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Titel: Going-concern varning, en självuppfyllande profetia eller ett ”wake up call”?  
– Faktorer som påverkar utfallet av revisorers yttrande gällande företagets fortsatta drift  

Författare: Karin Kallin 

Antagandet om fortsatt drift utgör den grundläggande princip som skall tillämpas då 
företag värderar sina tillgångar. Om det föreligger osäkerhetsfaktorer beträffande företa-
gets förmåga att fortleva under en överskådlig framtid ger däremot inte värderingen en 
rättvisande bild och skall därför frångås. Vidare skall revisorn, som en del i 
granskningen, beakta företagets fortsatta levnadsförmåga och vid tvivel om den 
framtida existensen skall en anmärkning göras i revisionsberättelsen. I och med att det 
är en förutsägelse om framtiden är det dock ett av de svåraste ställningstaganden en 
revisor måste göra. Tidigare studier indikerar på att företag, trots tilldelad going-
concern varning (GC-varning), fortlever i cirka 90 procent av fallen. Bland de 
resterande tio procenten, som torde utgöra korrekta bedömningar, finns det dessutom 
forskare som hävdar att varningen fungerar självförverkligande och påskyndar, eller 
rent av orsakar konkursen. Andra forskare redovisar emellertid belägg för att en 
självuppfyllande profetia inte alls existerar. Bristande empiriskt material finns dock 
rörande det faktum att det skulle vara företagsspecifikt huruvida GC-varningen tenderar 
att utfalla. Aktuell studie ämnar ge ett bidrag till denna kunskapslucka genom att 
undersöka, och således erhålla kunskap om, faktorer som påverkar ett företags 
levnadstillstånd efter tilldelad GC-varning.    

Sammankopplade resultat från tidigare studier indikerar på att ålder, kapitalstruktur, 
bolagsstruktur, nettoomsättningsstorlek samt storlek på reviderande byrå kan antas vara 
påverkande faktorer. Genom statistisk hypotesprövning, baserad på data från företagens 
årsredovisningar, undersöktes korrelationen mellan dessa faktorer och levnadsstatus. 
Urvalet bestod av aktiebolag som sin enda eller allvarligaste anmärkning erhållit en GC-
varning för första gången 2012. Efter viss bortsållning kom 188 bolag att utgöra 
studiens urval.  

Resultaten påvisade att de bolag, inkluderade i aktuell studie, som fortlevde var äldre, 
hade lägre total skuldandel, tillhörde en koncern samt blev granskade av en större 
revisionsbyrå 2012. I motsats till vad hypotesen predikterade hade de också högre ränte-
bärande skuldandel. Avseende nettoomsättningens storlek uppvisades ingen nämnvärd 
skillnad mellan grupperna. I många fall var emellertid differenserna för små, med 
hänsyn till den stora variation som förelåg, för att med statistisk säkerhet fastställa 
skillnaderna. Den enda slutsats som kan generaliseras är att koncernbolag med högre 
räntebärande skuldandel fortlever i större utsträckning.    

Nyckelord: GC-varning, påverkande faktorer, fortsatt existens, upphörd existens 

 
 



Abstract 
Bachelor Thesis in Business Administration, Department of Finance and IT, Uni-
versity West, Spring 2016 

Title: Going-Concern Warning, a Self-fulfilling Prophecy or a “Wake up Call”?  
– Factors Influencing the Outcome after Auditors’ Opinion Concerning Firms’ Going 
Concern  

Author: Karin Kallin  

The accounting is prepared with the assumption that the companies will continue as a 
going concern. However, the principle will be waived if the assumption is unwarranted. 
The auditor will, as part of the examination, consider the companies’ living ability. If 
the auditor is in doubt about the companies’ going concern, they are obligated to report 
it in the audit report. Due to the fact it is an assessment about future events, it is one of 
the most difficult parts for an auditor to consider. Recent research indicates that 90 
percent of the companies receiving a going concern-warning (GCW) do not 
subsequently fail. Among the remaining ten percent, which should compose correct 
judgements, some researchers claim that the warning is self-fulfilling and accelerates or 
even causes the bankruptcy. On the other hand, there are also researchers who report 
that no such self-fulfilling prophecy exists. Limited empirical material exists concerning 
the fact that it may be specific for each company whether it survives or ceases after 
receiving a GCW, a gap that this paper aims to fill. The aim will be met by 
investigating, and thus obtain knowledge about, factors that affect a company’s state of 
living after receiving a GCW.   

Merged results from recent research indicate that age, capital structure, company struc-
ture, net sales and size of the auditing firm are influencing factors. By statistical hypo-
thesis testing, based on data from the companies’ annual reports, the correlation 
between these factors and life status was investigated. The sample consisted of limited 
companies which, as its only or most serious remark, received a GCW for the first time 
in 2012. After some screening, 188 companies were left to constitute the sample of the 
study. 

The obtained results were that the companies which continued as a going concern, were 
older, had lower debt to total asset ratio, belonged to a concern and were audited by a 
big audit firm in 2012. Opposite to predicted hypotheses, they also had higher interest-
bearing debt to total asset ratio. No difference of matter was discerned regarding net 
sales. However, in many cases the differences were too small to statistically prove the 
differences, given the large variation which existed. The only conclusion that can be 
generalized is that group companies with higher interest-bearing debt to total asset ratio 
continue as a going concern to a greater extent.    

Keywords: Going concern warning, influencing factors, going concern, ceased 
existence 
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1. Inledning 

Studiens inledning lägger grunden för de fortsatta kapitlen. Först ges en bakgrunds-
beskrivning i vilken fortlevnadsprincipen samt dess betydelse berörs. Därefter belyses 
de problem som kan komma att uppstå då revisorn skall göra en bedömning av 
fortlevnaden, samt begränsningar i tidigare genomförd forskning. Detta mynnar 
slutligen ut i aktuell studies forskningsfråga och kunskapsbidrag.  

1.1 Bakgrund 
”Aktierna som ger dig mest – tungviktarna med högst utdelning” (Hernehag, 2016), ”De 
tio bästa utdelningsaktierna 2016” (Veckans Affärer, 2016). På vårkanten är det inte 
bara tussilagon och vitsippan vars knoppar brister. Även rubrikerna rörande utdelningar 
brukar blomma upp i takt med att bolagsstämmorna beslutat om utdelning på 
föregående års resultat. De som investerat kapital i något företag på topplistan kan 
konstatera att investeringen gett avkastning och skall nu göra en bedömning av huruvida 
de tror att denna positiva utveckling består. Det kan i sin tur ge incitament till att behålla 
aktierna ett tag till, eller kanske till och med öka aktieposten. Ett tredje alternativ vore 
att rida på företagets framgångsvåg och passa på att frigöra kapital genom att sälja hela 
eller delar av aktieinnehavet. Köparna är i sin tur troligen beredda på att betala en större 
insats för aktierna, då aktiekursen tenderar att stiga efter ökad utdelning (Healy & 
Palepu, 1988; Gunasekarage & Power, 2006). Utdelningen grundar sig på föregående 
års resultat och likaså baseras investerarnas beslut, huruvida de skall hantera sin 
aktieportfölj, i huvudsak på de finansiella rapporterna (Marton, 2013). Således är det av 
väsentlig betydelse hur posterna, som utgör de finansiella rapporterna, värderas. 
Fortlevnadsprincipen är den grundläggande princip som inom svensk, och även 
internationell, redovisning skall tas i beaktande vid värderingen (Nilsson, 2014). 
Redovisningen ska följaktligen upprättas med antagandet om att företaget kommer att 
fortsätta sin verksamhet under en överskådlig framtid (ÅRL SFS 1995:1554). En annan 
grundläggande princip handlar om att redovisningen skall ge en rättvisande bild (ÅRL 
SFS 1995:1554). Det betyder att principen om fortsatt drift skall frångås om det 
föreligger skäl för att företaget inte kommer att fortleva de närmsta tolv månaderna.  

Många av företagens intressenter har de finansiella rapporterna som sin enda källa att 
basera sina beslut på (Marton, 2013). Det är således av vikt att dessa ger en så 
rättvisande och korrekt bild som möjligt, för att besluten skall fattas på rätt premisser. 
Annars kan ödesdigra konsekvenser följa, något bland andra företagen Enron och 
Worldcom, hänförliga till två av de största redovisningsskandalerna genom tiderna, 
vittnar om. Utåt sett var Enron ett av USAs mest framgångsrika företag och en 
investerarfavorit men, skulle det visa sig senare, flera år av redovisningsmanipulation 
låg bakom denna framgångssaga. När skandalen avslöjades 2001 och företaget 
sedermera gick i konkurs föll aktien ner i botten och investerarna, en av de mest 
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drabbade intressentgrupperna, förlorade tillsammans miljardbelopp (Healy & Palepu, 
2003). Året senare stod Worldcom för en än större skandal. Återigen var det systematisk 
felaktig redovisning, för att framställa företaget i väsentligt bättre dager än de i 
realiteten hade fog för, som låg bakom nedgången (Zekany et al., 2004).  
 
Skandalerna medförde inte bara tappat förtroende för företagsledningen utan även revis-
ionsprofessionen ifrågasattes. Bägge ovanstående konkurser kom som en överraskning 
för många då de uppdagades utan att revisorn i förväg ifrågasatt företages fortlevnad. 
Revisorn skall utgöra en oberoende länk mellan företaget och dess intressenter. Revis-
ionen skall därigenom verka som en bekräftelse på att redovisningen är korrekt utförd, 
så att besluten som fattas med stöd av de finansiella rapporterna är tagna på rätt grunder. 
En revisors uppgift är, förutom att granska bolagets räkenskaper och förvaltning, att 
uttala sig om den gjorda granskningen (ABL SFS 2005:551) vilket görs i en separat 
revisionsberättelse. Vid detta yttrande skall revisorn bland annat uttala sig om företagets 
fortsatta bestånd. Revisorns ansvar handlar om en bedömning av huruvida det är riktigt 
att företagsledningen i förvaltningsberättelsen uttalat sig, eller avstått från att uttala sig, 
om företagets fortlevnad. Då revisorn hyser tvivel om den fortsatta levnaden skall en an-
märkning göras i revisionsberättelsen, som då kommer att frångå standardutformningen 
och utgöra en så kallad oren revisionsberättelse. Vägledning till hur denna rapportering 
skall ske går att utläsa i International Standards on Auditing (ISA) 570. Av den framgår 
att revisorns roll avseende bedömningen av företagets fortlevnad går ut på att 
kontrollera att företagsledningen gjort ett rimligt antagande i frågan. Som grund för 
beslutet ligger all tillgänglig information. Både historisk data och framtidsutsikter skall 
tas i beaktande. Faktorerna kan vara såväl ekonomiska (såsom negativt kassaflöde, 
betydande rörelseförluster, ogynsamma nyckeltal) som verksamhetsrelaterade 
(exempelvis brist på viktiga resurser, nyckelpersoner som slutar utan att bli ersatta).  
 
Själva yttrandet i revisionsberättelsen kan ske genom en upplysning, en reservation, en 
avvikande mening eller ett avstånd från uttalande. Om revisorn anser att antagandet om 
fortsatt drift är riktigt men att det trots detta föreligger osäkerhetsfaktorer skall en 
anmärkning lämnas. Det skall göras oavsett om årsredovisningen ger tillräckliga upp-
lysningar om osäkerhetsfaktorerna eller ej. Skillnaden yttrar sig i hur revisorns uttalande 
kommer till uttryck. Då företagets redovisade information är tillräcklig skall revisorn 
avge en upplysning av särskild betydelse. Om osäkerhetsfaktorerna är otillräckligt 
redovisade i årsredovisningen skall dock ett utlåtande med reservation istället göras. 
Skulle upplysningarna vara otillräckliga och den redovisade informationen direkt miss-
visande skall däremot ett uttalande med avvikande mening avläggas. Det är också fallet 
då revisorn bedömer att antagandet företagsledningen gjort gällande fortsatt drift är 
oriktigt. Avstånd för uttalande kan bli aktuellt då företagsledningen är ovilliga med att 
göra sin bedömning eller utvidga denna och det således inte finns tillräckligt besluts-
underlag för revisorn att grunda sitt antagande på.   
 
Svensk praxis har även vuxit fram på området (se bland annat Dnr 2007-730; Dnr 2014-
673) där revisorsnämnden belyser vikten av att revisorerna avlägger utlåtande gällande 
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företagets fortsatta drift. Även om förhållandena tydligt framgår av företagets förvalt-
ningsberättelse samt rapporterna och noterna i övrigt, skall tvivlet likväl påpekas även i 
revisionsberättelsen. Det ger viktiga indikationer till intressenterna, menar revisors-
nämnden. Genom att underlåta ett ifrågasättande då det är befogat åsidosätter sig 
revisorn sina skyldigheter och kan med anledning av det tilldelas diciplinära åtgärder.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Yttrande angående tvivel om fortsatt drift utgör, som ovan stadgat, en viktig upplysning 
för företagets intressenter. I och med att det är ett antagande om framtiden är det dock 
ett av de svåraste överväganden revisorn måste göra (Louwers, 1998; Kho, 2004). Det 
reflekteras i flertalet studier som påvisat att träffsäkerheten generellt sett är väldigt låg, 
vilket utfaller då revisorn avger en going concern-varning (GC-varning) till ett företag 
som sedan fortlever, även betecknat som typ I-fel (Carey et al., 2012). Tidigare studier 
tyder på att detta är utfallet för drygt 90 procent av de företag som tilldelats en GC-
varning (bland andra Carey et al., 2008; Carey et al., 2012; Barnes & Renart, 2013).  

Resterande tio procent, när revisorerna utgett en GC-varning som sedermera lett till att 
företaget gått i konkurs, torde följaktligen utgöra en korrekt bedömning. Dock finns det 
forskare som motsätter sig detta och istället hävdar, som en effekt av de obefogade 
ekonomiska svårigheterna som kan följa av en GC-varning, att det finns en självupp-
fyllande profetia i att utge en GC-varning. De menar således att revisorns osäkerhet 
kring företagets fortlevnad leder till att intressenter, i rädsla av att stå utan betalning om 
företaget går i konkurs, istället blir restriktiva med sina affärer och drar sig ur de redan 
ingångna (Öhman, 2015). Därigenom fungerar varningen självförverkligande och på-
skyndar, eller rent av orsakar, konkursen.  

Statistiska prövningar har gjorts mellan företag som tilldelats en GC-varning och en 
jämförbar kontrollgrupp, som trots liknande egenskaper i form av exempelvis 
finansiella ställningar, inte erhållit någon varning. Att amerikanska företag som 
tilldelats en GC-varning för första gången upphört att existera i högre omfattning än 
deras jämförbara kontrahent, som inte tilldelats någon varning, har bevisats vid flertalet 
studier (bland andra Louwers et al., 1999; Geiger & Rama, 2003). Även europeiska 
företag, såsom belgiska (Vanstraelen, 2003), portugisiska (Bhimani et al., 2009) och 
svenska (Svanberg & Öhman, 2014) har visat stöd för att en självuppfyllande profetia 
existerar. Detta resultat är dock inte enhetligt. Empiriskt material finns även för att en 
självuppfyllande profetia inte alls förekommer, utan att företag som tilldelats en GC-
varning inte tenderar att gå i konkurs i större utsträckning än deras jämförbara parter. 
Bevis för detta finns exempelvis på den australiensiska marknaden (Carey et al., 2008). 
Även i Storbritannien kan stöd hämtas (Citron & Taffler, 1992; Citron & Taffler, 2001). 
De företag som fortlever trots en GC-varning återhämtar sig dessutom bra och det finns 
ingen långsiktig, negativ, effekt bland dem, redovisar Nogler (2004).  

För företag som tilldelats en GC-varning kan utfallet av densamma mynna ut i att 
företaget fortlever, trots varningen, vilket enligt tidigare studier sker i majoriteten av 
fallen. Alternativet är att företaget i fråga upphör att existera. Sammantaget är det för 
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det första endast en liten andel av de företag som tilldelas en GC-varning som går i 
konkurs och för det andra är det tudelade meningar om huruvida de ”rätta” 
bedömningarna är korrekta eller inte. Forskarna är inte överens huruvida en 
självuppfyllande profetia existerar och det finns stöd för bägge delarna både i och 
utanför den europeiska kontexten. I och med det torde inte heller kultur vara den 
uteslutande förklaringen till de differentierade utfallen. Den enda studie som hittills 
gjorts bland svenska företag visar att de som tilldelats en GC-varning i högre 
utsträckning går i konkurs än de som inte tilldelats någon, men ändå är jämförbara i 
flera hänseenden. Trots detta spretar studierna åt så skilda håll att en enda studies 
resultat är för knapphändigt för att säkerställa att förhållandet gäller för hela 
populationen.   

När ett fenomen uppenbarar sig så differentierat som tidigare studier uppvisat, utan 
någon systematisk orsaksförklaring, är det av vikt att gå till botten med frågan. Det görs 
lämpligen genom att undersöka och försöka finna grogrunden till de olikartade utfallen. 
Med andra ord handlar det om att bygga upp en grundläggande förståelse för de bakom-
liggande, och påverkande, fakorerna. De skiftande resultaten ger indikation på att det 
inte uteslutande behöver vara det ena eller andra. Det vill säga, att fortlevnadsvarningar 
antingen, för samtliga tilldelade företag, är självförverkligande eller inte. Trots detta har 
de flesta studier fokuserat på att endera förkasta eller bekräfta den självuppfyllande 
profetian. Bristande empiriskt material finns emellertid rörande det faktum att det skulle 
vara specifikt för respektive företag hur detta klarar av att hantera en GC-varning. 
Möjligen finns det gemensamma faktorer bland de företag som tilldelats en varning och 
fortsatt respektive upphört att existera. Föreliggande studie ämnar ge ett bidrag till 
denna kunskapslucka genom att undersöka om det finns faktorer som påverkar, och 
således förklarar, utfallet av en GC-varning.  

Jämfört med många av de tidigare studierna tar aktuell studie en annan utgångspunkt. 
Istället för att fokusera på relationen mellan företag som tilldelats respektive inte 
tilldelats en GC-varning fokuseras enbart på den förstnämnda gruppen. I avsaknad av 
relationen till jämförbara parter, som inte tilldelats någon varning, kan följaktligen inte 
någon förklaring ges huruvida utfallet självuppfyllande eller inte. Klart är i alla fall att 
de företag som tilldelats en GC-varning och sedan går i konkurs stärker den 
självförverkligande tron medan de som fortlever försvagar densamma. En förståelse 
kring faktorer som påverkar utfallet ger då också indikation på faktorer som 
kännetecknar de företag som faller för den självuppfyllande profetian. Omvänt erhålles 
samtidigt information om faktorer som utmärker de företag där varningen snarare 
fungerar som ett uppvaknande.  
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1.3 Forskningsfråga 
Forskningsfrågan som skall undersökas formuleras således till:  

• Vilka faktorer påverkar ett företags utfall efter tilldelad GC-varning? 

 
1.4 Syfte 
Syftet är att få kunskap om de faktorer som kan tänkas påverka ett företags utfall efter 
tilldelad GC-varning. Denna insikt skulle sedermera:  

• gynna revisorerna, som vid varje revision skall överväga företagets fortlevnad, 
genom att öka chanserna till bättre träffsäkerhet och därigenom minska före-
komsten av typ I-fel. 

Det är dock viktigt att notera att en förutsägelse om framtiden aldrig med säkerhet kan 
fastslås, varför ett ”fel” från revisorns sida inte per automatik behöver betyda att det är 
ett revisorsmisslyckande (Carey et al., 2008). Även om revisorerna har gjort ett befogat 
beslut om att utfärda en GC-varning finns därför ytterligare en grupp som kan ha nytta 
av resultatet, nämligen; 

• företagets intressenter, som får bättre underlag att grunda sina beslut på. Även 
om revisorn uttryckt en osäkerhet kring företagets fortlevnad har de själva 
underlag för att bedöma i vilken grad de insisterar på det, vilket då skulle minska 
risken för den självuppfyllande profetian. 
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2. Teoretisk referensram 

Efter en redogörelse för hur litteratursamlingen gått till byggs den teoretiska referens-
ramen upp kring tidigare studier, vilka mynnar ut i de hypoteser aktuell studie avser att 
testa. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de framarbetade hypoteserna och 
slutligen redovisas den analysmodell som ligger till grund för studien.  

2.1 Litteratursamling 
Det teoriunderlag som samlats in i för att bygga upp hypoteserna har uteslutande bestått 
av vetenskapliga ”peer reviewed” artiklar. Då liknande studie inte genomförts tidigare 
är litteraturen inte enbart härrörandes från going-concern området. Ett vidare perspektiv 
har varit nödvändigt att iaktta för att fånga influenser från närliggande och besläktade 
områden. Bland annat har även tidigare forskning rörande revisionskvalitet, prediktioner 
av konkurser och lyckade omorganisationer/rekonstruktioner tillägnats. Artiklarna har i 
huvudsak sökts fram genom databasen Primo. Till en början gjordes det genom en 
systematisk sökning där begrepp som GC opinion, going concern opinion, disclamer 
opinion, qualified audit opinion, bankruptcy prediction, default probability använts som 
sökord. Dessa sökord gav dock ett otroligt stort utfall, varför sökningen därpå fortsatte 
genom så kallad kedjesökning (Rienecker & Jörgensen, 2014). Det vill säga, när en 
intressant artikel upptäcktes granskades dess referenslista som härledde till en annan, 
vilket successivt utvidgat det material som ligger till grund för den teoretiska referens-
ramen. Genom beskrivet tillvägagångssätt var det dessutom möjligt att finna stöd från 
flera olika källor till ett och samma fenomen, vilket var önskvärt då det stärker 
argumenten som byggts upp kring hypoteserna.  

I syfte att säkerställa så hypoteserna baseras på trovärdiga grunder har, som ovan 
nämnts, enbart vetenskapliga artiklar använts. Det har uppnåtts genom att för det första 
kontrollera så tidskriften, i vilken artikeln publicerats, är fackgranskad. I nästa steg 
kontrollerades också att själva artikeln likaså är av vetenskaplig karaktär, där bland 
annat en analys av artikelns struktur och språk legat till grund för bedömningen. Vissa 
av de refererade verken utkom för relativt länge sedan. Men då de i modern tid blivit 
citerade i andra vetenskapliga artiklar, eller på annat sätt blivit bekräftade, ökar till-
förlitligheten till att de fortfarande kan anses aktuella. Bland annat har två artiklar från 
1966 respektive 1980, Financial Ratios As Predictors of Failure (Beaver, 1966) samt 
Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy (Ohlson, 1980) blivit 
erkända i en artikel från 2005 av Beaver et al. där deras aktualitet fastställts. Ett befogat 
ifrågasättande kan dock göras gällande trovärdigheten i att Beaver erkänner sin egen 
modell, då viss subjektivitet från hans sida kan förmodas påverka det antagandet. 
Återigen är det dock av vikt att belysa det faktum att även Beavers senare artikel är av 
vetenskaplig karaktär. Den har således också blivit granskad, av en objektiv part, för att 
säkerställa att den uppfyller kraven för att få klassas som vetenskaplig. Hade det inte 
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varit motiverat att lita på det resultat den bidrar med hade den inte gått igenom, varför 
dess reliabilitet ändå håller.  

I synnerhet har primära källor använts. Med andra ord är referenserna hämtade från det 
ursprungliga källmaterialet. Endast i enstaka fall har tillgången till originalkällan varit 
begränsad, varför referering har skett genom artikeln som funnits tillgänglig. Det 
framgår då genom texthänvisningen där bägge författarna redovisas. Exempel på när 
detta skett och hur det kan uppenbara sig i den löpande texten är verket av Boardman et 
al. vars referens är tagen från Thornhill och Amit som då redovisas enligt: (Boardman et 
al., 1981 refererad i Thornhill & Amit, 2003).  

Granskningen av tillgängligt och relevant material, som framkommit genom litteratur-
genomgången, har sedermera kunnat vävas ihop och tillsammans bygga upp belägg för 
de hypoteser som redovisas för i nedanstående avsnitt. Genom att koppla samman de 
funna bevisen från tidigare forskning har dels företagsspecifika faktorer samt en yttre 
faktor kunnat urskiljas.  

 

2.2 Företagsspecifika faktorer 
Tidigare studier pekar på att ett antal faktorer, som går att hänföra till företagets 
verksamhet, är påverkande för ett företags förmåga att hantera en GC-varning. Det 
handlar dels om företagets ålder, dess kapital- och bolagsstruktur samt omsättning.  

 

2.2.1 Ålder 
Tidigare studier har påvisat att företag löper störst risk att misslyckas då de är små och 
nyetablerade. Konkurs inträffar då företaget inte har tillräckligt med kapital för att täcka 
de skyldigheter företaget i fråga tagit på sig (Boardman et al., 1981 refererad i Thornhill 
& Amit, 2003). För nyetablerade företag ligger utmaningen i att skapa värdefulla 
resurser och få igång ett kassaflöde (Levinthal, 1991). Samtidigt menar Thornhill och 
Amit (2003) att yngre företag ofta har brist på kritiska resurser för att kunna hantera 
olika situationer, vilket ställer dem i ett sämre läge jämfört med mer etablerade företag.  

Även andra konkurrenskraftiga fördelar tenderar att stärkas och utvecklas med åren. 
Bland annat har Sorensen och Stuart (2000) undersökt förhållandet mellan företagens 
åldrande och organisatoriska beteende, i synnerhet organisatorisk innovation och fann 
att ålder har en signifikant, positiv påverkan på innovationen. Detta bekräftas även i 
senare studier, då bland andra Huang et al. (2013) redovisar belägg för att ålder stärker 
relationen mellan företagets organisatoriska innovation, lärande och prestation. De 
menar att företag med åldern blir bättre rustade för att möjliggöra och utveckla 
organisatoriska rutiner. Följaktligen kan verksamheten utföras med större effektivitet 
och bättre prestanda, vilket torde vara gynnsamt för företagens fortlevnadsförmåga. 
Även den organisatoriska kompetensen ökar i takt med åldern menar bland andra 
Tuschman och Anderson (1986) och Henderson (1993). Det sker genom att företag med 
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åren samlar på sig grundläggande kunskaper som medför att deras kunskapsbank 
utvidgas.  

Även Stinchcombe (1965, refererad i Thornhill & Amit, 2003), som senare fått stöd av 
bland andra Hannan och Freeman (1984), hävdar att äldre företag är mer effektiva än 
yngre genom att de har mer samlad erfarenhet och dessutom etablerat starkare relation 
till leverantörer och kunder. Ett starkt externt stöd är av extra vikt vid finansiella 
svårigheter menar Ponemon och Schick (1991). Bland annat torde leverantörerna vara 
mer villiga på att samarbeta i en ackordsförhandling, vars lyckade utfall då borde öka, 
vilket i sin tur skulle medföra minskade utlägg för företaget. Med hänsyn till bland 
andra Evans et al. (2011) som menar att kostnadsreduceringar är framgångsrika åtgärder 
för en lyckad rekonstruktion, stärker även det bevisningen för fortsatt existens. 

Sammanfattningsvis har äldre företag många organisatoriska fördelar och värdefulla 
resurser som i ekonomiskt pressade situationer är av särskild vikt för deras fortlevnad. 
Företag tenderar dessutom med åldern, och erfarenheten det innebär, att vara mer 
effektiva. Sammantaget stärker dessa belägg tron på att äldre företag, jämfört med mer 
nyetablerade, i högre omfattning fortlever trots erhållen GC-varning. Den första hypote-
sen formuleras därför till: 

H1: Äldre företag fortlever i högre grad trots tilldelad GC-varning.  

 

2.2.2 Kapitalstruktur 
Det finns både för- och nackdelar med att på egen hand bistå med kapital eller att 
finansieras genom externa parter (Myers, 2001). En konsekvens av att ha större andel 
externa skulder är dock att företaget i högre grad är beroende av utomstående parter. 
Enligt Blay et al. (2011) tolkar de externa aktörerna orena revisionsberättelser som en 
viktig kommunikation av risk, vilket sedermera leder till att marknadsvärderingen på-
verkas. Denna bevisning stärks av Chen et al. (2016) som intar en något snävare 
undersökningsansats och riktar, bland annat, in sig på vilken påverkan en fortlevnads-
varning har för utformning och uppkomst av nya lånekontrakt för privata företag. Deras 
empiriska resultat påvisar att långivare tar hänsyn till GC-varningar vid upprättande av 
nya lån. Långivare har dessutom en benägenhet att ändra redan befintliga lånekontrakt 
då företag visar på en svag intern kontroll (Costello & Wittenberg-Moerman, 2011). Det 
är således svårare och mer kostsamt att både uppta nya krediter och behålla de befintliga 
med en revisionsberättelse innehållande en GC-anmärkning, vilket ytterligare an-
stränger den redan ekonomiskt pressade situation företagen i fråga befinner sig i. 

Likaså visar Feldmann och Read (2013) att ett företags kreditbetyg tenderar att 
nedgraderas efter erhållen GC-varning. I och med kreditrankingens betydelsefulla 
funktion, som ligger i att minska informationsassymmetrin mellan företaget och dess 
intressenter (Frost, 2006), sätter ett lägre betyg det låntagande företaget i ett sämre 
förhandlingsläge gentemot långivaren. Långivaren kräver då, i sin tur, mer av låntagaren 
för att täcka upp för den ökade risk som ett lägre kreditbetyg ger upphov till. Företagets 
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skuldsättningsgrad är dessutom en bra indikator för att förutspå konkurser (Charitou et 
al., 2004). Bland annat har Beaver (1966) och Ohlson (1980) byggt upp modeller med 
syfte att kunna prediktera framtida konkurser. Bägge två redovisar resultat som tyder på 
att skuldsättningsgrad är positivt korrelerat med risken för konkurs. Även om 
modellerna börjar bli ålderdomliga menar Beaver et al. (2005) att lite har förändrats 
sedan deras tillkomst och att de sålunda fortfarande är tillämpbara.  

Utifrån ovanstående resonemang, har en GC-varning bevisligen effekter på ett företags 
lån, både nya och befintliga. I och med den högre risk kreditgivarna utsätter sig för 
genom att ha fordringar på ett företag som tilldelats en GC-varning kräver de högre 
säkerheter. På grund av den ökade kostnaden borde ett företag med stor andel extern 
kapitalanskaffning därför i högre grad upphöra att existera efter erhållen GC-varning. 
Det stärks även av forskning från konkursområdet. Hypotes nummer två lyder således: 

H2: Företag med högre skuldandel upphör att existera i större omfattning efter erhållen 
GC-varning.  

 

2.2.3 Bolagsstruktur 
Ett företag kan antingen bildas och drivas allena eller som en sammanslutning med 
andra bolag. Ökad riskspridning, stordriftsfördelar och kunskapsöverföring är några av 
de faktorer som inverkar på att företag väljer att bilda koncerner (Chao & Kumar, 
2010). Thornhill och Amit (2003) hävdar sedermera att företag besitter olika färdigheter 
för att bemästra skilda situationer. I linje med detta menar Chan et al. (1993) att diversi-
fiering av verksamheter ger företag en unik möjlighet att erhålla både riskreduceringar 
och ökad avkastning. Risken decimeras bland annat genom att investeringarna inte 
koncentreras till ett enda företag (Dess et al., 1995) medan operationell flexibilitet 
bidrar till ökad avkastning (Chan et al., 1993).  

Tidigare studier påvisar dessutom vikten av att ha stöttning utifrån, speciellt i tider 
kantade av finansiella svårigheter. Bland annat menar Ponemon och Schick (1991) att 
ett starkt externt stöd är av särskild betydelse vid organisatoriska nedgångar då det ökar 
företagets förutsättningar att lyckas överkomma problemen. I koncernförhållanden kan 
den externa stöttningen bland annat skildras genom erhållande av ekonomiskt bidrag 
från moderbolaget. Ett annat sätt, som Chung et al. (2012) redovisar belägg för, är att 
stora multinationella företag tenderar att bibehålla, istället för att avyttra, sina dotter-
bolag under ekonomiska kriser. Även Tong och Reuer (2007) framhåller att ett 
substitutinonellt förfarande till avveckling av ett dotterbolag, som befinner sig i ekono-
misk knipa, är att moderbolaget istället omfördelar resurserna bland dotterbolagen. På 
liknande sätt menar Buckley och Tse (1996) att företag, med dotterbolag etablerade på 
olika platser, har möjlighet att skifta utförandet av värdekedjans aktiviteter till mer 
lämpliga områden då förhållandena på ett annat ställe blir ogynnsamt.  

Sammanfattningsvis medför koncernförhållanden ett ökat riskspridande över fler verk-
samheter och områden. Dessutom resulterar konsolideringen ofta i ett större externt stöd 
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i form av att de involverade bolagen har intresse av att ställa upp och stötta varandra, 
genom att tillstå med ekonomiska bidrag eller genomföra organisatoriska 
omfördelningar. Dessa uppoffringar kan sedermera, för ett företag som befinner sig i 
ekonomisk kris, vara avgörande för dess fortlevnad. Sammantaget indikerar redovisade 
belägg på att företag som ingår i en koncern borde vara bättre rustade för att motstå 
nederlag i finansiella kriser. Den tredje hypotesen formuleras därför till: 

H3: Koncernbolag fortlever i högre utsträckning trots tilldelad GC-varning.  

 

2.2.4 Omsättning 
Något i stil med att ”Du blir inte rik på de stora inkomsterna utan på de små utgifterna” 
lär, enligt sägnen, varit ett uttryck myntat av Ingvar Kamprad. Det är bara att vända 
blicken mot de blågula varuhusen som i explosionsartad takt breder ut sig världen över 
för att inse att det måste ligga något berikande i det tankesättet. Rikedom för ett företag 
kan bland annat mätas i dess lönsamhet. Dock är lönsamheten ofta bristfällig för företag 
som tilldelats en GC-varning. Gemensamt för företag som erhållit en GC-varning är 
således att de många gånger har dålig marginal. Hur denna bristfälliga lönsamhet upp-
kommer är emellertid unikt för respektive företag, eftersom den baseras på summan av 
varje enskilt företags intäktsposter minskat med dess kostnadsposter. För företag med 
hög omsättning betyder det att de samtidigt har betydande kostnader som förbrukar de 
intjänade pengarna till att förbli på plussidan till sista raden i resultaträkningen. Många 
framgångsrika strategier för att bemästra en finansiell nedgång handlar bland annat om 
att påverka kostnadssidan genom kostnadsbesparingar (bland andra Miller & Newline, 
1987; Evans et al., 2011), vilket företag med initialt höga kostnader torde ha lättare för. 
Med högre kostnader finns större utrymme för att reducera desamma och därmed 
förbättra den intjänade vinsten.   

En hög omsättning tyder dessutom på att det inte nödvändigtvis är affärsidén som 
brister, då kunderna finns där och genererar intäkter. En konkurrenskraftig produkt-
portfölj och tillfredsställande efterfrågan är två essentiella faktorer som många gånger 
skiljer företag som klarar av att vända en finansiell nedgång från de som går i konkurs 
menar Johnson (1986). Flera studier belyser just vikten av intressenternas roll och att de 
är av särskild betydelse i tider då företag försöker bemästra finansiella svårigheter 
(Trahms et al., 2013).  

En av de viktigaste intressenterna, från vilka stöd är av yttersta vikt för företagets fort-
levnad, är kunderna. Bruton et al. (2003) påpekar betydelsen av att bevara kund-
kontakten för att kunna upprätthålla de grundläggande funktionerna i verksamheten då 
företaget försöker komma till rätta med sina ekonomiska problem. Även Pajunen (2006) 
redovisar belägg för att en öppen och frekvent kommunikation med intressenterna ökar 
sannolikheten för att företaget skall förbli verksamt. Detta torde gynna företag, vilka 
trots finansiella svårigheter har relativt god omsättning, eftersom kunderna bevisligen är 
lojala. Företagen har då lyckats upprätthålla kundkontakten och genom att vidmakthålla 
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denna goda kommunikation finns stöd för att de har större chans att klara sig helskinade 
ur den ekonomiska krisen.  

Även om ovanstående empiriska belägg inte är direkt hänförbara till omsättningens 
storlek går det ändå att finna logiska kopplingar. De slutsatser som kan dras är att 
kostnadsbesparingar visat sig vara en framgångsrik strategi för att vända en negativ 
ekonomisk trend. Hög omsättning i kombination med dålig lönsamhet innebär att före-
taget har betydande kostnader och därmed utgör kostnadsreduceringar ett potentiellt 
gångbart handlingsalternativ. Dessutom tyder hög omsättning på att företaget lyckats 
behålla en gedigen kundkrets, vilken är av essentiell betydelse, i synnerhet för företag 
som befinner sig i finansiella svårigheter. Utifrån fört resonemang borde företag med 
hög omsättning i större utsträckning klara av att fortleva trots erhållen GC-varning. Den 
fjärde hypotesen som testas lyder därför: 

H4: Företag med hög omsättning fortlever i högre grad efter en GC-varning.   

 

2.3 Externa faktorer 
Med externa faktorer avses sådana som inte direkt går att hänföra till företagets 
verksamhet. Flertalet tidigare studier har påvisat att revisionsbyråns storlek, tillika de 
som utfärdar varningarna, har betydelse för hur effekten av en GC-varning tenderar att 
uppenbara sig. 

 

2.3.1 Revisionsbyråns storlek 
En extern revisor skall i sin revision inneha en oberoende ställning för att få objektivitet 
i granskningen. Revisionen skall således få liknande resultat oavsett av vem den utövas. 
Tidigare forskning har däremot visat signifikanta skillnader beroende på om revisionen 
utövats av större eller mindre byråer.  

Francis (2004) har bland annat studerat revisionskvalitet för, i huvudsak amerikanska, 
noterade företag. Genom en litteraturgenomgång av empiriska material som sträcker sig 
över 25 år fann han att Big 4 byråer, i genomsnitt, ger granskning av högre kvalitet 
jämfört med byråer som inte tillhör någon av de fyra största. Författaren är dock noga 
med att belysa det faktum att enstaka motsägelser kan förekomma. Det gav bland andra 
Foroghi och Shahshahani (2012) belägg för några år senare då de inte fann något 
samband mellan revisionskvalitet och storleken på revisionsbyrån. Sammantaget finns 
dock ett överlag starkare belägg för att revisionskvalitet och storlek på reviderande byrå 
är positivt korrelerat.  

Ett revisionsmisslyckande menar Francis (2004) kan uppkomma på två sätt, antingen 
genom att god redovisningssed inte följs av revisorn eller då revison inte utfärdar en 
oren revisionsberättelse i situationer när det är befogat. Kvalitet är sedermera omvänt 
relaterat till misslyckande, desto större misslyckande, desto lägre kvalitet och vice 
versa. Hur intressenter svarar på informationen i revisionsberättelserna utgör ett sätt att 
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avgöra kvaliteten på revisionen. God kvalitet betyder att det informativa värdet är högt 
och vid en GC-varning skulle följaktligen intressenterna reagera negativt, till nackdel 
för företagets överlevnadsförmåga (Francis, 2004). Företag som tilldelats en GC-
varning av större byråer tenderar att upphöra i högre omfattning jämfört med då 
varningen avges av mindre byråer (Geiger & Rama, 2006; Carey et al., 2008). Det tyder 
således på att större byråer, i relation till mindre byråer, begår lägre andel typ I-fel. 
Dessutom påvisar Geiger och Rama (2006) att Big 4 byråer även i lägre utsträckning 
begår typ II-fel. Bägge bevisningarna går sålunda i linje med Francis (2004) slutsats.  

Att inte avge en GC-varning för företag som sedan går i konkurs (typ II-fel) ger dålig 
publicitet (Menon och Williams, 1994), vilket kan vara en förklaring till varför större 
byråer är mer beägna att utfärda en GC-varning (bland andra Vanstraelen, 2002; Francis 
& Yu, 2009; Tagesson & Öhman, 2015). Större byråer är dels, av naturliga skäl, mer 
utsatta för exponering och de har generellt sett en större klientbas. De är därför inte i 
samma utsträckning beroende av en enda kund utan snarare av kundkretsen som helhet, 
vilken riskerar att gå förlorad om de rapporterar felaktigt hävdar DeAngelo (1981). 
Motsatsvis har mindre byråer ofta mindre kundkrets och är i högre grad beroende av den 
enskilda klienten, varför de får en närmre relation till klienterna och identifierar sig i 
större utsträckning med desamma. Detta menar Warren och Alzola (2009) influerar de 
beslut revisorn fattar. Att tightare relationer har signifikant påverkan vid revisorns GC-
yttrande visar även Meyer et al. (2007). I takt med en högre igenkänningsfaktor minskar 
oberoendet och när detta är hotat tenderar revisorn att rapportera till klientföretagets 
fördel (Blay, 2005). Det finns sålunda motiv för mindre revisionsbyråer att vänta med 
att avge en GC-varning. Något även Ye et al. (2011) påvisar då de menar att en nära 
klientrelation är en faktor som minskar benägenheten att utfärda en GC-varning. När de 
väl lämnar en varning torde därför företaget vara så illa däran att de inte klarar av att 
fortleva. Motstridigt till tidigare forskning pekar detta resonemang på att företag 
reviderade av mindre byråer, då de tilldelas en GC-varning, torde upphöra att existera i 
större omfattning. Jämförelsevis bör företag som granskats av en större byrå, i och med 
den tidigare utförda varningen, ha större chans att kunna parera för att rädda situationen 
och därigenom klara sig trots varningen.  

Sammantaget pekar tidigare studier på att större revisionsbyråer överlag är mer korrekta 
i sin bedömning, vilket talar för att det reviderade företaget upphör att existera efter 
tilldelad GC-varning. Samtidigt diskuterar dock Francis (2004) huruvida det faktiskt är 
så att större byråer avger högre revisionskvalitet, eller om det istället i högre grad är 
”bättre” företag som anlitar större byråer (och det därför inte finns lika många miss-
lyckanden att begå). Dessutom förekommer belägg för att mindre byråer har incitament 
för att avvakta med att lämna en varning tills det torde vara alldeles uppenbart att 
företaget inte kommer att fortleva, vilket då talar för att träffsäkerheten borde vara hög. 
I linje med Francis (2004) resonemang och den sist redovisade tankegången väljer före-
liggande studie att formulera hypotes nummer fem till: 

H5: Företag reviderade av mindre byråer upphör att existera i större utsträckning efter 
tilldelad GC-varning.  
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2.4 Sammanställning av hypoteserna 
Fört resonemang som leder fram till de ovan redovisade hypoteserna och deras progno-
stiserade utfall kan sammanställas enligt nedanstående tabell. 

 

Hypotes Påverkande faktor Grund för uppbyggd hypotes Predikterat utfall 

H1 Ålder Resurser 
Innovation, lärande, prestation 
Kunskap 
Relation till aktörer 

Äldre  
Fortsatt existens 

H2 Kapitalstruktur Svårare med nya lånekontrakt 
Befintliga lånekontrakt ändras 
Sämre kreditranking 

Hög skuldandel 
Upphörd existens 

H3 Bolagsstruktur Ökad riskdiversifiering 
Ekonomiskt stöd från 
moderbolag 
Organisatoriska omfördelningar 

Koncernbolag 
Fortsatt existens 

H4 Omsättning Kostnadsbesparingar 
Konkurrenskraftig produkt-
portfölj + fortsatt efterfrågan 
från kunder => bevarad 
kundkontakt 

Hög omsättnig 
Fortsatt existens 

H5 Revisionsbolagets 
storlek 

Minskat oberoende => avvakta 
med GC-varning => större 
träffsäkerhet 

Mindre byråer 
Upphörd existens 

Tabell 1 – Sammanfattning av hypoteserna 
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2.5 Analysmodell 
Vad som skall undersökas kan sammanfattas i följande analysmodell. 

 

Figur 1 – Analysmodell 
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3. Metod 

Inledningsvis redovisas samt motiveras val av vetenskapligt synsätt och undersöknings-
ansats. Vidare sker en beskrivning av föreliggande studies urval och hur data från 
urvalet tagits fram samt hur materialet operationaliserats och klassificerats för att 
kunna mätas. Därefter presenteras tillvägagångssättet vid databearbetningen då 
variablerna behandlats genom univariata-, bivariata-, samt multivariata analyser. 
Slutligen förs en kritisk diskussion kring årsredovisningar som empirisk källa samt vilka 
ansträngningar som gjorts i syfte att studien skall erhålla så hög reliabilitet och 
validitet som möjligt.    

3.1 Vetenskapligt synsätt och undersökningsansats 
För att uppfylla syftet, och därmed erhålla kunskap om faktorer som påverkar ett 
företags utfall efter tilldelad GC-varning, har hypoteser byggts upp, ämnade att testa de 
kausala sambanden. Således vilar studien på logiskt prövbara iakttagelser och antar 
därmed det positivistiska tolkningsperspektivet (Patel & Davidson, 2011). 

Vidare är den insamlade informationen möjlig att bearbeta och analysera genom en 
kvalitativ eller kvantitativ metod. Medan den kvalitativa inriktningen baseras på 
”mjuka” värden såsom tolkande data är den kvantitativa forskningen fokuserad på 
mätbar data som är statistisk bearbetnings- och analyserbar (Patel & Davidson, 2011). 
För att kunna besvara aktuell studies forskningsfråga och finna eventuella korrelerade 
samband, av vilka generaliserbara slutsatser kan dras, krävs granskning av ett stort antal 
observationer. Det leder till att en kvantitativ inriktning blir ett naturligt val. Den 
kvalitativa valmöjligheten utgör inget rimligt alternativ för aktuell studie då 
observationer av mer omfattande kvantitet, än vad som kan tillgås vid kvalitativ 
forskning, krävs för att finna samband. Emellertid finns dock kvalitativa inslag i 
studiens inledande process vid bedömning av huruvida ett yttrande i revisionsberättelsen 
är att bedöma som en fortlevnadsvarning. Den huvudsakliga inriktningen är ändock av 
kvantitativ karaktär.  
 

3.2 Datainsamling 
En del av studiens förhoppning är att ett företags intressenter skall kunna ha användning 
av resultatet vid framtida bedömningar av huruvida de tror att företaget i fråga kommer 
klarar sig, trots osäkerheten rörande fortlevnaden som revisorn yttrat. I och med att de 
finansiella rapporterna utgör underlag för att intressenterna skall kunna uppskatta företa-
gets värde (Marton, 2013), förefaller det sig naturligt att det även är variabler utläsbara i 
de finansiella rapporterna som hypoteserna bygger på. Företagens årsredovisningar har 
sålunda utgjort studiens datakälla. Nackdelen är emellertid att enbart mätbar 
information tas hänsyn till. Faktorer som exempelvis organisationskultur och ledarskap, 
vilka inte är utläsbara i en årsredovisning, förbises. Trots det kan dessa faktorer likväl 
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tänkas ha påverkan på företagens förmåga att fortleva efter tilldelad GC-varning. Dock 
hade kvalitativa intervjuer och observationer varit nödvändiga för att nå den djupare 
nivå av kunskap som krävs för att förstå de komplexa fenomenen. Förutom att 
intressenterna inte skulle kunna ha möjlighet till samma nytta av resultatet skulle inte 
heller några generella samband kunna urskiljas, vilket aktuell studie avser att finna. 
Utifrån studiens syfte faller därför det angreppssättet.  

Då forskningsfrågan bygger på att undersöka eventuella samband mellan en GC-varning 
och faktorer som påverkar dess effekt, är det nödvändigt att utgå från årsredovisningar 
vars utfall går att bedöma. Således krävs att minst en årsredovisning skall kunna ha 
upprättats efter den undersökta (även om det inte är fallet för företag som inom tolv 
månader upphört att existera). Då de flesta årsredovisningar för 2015 inte blev 
offentliga inom aktuell studies tidsram var de senaste tillgängliga rapporterna från 2014, 
varför 2013 utgjorde det senast möjliga året att utgå från. En fortlevnadsvarning handlar 
om revisorns bedömning av företagets fortsatta existens de närmsta tolv månaderna, 
med andra ord fram till nästa bokslut (FAR Förlag, 2006). Trots detta redovisar bland 
andra Nogler (2004) att konkurser kan visa sig upp till fem år efter utfärdandet av 
varningen, något även Karlsson och Persson (2014) visat äga giltighet för svenska 
företag. Majoriteten av de företag som, i deras studie, upphörde att existera gjorde detta 
bortom tre år efter den första fortlevnadsvarningen. I avvägningen mellan att å ena sidan 
använda så aktuell data som möjligt men samtidigt kunna följa upp utfallen, och ta 
hänsyn till att upphörd existens kan uppenbara sig i senare skede, valdes 2012 som 
utgångsår.  

För att få fram de företag som är kvalificerade att ingå i urvalet användes databasen 
Retriever Business. En första avgränsning gjordes till att enbart omfatta aktiebolag. 
Detta har gjorts med bakgrund till att de enligt lag är skyldiga att årligen sammanställa 
bokföringen i en årsredovisning, som sedan skall skickas in till Bolagsverket och blir 
med det en offentlig handling (BFL SFS 1999:1078). Retriever Business hämtar 
sedermera årsredovisningarna i realtid från Bolagsverket (Retriever Business, u.å). I 
dagsläget (2016-04-20) finns 520 326 registrerade aktiebolag i databasens register. 
Däremot har, självfallet, inte samtliga erhållit en fortlevnadsvarning 2012, och utgör 
sålunda inte heller den population aktuell studie bygger på. Databasen innehåller en 
funktion som gör det möjligt att, genom 15 valbara kodningar, selektera ut företag med 
någon form av oren revisionsberättelse. Revisionsberättelser som platsar under flera 
kodningar, kodas emellertid inte på bägge utan utifrån den allvarligaste anmärkningen. 
Det går därför inte att sålla på den kodning där fortlevnadsvarningar skulle kommit 
under, om det var enda anmärkningen, för att få fram hela urvalsunderlaget. En 
ytterligare avgränsning var därför motiverad att göra. Enligt ansvarig utgivare från 
Retriever Business följer den hierarkiska ordningen den som framgår av tabell två, där 
också antal företag, kodade enligt respektive anmärkning under 2012, redovisas. 
Företag med fortlevnadsvarning som sin enda, eller allvarligaste kommentar, kodas 
enligt ”Revisorskommentar av övrig allvarlig art”. Det är också den sista kodningen 
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som redovisas, eftersom de företag som blivit kodade utifrån en anledning rangordnad 
nedan denna faller utanför föreliggande studies urvalsram och är därför inte aktuella.  

 

Revisorn har ej tillstyrkt ansvarsfrihet för en eller flera styrelseledamöter 
alternativt VD 

19 

Kontrollbalansräkning visar att likvidationsplikt föreligger 1 247 

Likvidationsplikt föreligger. Kontrollbalansräkning ej upprättad 9 579 

Balans- och/eller resultaträkningen innehåller osäkra eller felaktigt värderade 
poster 

229 

Påtalad brist i företagets interna kontroll 1 339 

Olaga lån har givits till aktieägare eller närstående  1 206 

Betalning av skatter och/eller avgifter har ej skötts korrekt 10 142 

Revisorskommentar av övrig allvarlig art 748 

Totalt 24 509 

Tabell 2 – Sammanställning av Retriever Business möjliga selekteringar i revisions-
berättelsen samt respektive utfall för 2012  

I ett första skede valdes de kategorier ut som ansågs ha naturligast samband med en GC-
varning. Både då kontrollbalansräkningen visar att likvidationsplikt föreligger och då 
likvidationsplikt föreligger men en kontrollbalansräkning inte är upprättad utgör, 
rimligtvis, incitament för revisorn att dessutom avge ett yttrande om företagets fortsatta 
existens. Även då företag börjar släpa efter med att betala skatter och avgifter torde vara 
ett tecken på att den finansiella ställningen är ansträngd, vilket sedermera kan ligga till 
grund för en anmärkning om den fortsatta driften. Kategorin ”Revisorskommentar av 
övrig allvarlig art” har direkt samband med en GC-varning då det, som ovan nämnts, är 
den kodning som följer om företaget i fråga, som sin enda eller allvarligaste 
anmärkning, har en GC-varning i revisionsberättelsen.  

Studiens avsikt är att undersöka faktorer som påverkar ett företags framtida existens 
efter tilldelad GC-varning. För att minska risken att andra faktorer, än de inom studien 
antagna, inverkar på resultatet är det den kategori där effekten av GC-varningen är mest 
renodlad, som också är av störst intresse att undersöka. I och med det direkta sambandet 
mellan GC-varningen och kategorin ”Revisorskommentar av övrig allvarlig art” torde 
det även vara där dess effekt är mest urskiljbar. Företag i de övriga potentiella 
kategorierna visar bekräftande signaler om allvarliga ekonomiska svårigheter och GC-
varningen utgör således inte det primära problemet. Utmaningen att göra korrekta GC-
bedömningar torde dessutom vara besvärligast i situationer då företag enbart uppvisar 
få, eller vaga, indikationer gällande svårigheter med den fortsatta driften. Med hänsyn 
till studiens syfte och forskningsfråga torde det följaktligen vara av störst relevans att 
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undersöka de bolag som erhållit en GC-varning som sin enda eller allvarligaste 
anmärkning, där det sålunda saknas överordnade, bekräftande skäl till ett utfärdande.   

En pilotstudie genomfördes emellertid för dessa fyra kategorier för att dessutom kunna 
urskilja den grupp där förekomsten av GC-varningar tenderade att vara mest frekvent 
förekommande. Därigenom vägdes även faktorn att erhålla största möjliga urval in, som 
således gav ytterligare indikation inom vilken kategori studien torde bistå med störst 
relevans. Genom ett systematiskt urval med start på första bolaget undersöktes var 100:e 
revisionsberättelse för de tre förstnämnda kategorierna medan var 50:e undersöktes för 
”Revisorskommentar av övrig allvarlig art”. I och med att enbart 748 företag härrörde 
till den kategorin gjordes tätare stickprov för att erhålla ett större urval. Bolagen, i 
respektive kategori, var vid urvalet sorterade i fallande ordning utifrån senast redovisad 
omsättning. Följaktligen medförde det systematiska urvalet att bolag av varierande 
storlek inkluderades. Urvalet torde därför ge en bra indikation, utan systematiska 
avvikelser från populationen, gällande frekvensen av GC-varningar i respektive 
kategori.   

Kategori Antal 
stickprov 

Antal GC-
varningar 

Procentuell 
andel 

Kontrollbalansräkning visar att likvidationsplikt 
föreligger 13 1 8 % 

Likvidationsplikt föreligger. 
Kontrollbalansräkning ej upprättad 96 14  15 % 

Betalning av skatter och/eller avgifter har ej 
skötts korrekt 102 8 8 % 

Revisorskommentar av övrig allvarlig art 15 9 60 % 

Tabell 3 – Resultat av pilotstudie  

Då ”Revisorskommentar av övrig allvarlig art” även gav indikation på att vara den 
kategori där flest GC-varningar utfärdats, valdes den till urvalsgrupp. Samtliga 
revisionsberättelser från 2012 för de 748 bolagen granskades således. Så snart en GC-
varning påträffades kontrollerades även revisionsberättelsen för 2011. Hade inte någon 
fortlevnadsvarning tilldelats föregående år markerades bolaget, som därmed utgjorde en 
del av urvalet. Det förekom emellertid fem bortfall bland revisionsberättelserna 2011. 
Dels härrörde det från att en revisionsberättelse inte var upprättad alternativt inte 
bifogad, eller att 2012 var första verksamhetsåret för företaget. I första fallet 
undersöktes revisionsberättelsen från 2010 istället, för att bedöma huruvida 2012 års 
anmärkning var den första. För de företag som tilldelats varningen samma år som 
verksamhetsstarten utgjorde den alltså en förstagångsvarning, vilket betyder att 
företagen kvalificerade sig för att ingå i urvalet. Så fortgick det tills samtliga 
revisionsberättelser var granskade. Totalt var det 260 företag som tilldelats en GC-
varning för första gången, åtminstone på ett år, 2012. Bland dem uppdagades dock 60 
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bolag vars affärsidé gick ut på att enbart äga och förvalta egendom, eller andra företag, 
genom framförallt holding-, investment-, eller förvaltningsverksamhet. De bedrev 
således rörelse utan att ha någon nettoomsättning. All eventuell löpande drift utfördes 
istället i dess dotterbolag. Dessa bolag karaktäriseras av så säregna egenskaper, vilket 
avspeglas i flera av de parametrar föreliggande studie avser att undersöka. Sålunda är de 
inte rättvist jämförbara med företag som på egen hand driver löpande, daglig 
verksamhet, och har därför valts att exkluderas. Det var dock enbart de bolag som inte 
hade någon egen nettoomsättning, och detta inte var tillfälligt, som exkluderades. De 
som, i kombination med förvaltningsverksamheten, även hade exempelvis uthyrning 
som genererade rörelseintäkter av nettoomsättningskaraktär, inkluderades.  

På liknande grunder uteslöts även fyra företag som 2012 var vilande och följaktligen 
inte bedrev någon verksamhet. Det är inte den minoritet av företag aktuell studie haft 
för avsikt att undersöka och deras medverkan skulle riskera att ge missvisande resultat.  

En ytterligare avvikande grupp utgjordes av åtta bolag som efter 2012 fusionerats, vars 
existens inte med lätthet kunde definieras. Klart är att det ursprungliga företaget inte 
fortlever, varför de rimligtvis inte bör tillhöra gruppen fortsatt existens. Det kan 
dessutom tänkas att fusioner har samband med företagens svåra finansiella situation och 
att det utgör ett alternativt förfarande till likvidation. Det talar i så fall för att de 
fusionerade bolagen skulle tillhöra gruppen upphörd existens. Hypotetiskt skulle det 
kunna gå till så att ett företag med förhoppning att uppnå positiva synergieffekter, eller 
ser annan potential i företaget, tar tillfället i akt att göra en bra affär och räddar då 
företaget från likvidation. Det finns emellertid många andra anledningar till varför 
fusioner sker. Således är det en alltför långdragen och osäker slutsats att dra ett generellt 
kausalitetssamband mellan GC-varningen och fusionen, i synnerhet då flertalet år 
passerat sedan förstagångsvarningen. Utan bakgrundsinformation till varför respektive 
fusion ägt rum, skulle det medföra stor osäkerhet och ligga alltför subjektiva 
bedömningar i att avgöra huruvida det fusionerade bolagets existens skall bedömas som 
fortsatt eller upphörd. Därför eliminerades även denna grupp bolag från studien. Efter 
dessa bortsållningar kvarstod 188 bolag, vilka följaktligen utgjorde studiens urval.  
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Figur 2 – Aktuell studies urval 

Retriever Business klassificerar årsredovisningar, med brutna räkenskapsår, till det år då 
flest månader infaller. Det medför att de företag vars räkenskapsår började första juni 
2011, eller tidigare månad samma år, betecknas som att de är årsredovisningar från 
2011 och täcks därmed inte av aktuell studie. Istället kommer nästkommande 
räkenskapsår, som startade första juni eller tidigare 2012 och avslutades 2013, utgöra 
den period som omfattas av studien. Med tanke på att beskattningsåret styrs av det år då 
bokslutsdagen infaller kan det upplevas mer logiskt att årsredovisningen skulle följa 
samma spår. Val av indelning torde emellertid inte medföra någon missvisande inverkan 
på studiens resultat, varför undersökningens uppdelningen följer den av databasen 
antagna. Studiens urval kommer dock, även i fortsättningen, betecknas som att det 
utgörs av de företag vars revisionsberättelse 2012 innehåller en GC-varning. Trots att 
även företag med bokslutsdag under första halvåret 2013 således kan ingå.   

Ett annat övervägande har gjorts gällande moderbolag som även skall upprätta koncern-
redovisning. Revisorn avger då en rapport gällande både moderbolagets årsredovisning 
och koncernredovisningen. För att en GC-varning skall anses förekommit har bedöm-
ningen gjorts att den skall vara riktad till att direkt påverka moderbolaget. Fortlevnads-
varningar som enbart antyder ett dotterbolags fortlevnadsbestånd, där det inte framgår 
att moderbolagets fortsatta drift skulle vara beroende av detta, har följaktligen inte 
inräknas i urvalet. Yttranden i stil med nedanstående har inte inkluderats: 

Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan 
leda till betydande tvivel för dotterbolagets förmåga att fortsätta verksamheten, 
vilket kan komma att påverka koncernredovisningen. 

Har revisorn däremot uttryckt osäkerhet kring både koncernen och bolaget har företaget 
omfattats.  

Koncernens och bolagets framtida möjlighet till fortsatt drift bedömer vi vara helt 
avhängig att de åtgärder bolaget vidtar avseende kostnadsneddragningar och 
intensifierad marknadsbearbetning är framgångsrika, alternativt tillskott från 
bolagets ägare. 
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I samstämmighet med detta är det även moderbolagets, inte koncernens, rapporter som 
varit föremål för granskning vid hypotesprövningen. Det gör också företagen bättre jäm-
förbara med varandra, eftersom de flesta koncerner är av mindre kaliber där moder-
bolaget följaktligen inte måste upprätta ett koncernbokslut (ÅRL 1995:1554).  

 

3.3 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2011) betonar fyra huvudkrav, av etisk karaktär, varje forskare skall ta 
i beaktande vid datainsamlingen. Det handlar om att leva upp till informations-, sam-
tyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Principerna är dock mer tillämpbara vid 
forskning som bygger på interaktion med människor snarare än, som i aktuell studies 
fall, data från offentliga handlingar.  

Det enda krav som kan appliceras i aktuell studie är konfidentialitetskravet, vilket 
handlar om att skydda deltagarnas personuppgifter (Bryman & Bell, 2013). De berörda 
parterna, tillika ägare och andra intressenter till företagen som utgör aktuell studies 
urval, har skyddas genom att allt identitetskopplande material anonymiserats. Inga 
personuppgifter, företagsnamn (bortsett från de största revisionsbyråerna) eller annan 
information som direkt kan hänföras till ett specifikt företag eller person redovisas.  

 

3.4 Operationalisering 
Operationalisering möjliggör mätning av abstrakta begrepp genom att de definieras och 
sätts i ett sammanhang som gör dem mätbara (Jacobson, 2002). Både formulering och 
utfall av en GC-varning samt bolagsstruktur och byråstorlek utgör variabler som vardera 
kräver regler för hur de skall fastställas.   

 

3.4.1 Formulering av GC-varning 
Vokabulären revisorerna använder sig av när de utfärdar ett yttrande om företagets 
fortsatta drift kan variera i styrka, vilket följaktligen betyder att utformningen av en 
fortlevnadsvarning kan skifta i tydlighet. I linje med Carey et al. (2008) samt Svanberg 
och Öhman (2014) inkluderar aktuell studie samtliga formuleringar en GC-varning kan 
anta. ISA 570 presenterar vägledande exempel på hur formuleringen kan ske, vilka 
samtliga innehåller en standardfras som går i stil med: 

Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan 
leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. 

ISA utgör dock endast vägledning och svenska revisorer är tillåtna att formulera GC-
varningar på valfritt sätt, till skillnad från länder som USA och Spanien där 
standardformuleringen är tvingande (Carcello et al., 2003; Arnedo, 2008). Det betyder 
att mer tvetydliga och villkorsberoende påståenden kan förekomma:   
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[…] vill vi dock fästa uppmärksamhet att om finansiering inte kan erhållas av 
moderbolaget föreligger en osäkerhet som väcker tvivel om bolagets förmåga att 
driva verksamheten vidare. 

Gemensamt vid bedömningen av att företaget tilldelats en GC-varning är att någon typ 
av oro eller ifrågasättande avseende den fortsatta driften skall ha gjorts. Dess lydelse 
kan däremot variera och de kan således bli uttryckta på olika sätt, men likväl bedömas 
som en fortlevnadsvarning och därmed inkluderas i urvalet. 

 

3.4.2 Utfall av en GC-varning 
Studien avser att ställa de företag som fortlevt mot de som upphört att existera efter 
tilldelad GC-varning. Detta för att i nästa skede undersöka om faktorer skiljer sig mellan 
grupperna, som sedermera kan påverka utfallet av en GC-varning. Eftersom utfallet är 
det som påverkas av faktorerna utgör variablerna fortlevt respektive upphört att existera 
beroende variabler (Patel & Davidson, 2011). I och med att tidigare studier påvisat att 
det är vanligt förekommande att företag fortlever trots en GC-varning (Carey et al., 
2008; Carey et al., 2012; Barnes & Renart, 2013) räknar aktuell studie in både konkurs 
och likvidation i gruppen upphörd existens. Det är rimligt i och med att likvidation 
också är ett upphörande, om än i mer ordnad form. Även bolag som medgett i sin 
förvaltningsberättelse att de är vilande eller inte längre bedriver verksamhet har 
klassificerats som upphörande bolag. Trots att de formellt sett inte upphört är de inte 
fortlevande företag, varför den gruppen likväl bör medräknas. Att exkludera dessa 
företag hade dessutom medfört en risk att erhålla för litet underlag där de enstaka 
företagen kunnat få alltför stort genomslag. Det skulle i sin tur öka risken för att 
specifika omständigheter fått obefogat stor påverkan. Studien ämnar undersöka om det 
finns en systematisk skillnad rörande de testade faktorerna bland de företag som fortsatt, 
respektive upphört, att existera. Med större mängd företag i respektive grupp minskar 
risken för att istället erhålla slumpmässiga fel. Vid signifikanstest hade det dessutom 
ställts högre krav på differensen mellan grupperna för att kunna bekräfta hypotesen, 
eftersom risken att erhålla liknande resultat av slump är betydligt högre vid litet urval.  

Vidare är det tidpunkten för inledande av konkurs respektive likvidation som är av-
görande för att bedöma om upphörd existens utgör aktuell status. Alternativet vore att 
hänföra den upphörda existensen till avslutande av konkurs eller likvidation, för att med 
full säkerhet kunna hävda att företaget i fråga inte kommer att fortleva. Det innebär 
dock en risk att missa de företag som inlett förfarandet inom aktuell studies tidsfrist, 
men ännu inte avslutat detsamma. Inledande av konkurs eller likvidation är trots allt en 
stark indikation på att företaget inte kommer att fortleva. I och med det bedöms 
vinningen av att de företag som påbörjat konkurs- eller likvidationsförfarandet omfattas 
av studien väga tyngre och tillföra mer än ”risken” (ur studiens hänseende) att de 
fortlever och således kategoriseras till fel grupp.  

För respektive år efter 2012, det vill säga året företagen fått sin första GC-varning, fram 
till och med mars 2016 noterades utfallet av densamma. I de fall då likvidationen 
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övergått i konkurs registrerades bolaget enligt den senaste händelsen, det vill säga som 
ett konkursbolag. I förevarande fall beslutades likvidationen samma år som konkursen 
avslutades och det var sålunda ingen svårighet att hänföra händelsen till rätt år.  

 

3.4.3 Bolagsstruktur 
Ett företags bolagsstruktur handlar om företaget i fråga under 2012 ingick i en koncern 
eller var ett fristående bolag. Retriever Business upplyser om detta förhållande och 
därifrån har sålunda informationen inhämtats.  

 

3.4.4 Storlek på reviderande byrå 
Majoriteten av de tidigare studierna hänförda till byråstorlek, refererade till i avsnitt 
2.3.1, betecknar de större byråerna som Big 4 (Francis, 2004; Geiger & Rama, 2006; 
Carey et al., 2008; Francis & Yu, 2009; Foroghi & Shahshahani, 2012; Tagesson & 
Öhman, 2015). Flertalet av författarna hänvisar dock även till att de dominerande 
byråerna varierat över åren, varför antal byråer som klassificeras som de största också 
förändrats med tiden (Vanstraelen, 2002; Francis, 2004). I dagsläget torde dock Big 4 
fortfarande vara det mest vedertagna och allmänt kända begreppet för gemene man. 
Bland andra tillämpar Tagesson och Öhman (2015), vilka genomfört den senaste studien 
i svensk kontext, fortfarande Big 4 som beteckning för de största byråerna. För att teorin 
och empirin skall ”tala samma språk” och en analytisk jämförelse skall vara möjlig, 
kommer Big 4 därför att avgränsas mot övriga byråer även i föreliggande studie.  
 
Som Big 4 omfattas revisionsbolagen PwC, EY, KPMG samt Deloitte.  

 

3.5 Klassificering 
Definition av begrepp, vars ursprungliga existens redan är mätbar, redogörs för nedan. 
Dessutom redovisas de formler som är aktuella för att mäta kapitalstrukturen.  

 

3.5.1 Ålder 
Som ålder räknas antal år som förflutit sedan bolaget registrerades fram till och med 
2012. Registrering är sista åtgärden som vidtas för att bolaget skall anses bildat och det 
är först då företaget får rättshandlingsförmåga (ABL SFS 2005:551), varför det rimligen 
utgör företagets begynnelseår. Aktuell studie bygger på belägg som pekar mot att äldre 
företag, jämfört med nybildade bolag, tenderar att fortleva i högre grad efter en GC-
varning. Det är inte en förutbestämd specifik ålder som avgör om företaget är nybildat 
eller gammalt. Istället handlar det om åldern bland de företag som fortlever relaterat till 
de som upphör att existera. 
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3.5.2 Kapitalstruktur 
Teorierna som bygger upp hypotesen för kapitalstruktur (se avsnitt 2.2.2) ger belägg för 
att villkoren beträffande befintliga lånekontrakt förändras och det blir svårare att uppta 
nya efter erhållen GC-varning, delvis på grund av att kreditbetyget tenderar att falla 
(Costello & Wittenberg-Moerman, 2011; Feldmann & Read, 2013; Chen et al., 2016). 
För att mäta kapitalstrukturen i linje med den bevisning hypotesen grundas på är de 
räntebärande skulderna motiverade att ställa i relation till företagens kapital. Skulderna 
beräknades i förhållande till totalt, istället för eget, kapital för att undgå jämförbarhets-
problematiken som uppstår då ett företag har negativt eget kapital. Aktuell studie 
bygger på teorin om att hög andel skulder är korrelerat med ökad risk för upphörd 
existens. Problematiken med att mäta skulderna i relation till eget kapital uppstår då 
skulderna överstiger tillgångarna. I och med att det egna kapitalet, och därmed 
skuldsättningsgraden, då blir negativt är således hypotesen varken uppbyggd eller 
tillämpbar för företag med den typ av kapitalsammansättning.   
 
Beräkningen för att få fram hur stora de räntebärande skulderna är i förhållande till 
totalt kapital görs enligt formeln:  
 
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂å𝑂𝑂 + 𝐿𝐿å𝑂𝑂𝑂𝑂𝑛𝑛𝑛𝑛𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠𝑂𝑂 + Ö𝑣𝑣𝑛𝑛𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂å𝑂𝑂𝑂𝑂𝑛𝑛𝑛𝑛𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 

𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 + 𝐾𝐾𝑂𝑂𝑛𝑛𝑂𝑂𝑛𝑛𝑛𝑛𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠𝑂𝑂
𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐾𝐾𝑂𝑂𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

 

Att enbart mäta skuldandelen baserat på räntebärande skulder kan dock bli missvisande. 
Trots att de tidigare studierna i huvudsak handlat om förpliktelser hänförliga till ränte-
bärande utfästelser, är det inte ett orimligt antagande att deras giltighet kan konfirmeras 
även på icke räntebärande skulder. Även dessa skulder utgör åtaganden till utomstående 
parter och bidrar till att företaget finansieras av externa aktörer, till vilka beroendet 
således ökar. Att utesluta icke räntebärande skulder skulle dessutom medföra en risk att 
missa företag som verkar inom affärsområden som normalt kräver liten kapitalinsats. 
Behovet av räntebärande lån är därför till stor del branschspecifikt. Tillverkande företag 
binder normalt mer kapital i anläggningstillgångar jämfört med exempelvis konsulter, 
vilka vanligtvis har betydligt mindre balansomslutning. Dessa förhållanden påverkar 
sedermera behovet av att uppta lån. Den sistnämnda gruppen kan dock likväl ha bety-
dande skulder, om än av icke räntebärande karaktär, som torde påverka utfallet efter 
tilldelad GC-varning. Med anledning av ovanstående resonemang är det följaktligen 
befogat att även mäta total skuldandel. Samtliga skulder ställs då i relation till företagets 
totala kapital enligt formeln: 

𝐴𝐴𝑣𝑣𝑂𝑂ä𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑛𝑛 + 𝑆𝑆:𝑂𝑂 𝑠𝑠𝑂𝑂𝑛𝑛𝑂𝑂𝑛𝑛𝑛𝑛𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 + 𝑆𝑆:𝑂𝑂 𝑂𝑂å𝑂𝑂𝑂𝑂𝑛𝑛𝑛𝑛𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 + 
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠𝑛𝑛𝑣𝑣𝑠𝑠𝑛𝑛 ∗ 0,263

𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐾𝐾𝑂𝑂𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
 

Bolagsskatten 2012 var 26,3 %  

Kapitalstrukturen har mätts enligt bägge beräkningssätten.   
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3.5.3 Omsättning 
För att mäta omsättning användes företagens nettoomsättning som måttstock. Det vill 
säga, summan av försäljningsintäkter för varor och tjänster reducerat med lämnade 
rabatter, moms samt andra skatter hänförliga till försäljningen. Liksom föregående 
klassificeringar gjordes ingen initial indelning av hög respektive låg omsättning i 
absoluta tal, utan det är relationen som är av intresse. För mer korrekt jämförbarhet 
justerades omsättningens storlek för de år då räkenskapsåret avvek från tolv månader.  

 

3.6 Analysmetoder 
Vid databearbetning och analys av materialet användes programmet IBM SPSS Statistics 
21. Bearbetningen följde den logiska framställningen (Olsson & Sörensen, 2011) där en 
variabel först redovisades i isolation genom univariat analys. Därefter utfördes bivariata 
tester genom att undersöka korrelationen mellan en beroende och en oberoende variabel. 
Avslutningsvis inkluderades ytterligare oberoende variabler i analysen genom 
multivariat bearbetning.   

Trots att studien, i all väsentlighet, är en totalundersökning, inom den undersökta 
kategorin, utfördes ändå signifikanstester på bivariat- och multivariat nivå. Detta 
gjordes då data kan ses som ett stickprov över det generella beteendet hos företag under 
år med liknande förutsättningar. Det vill säga, resultatet kan tänkas gälla även andra år 
än 2012, vilket ökar studiens relevans. Självklart med beaktande av, och vetenskap om, 
att de yttre förhållandena, i form av exempelvis ekonomisk konjunktur, bör vara relativt 
likartade dessa år för att transfereringen skall vara möjlig. P-värdet som genomgående 
använts som gräns för att bekräfta en hypotes vid signifikansprövning är fem procent. 
Det skall med andra ord vara lägre sannolikhet än fem procent att av slumpen uppnå 
liknande, eller än mer extremt, resultat.  

 

3.6.1 Univariat analys 
Univariata analyser redovisar utfallet av en variabel och genomförs för att få en bild av 
variablernas fördelning, i syfte att erhålla en överblick av studien (Bryman & Bell, 
2013). Utfallet av en GC-varning redovisas följt av de oberoende variablerna, det vill 
säga, faktorerna som predikteras påverka utfallet. Både medel- och medianvärde 
presenteras som lägesmått och spridningen kring vardera mått redovisas genom dess 
standardavvikelse respektive kvartilavstånd.  

     

3.6.2 Bivariat analys 
Efter en inledande översikt redovisas utfallet av GC-varningarna i kombination med var 
och en av studiens presumtivt påverkade faktorer (ålder, kapitalstruktur, bolagsstruktur, 
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omsättning och revisionsbyråns storlek). Genom denna bivariata analys, då en beroende 
variabel ställs mot en oberoende, undersöks om det finns någon korrelation mellan dem 
(Bryman & Bell, 2013). Detta förfarande bidrar således till en första indikation på 
faktorer som kan påverka utfallet av en GC-varning. 

För de tre variablerna ålder, skuldandel samt omsättning, vars data presenteras på kvot-
skalenivå, utförs testerna genom t-test vid normalfördelad population. Det vill säga, då 
de observerade värdena fördelas jämnt runt medelvärdet. Mann & Whitney’s rang-
summetest, som inte kräver symmetri hos den bakomliggande populationen, tillämpas 
dock om fördelningen är skevfördelad och/eller många extremvärden påvisas. T-testet 
är det primära valet i och med dess högre styrka. För att mäta korrelationen mellan 
existens och variablerna bolagsstruktur samt storlek av revisionsbyrå användes istället 
korstabell i form av Pearsons chi-två test.  

 

3.6.3 Multivariat analys 
För att minska risken att resultatet påverkats av något annat förhållande än det i 
hypotesen uttryckta genomfördes slutligen multivariata analyser (Jacobsen, 2002). Med 
det erhölls än djupare förståelse samtidigt som risken för att bekräfta, alternativt 
förkasta, en hypotes på felaktiga grunder reducerades. Sambandet mellan aktuell studies 
beroende och flera oberoende variabler, i kombination, undersöktes och analyserades 
genom denna databearbetningsmetod.   

I föreliggande studie kan den beroende variabeln enbart anta två möjliga utfall, i form 
av fortsatt eller upphörd existens, och utgör således en dikotom variabel. Binär logistisk 
regression är sedermera en regressionsmodell som är utformad till att fungera då den 
beroende variabeln är en dikotom (Djurfeldt & Barmark, 2009), varför den både är 
lämplig och tillämpas i föreliggande studie.   

 

3.7 Källkritik 
Årsredovisningar utgör offentligt material och är således tillgängliga för allmänheten så 
snart de blivit inskickade till Bolagsverket, vilket skall göras inom sju månader från 
bokslutsdagen (ÅRL SFS 1995:1554). I och med att årsredovisningarna hämtas från 
Bolagsverket av Retriever Business i realtid och tjänsten dessutom uppdateras dagligen 
mot övriga externa källor (Retriever Business, u.å) hålls datamaterialet ständigt aktuellt.  
 
När årsredovisningarna är fastställda går det inte att manipulera eller förändra deras 
innehåll, utan det redovisade materialet är statiskt till sin förekomst. Dessutom är 
samtliga variabler som hypoteserna i aktuell studie bygger på direkt avläsbara i 
rapporterna. Varken någon tolkning eller subjektiv bedömning krävs därmed av läsaren. 
En diskussion, värd att belysas, är dock huruvida de redovisade värdena i 
årsredovisningarna verkligen speglar en korrekt framställning av verksamheten. I 
framtagandet av rapporterna finns visst utrymme för företagen att ta fram och vinkla 
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dem utifrån eget tycke, utan att det behöver gå i strid mot aktuell lagstiftning. Dessutom 
tillämpar en del av de inkluderade bolagen skilda regelverk som beroende på om de i 
huvudsak är princip- eller regelbaserade, medger olika stort tolkningsutrymme. Detta är 
dock inget som är möjligt att påverka inom ramarna för aktuell studie och det utgör inte 
heller det centrala kriteriet att vidare undersöka.  
 

3.8 Reliabilitet och validitet 
När alternativa metoder och tillvägagångssätt övervägts har de slutgiltiga valen landat 
på de som predikterats bidra till att högsta möjliga tillförlitlighet och giltighet för 
studien uppnås. Bland annat har en primär datainsamling genomförts, vilket betyder att 
samtliga revisionsberättelser granskades av författaren. Med eget framtaget material, 
istället för att använda sekundärt urval, kan hela insamlingsprocessen dokumenteras och 
i detalj beskrivas, vilket gjorts under avsnitt 3.2. Att samma bedömare genomfört 
samtliga granskningar reducerar dessutom risken av att inkonsekventa bedömningar 
görs, vilket skulle kunna vara fallet om flera observatörer samlat in materialet.   

Med den stora mängd data som sedan insamlats från årsredovisningarna föreligger en 
risk att inmatningen av siffrorna, inför senare analys, registreras felaktigt. Risken för 
inmatningsfel har emellertid minimerats genom att det aktuella datamaterialet i ett första 
steg exporterats direkt från Retriever Business till Excel för att i nästa steg, i sin 
ursprungliga form, exporteras vidare till SPSS. Med andra ord har inga manuella 
överföringar vidtagits. Det mänskliga deltagandet, som torde utgöra den primära 
orsaken till uppkomsten av denna felregistrering, har således varit minimalt inblandad i 
processen.   

All data som använts är dessutom offentlig och finns tillgänglig på Bolagsverket för 
vem som helst att ta del av. Vid tvivel om, eller bara allmänt intresse för, variablerna 
som leder fram till resultatet är det sålunda möjligt för envar att kontrollera dessa. Som 
redogjorts för under avsnitt 3.6 rörande källkritik är det inte möjligt att manipulera 
materialet efter det blivit fastställt. Inga personliga värderingar krävs heller för att 
tillgodogöra sig underlaget. Vidare har operationaliseringen och klassificeringen öppet 
redogjorts för och då beräkningar varit tillämpliga har dessa också redovisats, vilket 
möjliggör en upprepning av studien (Bryman & Bell, 2013). Nyckeltalen har sedermera 
valts utifrån att de skall mäta, och ge mest korrekt bild av, faktorerna de avser att 
spegla.  
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4. Empiri 

Kapitlet redovisar den empiriska data aktuell studie bygger på. Materialet presenteras 
inledningsvis på univariat nivå för att därefter skildras även på bivariat- och 
mulitvariat nivå.  

4.1 Univariat analys 
Initialt redovisas univariat statistik i syfte att erhålla en överblick och förståelse för det 
datamaterial aktuell studie baseras på. För de kvantitativa variablerna redovisas medel- 
och medianvärde som lägesmått medan standardavvikelse och kvartilavstånd bistår med 
indikation kring spridningen runt dessa mått. För de kvalitativa variablerna redovisas 
istället frekvensen för respektive kategori.  

 

4.1.1 Utfall efter tilldelad GC-varning 
Företagens framtida existens, efter tilldelad GC-varning, klassificerades som antingen 
fortsatt eller upphörd. Som framgår i avsnitt 3.4.2 inkluderas så väl bolag som gått i 
konkurs, likviderats, är vilande eller inte bedriver någon verksamhet, i gruppen upphörd 
existens. Fördelning och frekvens för respektive grupp framgår av tabell fyra.  

Utfall efter tilldelad GC-varning Antal (st) Andel (%) 

Fortsatt existens 143 76,1 

Konkurs 35 18,6 

Likvidation 7 3,7 

Vilande/Bedriver ej verksamhet 3 1,6 

Totalt 188 100 

Tabell 4 – Utfall efter tilldelad GC-varning till och med 2016-03-31 

Sammantaget var, vid utgången av studiens undersökningstidpunkt, 143 bolag, mot-
svarande 76 procent fortlevandes. Av de 45 företag som upphört att existera var 
bakgrunden till det för majoriteten av dem, 35 stycken, att de gått i konkurs. Vidare har 
sju likviderats medan återstående tre inte formellt sett upphört men bedrev likväl inte 
någon verksamhet och utgör således inte ett fortlevande företag. Respektive status 
noterades även per år, vilket redovisas i tabell fem.   
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År för upphörd existens Antal (st) Andel (%) 

2013 13 6,9 

2014 22 11,7 

2015 10 5,3 

Totalt 45 23,9 

Tabell 5 – År för upphörd existens 

Första året efter tilldelad GC-varning upphörde 13 företag att existera för att året därpå, 
med 22 stycken, nå en topp och sedan, 2015, dala igen. Till och med mars 2016 hade 
inget företag upphört att existera.  

 

4.1.2 Ålder 

Läges- och spridningsmått Ålder (år) 

Medelvärde 14,3 

Standardavvikelse 14,9 

Median 10 

Kvartilavstånd 12,8  

Tabell 6 – Univariat statistik för ålder 

Åldersfördelningen sträckte sig bland företagen från noll till 106 år, vilket mynnade ut i 
en medelålder på drygt 14 år. I och med heterogeniteten bland företagens ålder förelåg 
dock en betydande genomsnittlig avvikelse från detta mått. Standardavvikelsen, som 
mäter just medelavvikelsen från medelvärdet, var nästan 15 år. Medianåldern uppgick 
till tio år samtidigt som spridningen bland majoriteten av företagen, den mittersta 
hälften, sträckte sig över nästan 13 år. Vidare var fördelningen positivt snedfördelad. I 
förhållande till lägesmåtten fanns det med andra ord relativt extrema observationer i den 
övre delen av åldersskalan utan, av förklarliga skäl, motsvarande avvikelse nedåt.  

 
 
 
 
 
 
  

29 
 



4.1.3 Kapitalstruktur 

Läges- och spridningsmått Räntebärande skulder i 
relation till totalt kapital (%) 

Totala skulder i relation 
till totalt kapital (%) 

Medelvärde 34,0 86,6 

Standardavvikelse 36,8 35,2 

Median 19,8 88,7 

Kvartilavstånd 65,7  28,5 

Tabell 7 – Univariat statistik för kapitalstruktur 

I genomsnitt finansierades företagens tillgångar till 34 procent med räntebärande 
skulder, medan motsvarande andel var nästan 87 procent då samtliga skulder 
medräknades. Spridningen runt medelvärdet uppgick till dryga 35 procent i bägge 
fallen, dock med något högre spridning bland den räntebärande skuldandelen. Runt 
medianen var emellertid fördelningen påfallande mer utbredd för de räntebärande 
skulderna. Skillnaden mellan mittersta hälften av företagen var 65,7 procent, jämfört 
med 28,5 procent då samtliga skulder togs i beaktande. Fördelningen drog åt det 
positiva hållet för de räntebärande skulderna medan totala skulder istället uppvisade en 
något negativ snedfördelning.  

 
4.1.4 Bolagsstruktur 

Bolagsstruktur Antal (st) Andel (%) 

Koncernbolag 104 55,3 

Ej Koncernbolag 84 44,7 

Totalt 188 100 

Tabell 8 – Univariat statistik för bolagsstruktur 

Drygt hälften av studiens inkluderade bolag ingick 2012 i en koncern, antingen som 
moder- eller dotterbolag. Resterande 44,7 procent var självständiga företag.   
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4.1.5 Omsättning 

Läges- och spridningsmått Nettoomsättning (tkr) 

Medelvärde 40 717 

Standardavvikelse 152 824 

Median 5 006 

Kvartilavstånd 15 313  

Tabell 9 – Univariat statistik för nettoomsättning 

Nettoomsättningen uppgick, i medeltal räknat, till 40 717 tkr samtidigt som den genom-
snittliga spridningen runt detta värde var 152 824 tkr. Variationen var dock otroligt 
spridd och sträckte sig från noll till närmare 1,4 miljarder kronor. Då ett fåtal företag 
uppvisade extremt stora nettoomsättningar medförde det, förutom en positiv sned-
fördelning, även obefogat stora effekter på medelvärdet och standardavvikelsen. Måtten 
ger därför inte en representativ bild för huvudparten av företagen. Medianen, uppgående 
till 5 006 tkr, utgör då ett mer lämpligt lägesmått för majoriteten. Nettoomsättningen för 
merparten av företagen, den mellersta halvan, sträckte sig från 1 135 till 16 447,5 tkr, 
vilket således utgör en skillnad på drygt 15 300 tkr.  

 
4.1.6 Reviderande byrå 
Den revisionsbyrå som 2012 lämnade en GC-varning för respektive företag noterades 
då revisionsberättelsen granskades. Som framgår i avsnitt 3.4.4 klassificeras byråerna 
som Big 4, eller icke-Big 4. I tabell tio presenteras de större byråerna separat medan de 
mindre redovisas i förening under benämningen ”Övriga”. 

Reviderande byrå Antal (st) Andel (%) 

PwC 46 24,5 

KPMG 44 23,4 

EY 31 16,5 

Deloitte 6 3,2 

Övriga 61 32,4 

Totalt 188 100 

Tabell 10 – Univariat statistik för reviderande byrå 

Sammantaget har de större revisionsbyråerna tillsammans granskat 127 av företagen, 
varav PwC och KPMG, med drygt en tredjedel var, stod för den största andelen. Jämfört 
med Big 4 hade knappt hälften så många av studiens inkluderade företag en liten revis-
ionsbyrå anlitad 2012.  
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4.1.7 Sammanfattning univariat analys 
Majoriteten av företagen fortlevde trots tilldelad GC-varning. Avseende spridningen 
bland de kvantitativa variablerna förelåg både skeva fördelningar och extrema värden. 
Det var således stor variation i urvalet beträffande så väl ålder som kapitalstruktur och 
redovisad nettoomsättning. Fördelningen mellan bolagsstruktur var emellertid relativt 
jämn, dock med något större andel tillhörande en koncern. Cirka en tredjedel av bolagen 
reviderades av en större byrå under 2012 medan resterade två tredjedelar följaktligen 
granskades av en mindre byrå.     

 

4.2 Bivariat analys 
Som redovisats i föregående avsnitt föreligger både skeva fördelningar och extrema 
värden för de kvantitativa variablerna ålder, skuldandel och omsättning. Med hänsyn till 
att t-testet kräver någorlunda normalfördelade populationer valdes det testet bort, då det 
således inte är tillämpbart för aktuell studies urval. Istället nyttjades Mann & Whitney’s 
rangsummetest, vilket står sig bättre mot avvikande värden. Om fördelningarna mellan 
populationerna inte skiljer sig i spridning och form ger rangmedelvärdena ett uttryck för 
skillnad i läge. Då ingen skillnad i spridning och form kunde urskiljas mellan grupperna 
i föreliggande studie testar rangsummetestet följaktligen skillnad i läge, i aktuellt fall 
mätt i median. Medianen är därför det mått som nedan kommer att redovisas.   
 
För de kvalitativa variablerna bolagsstruktur och reviderande byrå utfördes, som nämnt i 
avsnitt 3.6.2, analysen med hjälp av Pearsons chi-två test. De två kraven för att testet 
skall äga tillämplighet, att max 20 procent av cellerna får ha ett förväntat värde 
understigande fem och ingen cell får ha förväntat värde under ett, var för bägge 
observationerna med råge uppfyllda.  
 
 
4.2.1 Ålder 

 Antal (st) Medianålder 
Fortsatt existens 143 11 
Upphörd existens 45 7 
P-värde = 0,013   
Tabell 11 – Ålder i relation till existens 

Företagen som fortlevt uppvisade en medianålder på elva år jämfört med sju år för de 
som upphört sin existens. Den högre medianåldern bland de företag som fortsatt existera 
indikerar på att äldre företag, i förhållande till mer nybildade, tenderar att fortleva i 
högre utsträckning. Åldersdifferensen på fyra år genererade ett p-värde uppgående till 
1,3 procent, vilket således understiger aktuell studies femprocentiga signifikansnivå. 
Med hänsyn taget till enbart ålder är sambandet följaktligen statistiskt signifikant.    
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4.2.2 Kapitalstruktur 

 Antal (st) Medianvärde (%) 
Fortsatt existens 143 25,95 
Upphörd existens 45 3,76 
P-värde = 0,007   
Tabell 12 – Räntebärande skuldandel i relation till existens 

Då endast räntebärande skulder ställs i relation till totalt kapital kan konstateras att 
aktuell studie uppvisar motsatt förhållande jämfört med vad hypotesen predikterade. De 
företag som fortlevt hade högre andel räntebärande skulder, sett ur medianperspektiv, 
jämfört med de som upphört att existera. Skillnaden, uppgående till 22,19 
procentenheter är dessutom, med ett p-värde på 0,7 procent, av signifikant storlek.  

 Antal (st) Medianvärde (%) 
Fortsatt existens 143 88,62 
Upphörd existens 45 89,64 
P-värde = 0,896   
Tabell 13 – Total skuldandel i relation till existens 

Relationen förändras dock då samtliga skulder medräknas. Företagen med upphörd 
existens påvisade ett högre medianvärde relativt de företag som fortlevt. Det bevisar att 
den totala skuldandelen var högre bland gruppen upphörd existens i förhållande till före-
tagen som fortlevt. I detta fall överstiger emellertid p-värdet den accepterade 
femprocentiga signifikansnivån.  
 
Som utläses i tabell 13, var medianvärdena bland grupperna ytterst marginell och det 
extremt höga p-värdet (89,6 procent) antyder att denna skillnad med stor sannolikhet 
härstammar från slumpvisa variationer. Föreliggande studie tillämpar dock en bred 
definition av upphörd existens (se avsnitt 3.4.2), där även likviderade samt vilande 
bolag inkluderas. Skillnaden mellan konkurs och likvidation handlar bland annat om i 
vilken mån företagets förpliktelser kan regleras. Konkurs utgör enbart ett aktuellt 
förfarande då företaget är på obestånd (KL SFS 1987:672) och således inte kan betala 
sina skulder. Skulle konkursen däremot avslutas med överskott övergår konkursen till 
ett likvidationsförfarande (ABL SFS 2005:551). Omvända förhållandet gäller då ett 
företag i likvidation uppdagas ha skulder överstigande dess tillgångar. Kapitalstrukturen 
har med andra ord en väsentlig påverkan huruvida en konkurs eller likvidation är 
aktuellt och klart är att likvidationsbolag har en friskare balanssammansättning, jämfört 
med konkursbolag. Det kan därför antas att skillnaden i total skuldandel är mer markant 
då enbart konkursbolag inkluderas i gruppen upphörd existens. I tabell 14 redovisas 
detta förhållande.  
 
 Antal (st) Medianvärde (%) 
Fortsatt existens 143 88,62 
Konkursbolag 35 92,02 
P-värde = 0,133   
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Tabell 14 – Total skuldandel i relation till fortsatt existens respektive konkurs 

Som framgår av tabell 14 är skillnaden påfallande högre då enbart konkursbolag ställs i 
relation till de företag som fortlevt, vilket även det betydligt lägre p-värdet på 13,3 
procent indikerar. Dock överskrider p-värdet fortfarande den femprocentiga 
signifikansnivån.  

 

4.2.3 Bolagsstruktur 

 Fortsatt existens Upphörd existens Totalt 
Koncernbolag 
 

Antal (st) 
Andel (%) 

91 
87,5 

13 
12,5 

104 
100 

Ej koncernbolag Antal (st) 
Andel (%) 

52 
61,9 

32 
38,1 

84 
100 

Totalt Antal (st) 
Andel (%) 

143 
76,1 

45 
23,9 

188 
100 

P värde < 0,000   

Tabell 15 – Bolagsstruktur i relation till existens 

Av de 104 bolagen som, i aktuell studie, ingick i en koncern fortlevde 91, motsvarande 
87,5 procent, av dessa trots tilldelad GC-varning. Motsvarande andel för icke-koncern-
bolagen uppgick till 61,9 procent. Således förelåg en skillnad mellan grupperna på 26,6 
procentenheter som tyder på att koncernbolag i högre utsträckning fortlever efter 
tilldelad GC-varning. Den påvisade differensen har ett p-värde understigande 0,0 
procent, vilket sålunda underskrider signifikansnivån.   

  

4.2.4 Omsättning 

 Antal (st) Medianvärde (tkr) 
Fortsatt existens 143 5 012 
Upphörd existens 45 4 996 
P-värde = 0,559   
Tabell 16 – Nettoomsättning i relation till existens 

Det högre medianvärdet bland gruppen fortsatt existens visar på att företag, i aktuell 
studie, med högre nettoomsättning fortlevt i större utsträckning. P-värdets nivå på 55,9 
procent ger dock samtidigt indikation på att sannolikheten för att uppnå detta resultat av 
ren slump är stor. Aktuell studie kan därför, hänsyn taget till enbart nettoomsättning, 
inte påvisa att företag med hög omsättning tenderar att fortleva i högre utsträckning 
efter tilldelad GC-varning.  
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4.2.5 Revisionsbyråns storlek 

 Fortsatt existens Upphörd existens Totalt 

Big 4 
 

Antal (st) 
Andel (%) 

101 
79,5 

26 
20,5 

127 
100 

Övriga Antal (st) 
Andel (%) 

42 
68,9 

19 
31,1 

61 
100 

Totalt Antal (st) 
Andel (%) 

143 
76,1 

45 
23,9 

188 
100 

P värde = 0,108   

Tabell 17 – Revisionsbyråns storlek i relation till existens 

Som redovisades ovan bland den univariata statistiken (se avsnitt 4.1.1) fortlevde 
majoriteten av företagen trots tilldelad GC-varning. Aktuell studie kan dock påvisa att 
det förelåg en skillnad i träffsäkerhet beroende på byråstorlek, till förmån för de mindre 
byråerna. Av tabell 17 framgår att företag som blivit tilldelad en GC-varning av en 
mindre byrå i 31,1 procent av fallen upphört att existera, medan motsvarande andel 
bland företag reviderade av större byråer är 20,5 procent. Med andra ord tenderade 
företag, i föreliggande studie, vars GC-varning utfärdats av en mindre byrå i högre grad 
upphöra sin existens. Skillnaden är dock så pass liten att sannolikheten för att få 
liknande, eller än mer extremt, resultat av ren slump är 10,8 procent, vilket överskrider 
den satta signifikansnivån på fem procent.  
 
 

4.2.6 Sammanfattning bivariat analys 
Faktorerna ålder, ränteskuldandel samt bolagsstruktur har påvisat signifikant effekt på 
utfallet av en GC-varning. Som nämndes under avsnitt 3.6.3 finns det dock en risk att 
det föreligger dolda, påverkande faktorer bakom dessa parametrar, varför deras 
hypoteser inte kan bekräftas förrän fler oberoende variabler vägts in i analysen.  

Nästa steg är därmed att ställa utfallet av en GC-varning mot de resterande oberoende 
variablerna. Företagen måste ha utslag på samtliga variabler som ingår i den 
multivariata analysen för att inkluderas. Som redovisades för ovan (se avsnitt 4.2.2) är 
total skuldandel ett olämpligt mått att använda då hela rangen upphörd existens 
medräknas. Problematiken när de likviderade och vilande bolagen exkluderas blir 
således att dessa även kommer bortfalla avseende de övriga parametrarna, och det totala 
urvalet minskar följaktligen. Övriga faktorer är emellertid inte känsliga för denna grupp 
företag, varför det inte är önskvärt att fullständigt exkludera dem. Därav stannar 
analysen för den totala skuldandelen på den bivariata nivån. De faktorer som inkluderas 
i den multivariata analysen är sålunda ålder, räntebärande skuldandel, bolagsstruktur, 
omsättning samt storlek på reviderande byrå.   
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4.3 Multivariat analys  
Inför den multivariata analysen placerades samtliga inkluderade oberoende variabler i 
en korrelationsmatris och undersöktes därigenom för korrelation. Resultatet av detta 
indikerade att det inte förelåg någon samvariation i bemärkelsen att deras samtida 
medverkan i en modell skulle medföra problem med multikollinaritet.  

Analysen fortgick därefter i två delar. Initialt placerades samtliga oberoende variabler 
mot effekten av en GC-varning (fortsatt eller upphörd existens). Genom det erhölls 
information om sambandet mellan varje enskild variabel och fortsatt respektive upphörd 
existens, hänsyn taget till de övriga variablerna. Med andra ord isolerades effekten till 
att enbart härröra från en oberoende variabel. Emellertid kan det föreligga signifikanta 
samspelseffekter mellan variablerna, vilka också kan ha signifikant inverkan. Även de 
måste således kontrolleras för.  

Andra delen av den multivariata analysen utgjordes därför av stegvis logistisk 
regression, i syfte att säkerställa så inte något förhållande mellan variablerna förbisågs. 
Studiens alla huvudeffekter och samvariationer inkluderades, till skillnad från första 
delen av den multivariata analysen då enbart huvudeffekterna kontrollerades för. 
Baserat på samtliga potentiella variabler och deras eventuella samspelseffekter tog 
SPSS sedan fram den modell med bästa förklaringsgrad. Programmet adderade en 
oberoende variabel i taget tills samtliga signifikanta variabler tagits i beaktande.  

 

4.3.1 Del ett – Huvudeffekterna i korrelation till utfall av en GC-varning 

  P-värde Oddskvot 

Ålder 0,678 0,994 

Räntebärande skuldandel 0,083 0,990 

Koncernbolag 0,001 0,264 

Nettoomsättning 0,723 1,000 

Mindre reviderande byrå 0,957 1,022 

Modellens p-värde: 0,001   

Tabell 18 – Samtliga variablers påverkan på utfall av GC-varning 

Av första raden i tabell 18 framgår ålderns påverkan på GC-varningens utfall, med 
hänsyn taget till samtliga övriga oberoende variabler. För de i studien inkluderade 
företagen, minskade oddsen för upphörd existens i takt med att åldern ökade. En 
oddskvot på 0,994 betyder att en åldersökning på ett år, allt annat lika, minskade oddsen 
för upphörd existens med 0,6 procentenheter. Så långt är allt i linje med vad den tidigare 
redovisade bivariata analysen (se avsnitt 4.2.1) indikerade, det vill säga att äldre företag 

37 
 



tenderar att fortleva i högre grad trots tilldelad GC-varning. Skillnaden är att p-värdet, 
då även de andra faktorernas påverkan är inkluderade, uppgår till 67,8 procent, vilket är 
långt över den accepterade signifikansnivån. Med andra ord föreligger stor risk att 
slumpvisa variationer bidragit till det redovisade resultatet.  
 
Räntebärande skuldandel uppvisade också signifikant påverkan då faktorn i isolation 
ställdes mot utfall av en GC-varning (se avsnitt 4.2.2). Kontrollerat för övriga 
oberoende variabler gäller samma förhållande som tidigare redovisats. För studiens 
företag förelåg en positiv korrelation mellan räntebärande skuldandel och fortsatt 
existens. En procents ökad räntebärande skuldandel minskade oddsen för upphörd 
existens med en procent. Dock kan inget generellt samband dras gällande detta 
förhållande då p-värdet överstiger den femprocentiga signifikansnivån.  
 
Typ av bolagsstruktur var den tredje faktorn som påvisade signifikant samband mot 
utfall av en GC-varning (se avsnitt 4.2.3). Även kontrollerat för de övriga variablerna, 
med ett p-värde på 0,1 procent, kvarstår denna signifikanta korrelation. För två bolag av 
samma kaliber vad gäller ålder, nettoomsättning, räntebärande skuldandel samt 
reviderande byrå, men med skillnaden att det ena tillhör en koncern var oddset för 
koncernbolaget 0,264 gånger oddset för icke-koncernbolaget att upphöra existera. Med 
andra ord var oddset att ett koncernbolag upphörde att existera efter tilldelad GC-
varning väsentligt lägre jämfört med ett fristående bolag.  
 
Gällande nettoomsättning indikerar oddskvoten (1,000) på att en förändring i netto-
omsättning inte medförde någon förändring i odds. Således kan aktuell studie, inte ens 
för de inkluderade bolagen påvisa att omsättning har en prediktiv förmåga att förutspå 
huruvida ett företag fortlever eller upphör att existera efter tilldelad GC-varning.    
 
Slutligen kan konstateras att oddset för upphörd existens ökade med 2,2 procentenheter 
då ett, i studien inkluderat, företag reviderades av en mindre byrå. P-värdet är dock 
extremt högt vilket medför att resultatet kan vara starkt påverkat av slumpmässiga 
variationer.   
 
För att sammanfatta första delen av den multivariata databearbetningen kan fastslås att 
förändringarna, i all väsentlighet, gick i samma riktning som den deskriptiva statistiken 
på bivariat nivå påvisade. Kontrollerat för de övriga faktorerna är det dock enbart 
bolagsstruktur som fortfarande uppvisar signifikant samband till GC-varningens effekt. 
Det kan dock föreligga samspelseffekter mellan faktorerna, vilka kontrolleras för i nästa 
avsnitt.  
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4.3.2 Del två – Stegvis binär logistisk regression  

 P-värde Oddskvot 

Koncernbolag 0,000 0,232 

Modellens p-värde < 0,000  

Tabell 19 – Koncernbolag  

I ett första steg inkluderades enbart den oberoende variabel med lägst p-värde i 
modellen, vilken är bekant från del ett (avsnitt 4.2.1). Utan någon hänsyn tagen till de 
övriga variablerna var oddset för att ett koncernbolag upphörde att existera 0,232 gånger 
oddset för att ett icke-koncernbolag gjorde detsamma. De marginellt skilda siffrorna, 
jämfört med de redovisade i avsnitt 4.2.1, beror på att samtliga huvudvariabler då 
inkluderades medan enbart variabeln bolagsstruktur medräknas i detta steg. 
Anledningen till att det, trots detta, inte är mer markant skillnad beror på att de övriga 
variablerna inte hade någon påfallande effekt på GC-varningens utfall, varför deras 
medverkan inte heller resulterade i någon märkbar påverkan.  

I steg två vägdes ytterligare en signifikant variabel in. Som framgår av tabell 20 var det 
koncernbolag i samspel med räntebärande skuldandel som tillfogades. 

 P-värde Oddskvot 

Koncernbolag 0,179 0,557 

Koncernbolag +  
Räntebärande skuldandel 

0,014 0,965 

Modellens p-värde < 0,000   

Tabell 20 – Koncernbolag i samspel med räntebärande skuldandel 

Vad som kan utläsas är att för bolag som ingår i en koncern minskade oddset för 
konkurs med 3,5 procentenheter för varje ökad procentenhet i räntebärande skuldandel. 
Detta samband uppvisar ett p-värde på 1,4 procent, vilket understiger föreliggande 
studies femprocentiga signifikansnivå. Räntebärande skuldandel har sålunda signifikant 
påverkan på ett företags fortsatta existens efter tilldelad GC-varning. Detta samband 
äger dock enbart giltighet för koncernbolag, vilket utläses av första raden. Oddset för ett 
koncernbolag att upphöra existera var 0,557 gånger oddset för ett icke-koncernbolag att 
göra detsamma, förutsatt att de hade lika hög andel räntebärande skulder. P-värdet 
uppgående till 17,9 procent medför dock att detta samband inte statistiskt kan 
säkerställas. I och med att p-värdet överstiger signifikansnivån är det således inte 
huruvida företaget, som tilldelats en GC-varning, tillhör en koncern eller inte som är 
avgörande för dess framtida existens. Istället är det gällande interaktionen mellan 
koncernbolag och räntebärande skuldgrad föreliggande studie påvisar ett signifikant 
samband.  
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4.4 Sammanställning av empirin 
Ovanstående påvisade resultat summeras i tabell 21. Både resultaten som har 
konstaterats för de inkluderade bolagen i aktuell studie samt de som kan generaliseras 
utöver studiens urval redovisas.  

Hypotes Påverkande faktor Aktuell 
studies utfall 

Hänsyn taget till 
signifikansnivå 

Statistiskt säkerställt 
samband 

H1 Ålder Bekräftar Kan ej påvisa 
samband 

  

H2 Kapitalstruktur Motbevisar Kan delvis påvisa 
motsatt 
samband 

  

H3 Bolagsstruktur Bekräftar  Kan delvis påvisa 
samband 

 

H4 Omsättning Kan ej påvisa 
samband 

Kan ej påvisa 
samband 

  

H5 Revisionsbolagets 
storlek 

Bekräftar Kan ej påvisa 
samband 

  

Tabell 21 – Sammanställning av empirin 

  

Oddset för upphörd 
existens minskar, för 
koncernbolag, i takt  
med ökad ränte- 
bärande skuldandel 
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5. Analys 

Analysen kopplar de empiriska beläggen till den tidigare presenterade teorin. Likheter 
samt skillnader mellan aktuell studies resultat och tidigare påvisade samband redovisas 
och diskuteras. Avslutningsvis sker en övergripande analys.   

5.1 Ålder 
Beträffande företagen, inkluderade i aktuell studie, kan konstateras att de som fortlevt 
trots tilldelad GC-varning i genomsnitt är äldre jämfört de som upphört att existera. 
Trots detta är differensen mellan grupperna för liten för att statistiskt kunna säkerställa 
att ålder utgör en bra indikator för att prediktera överlevnadsförmågan efter tilldelad 
GC-varning. Därav att ålder inte uppvisade ett signifikant samband i den multivariata 
analysen. 

Hänsyn taget till studierna som bygger upp hypotesen är det inte underligt att den 
förhållandevis lilla åldersskillnaden inte avspeglar någon nämnvärd effekt. Thornhill 
och Amit (2003), menar att yngre företag ofta har brist på värdefulla resurser för att 
kunna hantera olika situationer, vilket aktuell studie kopplar till att de torde upphöra att 
existera i större omfattning. Företagen i deras studie var dock uppdelade i tre 
ålderskategorier, vilka sträckte sig från 1-2, 3-9 samt över tio år. Med andra ord lägger 
sig aktuell studies företag, baserat på deras medianålder, i övre samt undre delen av 
mittersta respektive högsta kategorin. Detta torde medföra att de resultat Thornhill och 
Amit (2003) redovisar är baserade på företag med större åldersskillnader. Aktuell studie 
kan inte bekräfta att bevisningen är överförbar till att gälla även då åldersdifferensen är 
mindre, i och med att ingen signifikant effekt på fortlevnaden urskildes. Föreliggande 
studie byggdes dock inte upp på en enstaka teori, utan flera sammankopplade, som 
tillsammans pekar mot att äldre företag i större utsträckning torde fortleva trots tilldelad 
GC-varning. Huruvida det är just dessa anledningar som skulle vara avgörande, är 
emellertid inget som ligger inom ramarna för aktuell studies undersökningsansats att 
utröna. Studierna ligger istället som grund för att kunna förklara varför effekten av en 
GC-varning kan resultera i differentierat utfall. Aktuell studie kan dock inte heller 
bekräfta att varken innovation, ökad effektivitet eller kompetens till förmån för äldre 
företag, ökar deras chanser till fortlevnad (Hannan & Freeman, 1984; Tuschman & 
Anderson, 1986; Henderson, 1993; Sorensen & Stuart, 2000; Huang et al., 2013).   

Det kan dock inte uteslutas att det är dessa redovisade belägg som påverkat att de äldre, 
relativt de yngre, företagen i aktuell studie fortlevt i högre utsträckning. För att kunna 
fastställa ett signifikant samband krävs dock, med hänsyn till de stora variationer som 
förekom, antingen ett större stickprov alternativt någon mer uppdelning bland företagen, 
så de blir mer homogena inom respektive grupp. Ett möjligt motiv till de stora ålders-
variationer aktuell studie påvisar borde kunna ligga i det faktum att studien omfattar 
samtliga företag, utan någon uppdelning eller avgränsning baserat på bransch eller 
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dylikt. Huruvida en ålder uttryckt i absoluta tal är att beteckna som ungt eller gammalt 
kan tänkas variera inom skilda branscher. Medan en viss ålder är förhållandevis ungt 
inom en bransch kan samma ålder utgöra definitionen av ett väletablerat företag inom 
en annan yrkesgren, där företagen generellt är mer kortlivade. Att då inkludera samtliga 
företag i urvalet skulle rimligen förklara uppkomsten av en stor åldersvariation inom 
grupperna, vilket avmattar ålderseffekten.  

 

5.2 Kapital- och bolagsstruktur 
Då kapital- och bolagsstruktur visade sig ha ömsesidigt påverkande effekter på fort-
levnaden efter tilldelad GC-varning, förenas lämpligen även deras analyser. Innan detta 
sker skall dock resultatet av totala skulder i relation till totalt kapital i korthet tolkas. 
Som redogjordes för i avsnitt 4.2.6 förekommer enbart resultat från den bivariata nivån, 
hänsyn är följaktligen inte taget till övriga oberoende parametrar. Detta beror på att den 
breda definitionen av upphörd existens föreliggande studie tillämpar visade sig neutra-
lisera effekten mellan grupperna. Enbart konkursbolag inkluderade är dessutom mer 
jämförbart med tidigare studier som, genom att ställa konkursbolag i relation till icke-
konkursbolag, påvisat att risken för konkurs stiger i takt med ökad total skuldandel 
(Beaver, 1966; Ohlson, 1980). Aktuell studie kan bekräfta att detta äger tillämplighet 
för de företag som ingår i urvalet. Emellertid kan ingen bekräftelse, i generell 
bemärkelse, fastslås i och med att p-värdet uppgående till 13,3 procent indikerar att 
risken för att slumpmässig variation påverkat resultatet är alltför hög. Differensen 
mellan aktuell studies grupper var alltså, även då enbart konkursbolagen inkluderades i 
gruppen upphörd existens, för ringa för att kunna dra slutsatser utöver studiens 
inkluderade bolag.  

En möjlig förklaring till den relativt stora variation som påvisades inom grupperna 
skulle kunna fångas genom att analysera studiens urvalsgrupp. I och med att 
urvalsgruppen enbart består av bolag som blivit tilldelade en GC-varning, förelåg 
uppenbarligen något förhållande som gav revisorn fog för detta utlåtande. GC-
varningen, och dess bakomliggande orsaksförhållande, medför således att det föreligger 
en tydlig, sammankopplande faktor mellan bolagen i aktuell studie. Detta torde resultera 
i att skillnaden mellan grupperna är mindre definitiv jämfört med om man, som i 
tidigare studier matchar ett konkursbolag mot ett icke-konkursbolag (Beaver, 1966; 
Ohlson, 1980). I förhållande till grupperna inom aktuell studie är det sålunda befogat att 
anta en större heterogenitet mellan grupperna då en kontrollgrupp slumpmässigt 
(Ohlson, 1980) eller baserat på balansomslutning (Beaver, 1966) matchas ihop med 
konkursbolagen. I synnerhet då bolagen sammanlänkas baserat på liknande storlek av 
totala tillgångar, är det inte särskilt häpnadsväckande att de som finansierat dessa med 
större andel skulder också är de som i högre grad går i konkurs. I och med den större 
homogenitet som föreligger mellan grupperna inom aktuell studie krävs större urval 
alternativt ytterligare uppdelning för att med statistisk säkerhet kunna fastslå resultatet.  
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Ett resultat aktuell studie däremot kan bekräfta, även när det placeras i större perspektiv, 
är att koncernbolag med högre räntebärande skuldandel i större utsträckning har 
förmåga att fortleva trots erhållen GC-varning. Huruvida bolaget ingår i en koncern 
eller ej har således inte, i isolation, någon betydelse för att prediktera framtida 
levnadstillstånd. Detta är ett illustrativt exempel på vikten av att grundligen granska de 
ingående, prediktivt påverkande, variablerna för att förstå och bilda kunskap om vad 
som styr de oberoende variablerna. Ända fram till sista analysen, då samspelseffekterna 
inkluderades (se avsnitt 4.3.2), gav testerna indikationer på att bolagsstruktur hade en 
signifikant påverkande effekt på utfallet av en GC-varning. Emellertid visade det sig 
vara räntebärande skuldandel som besitter en förmåga att kunna förutspå huruvida ett 
företag efter tilldelad GC-varning fortlever eller inte, dock enbart för koncernbolag. 
Resultatet kan vid en första anblick tyckas uppenbara sig något oväntat, i synnerhet det 
faktum att den räntebärande skuldandelen visar på ett motsatt förhållande än det i 
hypotesen predikterade. Till skillnad från vad som framkommit av tidigare studier tyder 
det således på att långivare inte tar någon nämnvärd hänsyn till att klienten tilldelats en 
GC-varning (Costello & Wittenberg-Moerman, 2011; Chen et al., 2016). Långivarna 
verkar inte heller ta en lägre kreditranking i beaktande. Alternativt kan inte aktuell 
studie bekräfta att det föreligger en korrelation mellan tilldelad GC-varning och fallande 
kreditbetyg som Feldman och Read (2013) påvisat.  

Satt i större perspektiv, hänsyn taget till att denna motbevisning enbart äger giltighet för 
koncernbolag, är det dock inte ett lika överraskade resultat. Baserat på tidigare studier, 
som påvisat vikten av extern stöttning och hur det tenderar att uppenbara sig i koncern-
förhållanden (Ponemon & Schick, 1991; Tong & Reuer, 2007; Chung et al., 2012), 
stärks snarare detta resonemang av föreliggande studies resultat. Utan att med säkerhet 
kunna dra ett samband, tyder ändå resultatet i aktuell studie på att koncernbolagen bistår 
med hjälp även då lån upptas. Bankerna, tillika de främsta givarna av räntebärande lån, 
är uteslutande intresserade av att ränta och amorteringar regleras enligt föreliggande 
avtal, och brukar trygga denna återbäring genom att kräva säkerheter för lånen. I ett 
koncernförhållande indikerar aktuell studies resultat på att koncernbolag inte enbart får 
stöttning genom ekonomiska bidrag och organisatoriska omfördelningar, utan även när 
lån upptas. Moderbolaget (alternativt något annat bolag inom koncernen) verkar tillstå 
med betryggande säkerheter till bankens förfogande då dotterbolagets egna panter inte 
är tillräckliga. Det i sin tur, tyder på att långivaren får tillfredställande trygghet och ser 
bortom GC-varningen. Koncernförhållanden verkar således inte enbart ge en ökad 
riskspridning för de inkluderande bolagen (Chan et al., 1993; Chao & Kumar, 2010), 
utan även ur långivarens perspektiv.   

Med detta resonemang ökar rimligen sammanhållningen inom koncernen i takt med 
ökad räntebärande skuldandel. Det påvisar sedermera, i likhet med tidigare studier, att 
stark stöttning gynnar ett företags fortlevnad.  
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5.3 Omsättning 
Aktuell studie kan inte påvisa omsättningens förmåga att förutspå fortlevnad efter till-
delad GC-varning. En skillnad i medianvärde bland grupperna på 16 000 kronor är 
försumbar i sammanhanget där variationen sträcker sig från noll till närmare 1,4 miljar-
der kronor. Det påvisas även i den multivariata analysen där oddskvoten uppgående till 
ett indikerar att en förändring i omsättning inte förändrar oddset för upphörd existens. 
Frågan, som enbart kan föras en spekulation kring, är om detta förhållande gäller 
generellt och att det helt enkelt inte föreligger någon skillnad i nettoomsättning bland de 
företag som fortlever och de som upphör att existera efter erhållen GC-varning.   

Aktuell studie stödjer sig, bland annat, på föreställningen om att företag med hög om-
sättning också har potential för att i större omfattning genomföra kostnadsreduceringar. 
Detta baseras på att företagen i aktuell studie, i och med erhållandet av en GC-varning, 
inte torde uppvisa någon nämnvärd lönsamhet. Företagen med höga intäkter borde 
därav, med stor sannolikhet, även ha betydande kostnader och kostnadsreduceringar 
utgör då ett gångbart handlingsalternativ för verksamheten. Eftersom kostnadsbespa-
ringar påvisats vara framgångsrika för lyckade vändningar av en negativ finansiell trend 
(Miller & Newline, 1987; Evans et al., 2011), torde därmed överlevnadsförmågan öka. 
Sambandet tidigare studier påvisat ifrågasätts emellertid inte. Det kan dock tänkas att 
parallellen aktuell studie dragit mellan hög omsättning och faktiska kostnads-
reduceringar är alltför långdragen och optimistisk. Även om potential för kostnads-
besparingar föreligger krävs samtidigt att denna förvaltas. Det ställs således höga krav 
på företagsledningens förmåga att förverkliga neddragningarna och därigenom återfå 
verksamhetens bärkraft. Kostnadernas karaktär har självfallet också inverkan på i vilken 
mån, och inom vilken tidsrymd, kostnadsreduceringarna är möjliga att genomföra. Fasta 
kostnader kräver ofta större insatser och är såldes svårare, åtminstone på kort sikt, att 
påverka. Kostnadsstrukturens fördelning mellan fasta- och rörliga kostnader är 
dessutom till viss del branschspecifik. Därav att en sådan indelning kan vara nödvändig 
för att undersöka omsättningens betydelse vid prediktion om framtida levnad för bolag 
som erhållit en GC-varning.  

Omsättningens storlek, mätt samma år som GC-varningen blivit utfärdad, visade sig inte 
heller vara en bra indikator för kundernas trofasthet. Aktuell studie kan därför inte, med 
omsättningen som måttstock, påvisa att en hög sådan är synonymt med upprätthållande 
av kundkontakt. Åtminstone inte om bevarande av kundkontakt gynnar överlevnads-
förmågan, såsom som tidigare studier påvisat (Bruton et al., 2003; Pajunen, 2006; 
Trahms et al., 2013). Det tyder med andra ord på att kunderna inte uppfattar och 
reagerar på den bristande finansiella ställningen, i varje fall inte i ett tidigare skede än 
den bokstavligen blivit uttryckt i revisionsberättelsen. Det kan dock tänkas att 
reaktionerna kommer i ett senare stadium. I så fall hade förändringen i nettoomsättning 
från 2012 och något år framåt i tiden varit en bättre indikator för att mäta kundernas 
lojalitet.  
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Baserat på föreliggande studie är såldes inte omsättning en trovärdig indikator för att 
förutspå framtida existens. Det krävs mer forskning och ytterligare indelning bland före-
tagen för att fastställa om denna korrelation äger giltighet. 

   

5.4 Revisionsbyråns storlek 
I föreliggande studie har mindre byråer något högre träffsäkerhet, vilket går i linje med 
den fastställda hypotesen. Företag som 2012 reviderades, och därmed erhöll sin GC-
varning, av en mindre byrå upphörde således att existera i större omfattning, jämfört 
med de som reviderades av någon Big 4 byrå. Detta är dock motstridigt till tidigare 
studiers bevisningar (Geiger & Rama, 2006; Carey et al., 2008) som funnit att större 
byråer begår mindre andel typ I-fel. Kvalitén, baserat på huruvida GC-varningen utfaller 
”korrekt”, är således högre bland mindre byråer i motsats till vad Francis (2004) 
redovisat belägg för. Kontrollerat för de övriga oberoende variablerna är det emellertid 
nästan 96 procents sannolikhet att av slump erhålla redovisat, eller än mer extremt, 
resultat. I likhet med Foroghi och Shahshahani (2012) kan aktuell studie följaktligen 
inte påvisa något generellt samband mellan revisionskvalitet och storlek på reviderande 
byrå.  

Även om Foroghi och Shahshahanis (2012) bevisning frångår majoriteten av tidigare 
forskning, som gett belägg för att större byråer är mer korrekta i sin bedömning 
(Francis, 2004; Geiger & Rama, 2006; Carey et al., 2008), förekommer samtidigt 
studier som ger indirekt stöd för det motsatta förhållandet. Tidigare studier pekar 
nämligen på att mindre byråer tenderar att ha närmre relationer till sina klienter, vilket i 
sin tur minskar oberoendet och benägenheten att utge en GC-varning (Blay, 2005; 
Mayer et al., 2007; Warren & Alzola, 2009; Ye et al., 2011). När de väl avges torde 
därför den finansiella situationen vara så långt och illa gången att företagen i stor 
utsträckning upphör att existera, vilket då medför en hög träffsäkerhet.  

Eftersom ingen skillnad i byråstorlek kan urskönjas skulle det kunna tänkas att dessa 
motstridiga bevisningar slår ut varandra i aktuell studie. Dock är de inte bara mot-
stridiga utan rent av motsägande, och går därför inte att samförena. Bägge byrå-
indelningarna kan inte samtidigt ha hög träffsäkerhet, vilket de tudelade beläggen pekar 
på. Till skillnad från de studier som menar att större byråer har högre revisionskvalitet 
föreligger emellertid bevisning i det senare resonemanget, som kan förklara orsaken till 
varför mindre byråer skulle ha högre träffsäkerhet. Det skulle därmed kunna vara så att 
större byråers högre kvalitet i själva verket är en illusion, så som Francis (2004) 
introducerade en diskussion kring. Den egentliga bakomliggande faktorn handlar möjli-
gen om att ”bättre” företag (där mindre misslyckanden således finns att begå) i högre 
utsträckning anlitar större byråer. Utan att med säkerhet kunna fastställa någon sådan 
koppling är det ändå vad aktuell studie tyder på.  

Resultatet föreliggande studie uppvisar är emellertid lyckosamt med hänsyn till det 
faktum att hypotesen varken bekräftas eller motbevisas. Avsikten med revision är att 
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den skall utföras med objektivitet och hur den utövas skall således inte systematiskt 
skilja sig åt beroende på vilken byrå som reviderat. Med aktuell studies bevisning som 
grund stärks tron på att revisorerna intar en oberoende ställning i sin revision, som 
följaktligen blir objektiv.  

 

5.5 Avslutande analys 
Det är av vikt att särskilja de tendenser aktuell studie uppvisar kontra det som statistiskt 
kan säkerställas. Trots att studien i all väsentlighet är att beakta som en total-
undersökning inom den undersökta kategorin ”Revisorskommentar av övrig allvarlig 
art”, valdes signifikanstester ändå att utföras för att höja studiens relevans och 
generaliserbarhet. Även om enbart ett signifikant samband kunde urskönjas föreligger 
likväl skillnader i aktuell studies urval. I frånvaro av signifikanstesterna hade således 
majoriteten av hypoteserna blivit bekräftade (se tabell 21 för sammanställning). Det går 
med andra ord inte att utesluta att det är relevanta och påverkande faktorer, även om de 
statistiskt inte kan bekräftas.  

En återkommande diskussion som förts ovan, i kapitlets tidigare avsnitt, berör primärt 
två faktorer som ställer till med problem vid signifikansprövningen. Det handlar om: 

• Den stora variationen inom grupperna 
• Det lilla urvalet, i synnerhet syftat på gruppen upphörd existens 

Dessa omständigheter kräver sedermera att en större differens uppvisas mellan 
grupperna för att statistiskt kunna säkerställa skillnaden.  

En diskussion värd att belysa är således varför aktuell studie påvisar en förhållandevis 
liten differens mellan grupperna. För det första tar aktuell studie en annan utgångspunkt 
jämfört med merparten av tidigare studier, då fokus enbart riktas mot den grupp företag 
som erhållit en GC-varning. Det torde i sig göra urvalet mer homogent, i och med den 
sammankopplande länken varningen medför. Tidigare studier som undersökt GC- eller 
konkursföretag har istället ställt dessa i relation till en matchande kontrollgrupp (bland 
andra Beaver, 1966; Ohlson, 1980; Carey et al., 2008). Förbindelsen mellan aktuell 
studies urval kan därför tänkas vara starkare jämfört med grupperna i tidigare studier, 
vilket rimligen medför mindre differens mellan dem. Det bör i sin tur delvis kunna 
förklara varför aktuell studie inte kan påvisa statistisk signifikans i lika stor 
utsträckning. Vid tillämpning av en matchande kontrollgrupp anpassas även dess storlek 
till att matcha testgruppen. Problematiken aktuell studie stött på med två grupper av 
betydande storleksdifferens elimineras således. Det skulle också kunna klargöra varför 
tidigare studier påvisat signifikanta korrelationer i större omfattning.  

En ytterligare förklaring kan ligga i det faktum att företaget måste ha en revisor för att 
kunna erhålla en GC-varning. I och med revisorspliktens avskaffande för mindre bolag 
kan antas att de allra yngsta och minsta bolagen hamnar utanför aktuell studie, vilket 
även det påverkar homogeniteten mellan grupperna. Jämförelsevis kan samtliga bolag 
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gå i konkurs. Forskning som behandlar konkursbolag kan därför, rimligtvis, få ett 
bredare spektrum av inkluderade företag. Om exempelvis ålder och omsättning är 
positivt korrelerat med fortsatt existens torde detta därav lättare urskönjas.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger flera möjliga förklaringar till 
varför differensen mellan aktuell studies grupper kan vara mindre jämfört med grupper 
inom tidigare studier. Det i kombination med den stora spridning och det lilla urvalet (i 
synnerhet för gruppen upphörd existens) som uppenbarade sig, medför att statistisk 
signifikans i lägre omfattning kan säkerställas. I och med de indikationer aktuell studie 
ändå bidrar med rörande faktorernas relevans, kan inte en aktualitet i mer vid 
bemärkelse uteslutas. För att undersöka detta krävs dock att andra åtgärder vidtas, vilka 
lämnas till framtida forskning.  
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6. Slutsats 

Slutsatsens första del ämnar till att knyta ihop studien genom att svara på forsknings-
frågan och därigenom uppfylla syftet. Därefter förs en diskussion kring studiens genom-
förande och slutligen redovisas förslag till fortsatt forskning.   

6.1 Slutsats 
Studiens syfte var att erhålla kunskap om faktorer som påverkar utfallet, det vill säga 
huruvida företaget fortlever eller upphör att existera, efter tilldelad GC-varning. Med 
hjälp av upparbetade hypoteser, styrkta av tidigare forskning, testades sedermera fem 
faktorer som predikterades ha påverkan på överlevnadsförmågan. Resultaten testerna 
mynnade ut i var att de företag som fortlevt var äldre, hade lägre total skuldandel men 
samtidigt högre räntebärande skuldandel, tillhörde en koncern och blev reviderade av en 
större byrå då GC-varningen utfärdades. I många fall var emellertid differensen, med 
hänsyn till den variation som förelåg, av för ringa storlek för att sambanden med 
statistisk säkerhet skulle kunna fastställas. Den slutsats som däremot kan generaliseras 
är att företag tillhörande en koncern med högre andel räntebärande skulder fortlever i 
större utsträckning.  

 

6.2 Reflektioner över studiens genomförande 
Även om going-concern området generellt sett är väl utforskat, finns det fortfarande 
vissa områden som är mindre undersökta. Ett sådant är det föreliggande studie behand-
lat, nämligen att försöka finna förståelse kring vad det är som gör att vissa företag 
fortlever medan andra upphör att existera efter tilldelad GC-varning. I och med bristen 
kring tidigare forskning inom detta ämnesområde fanns inte många hållhakar att ta fasta 
på. Något som uppenbarades vid datainsamlingen var att förhållandena inte är så 
konkreta som de vid en första anblick kan verka. Bara det att bedöma vad som är att 
beakta som en ”going concern” krävde flera överväganden. Som redogjordes för i av-
snitt 3.2 uteslöts bland annat bolag som inte uppvisade någon nettoomsättning, och detta 
förhållande inte var tillfälligt, ur aktuell studies urval. Dessutom exkluderades även 
fusionerande och vilande bolag (se avsnitt 3.2 respektive 3.4.2). Är dessa tre grupper av 
företag överhuvudtaget att beakta som en going concern? Vad är definitionen av en 
going concern? Den gränsen är relativt abstrakt för vissa företag, i synnerhet de 
tillhörande någon av nämnda grupper. Aktuell studies hypoteser är emellertid inte 
uppbyggda för denna typ av företag. Deras medverkan skulle förbrylla resultatet och 
med facit i hand ge än större variationer än de påvisade.  

Skall de medtas krävs tveklöst en uppdelning av företagen. Det är inte rättvist eller 
jämförbart ur något hänseende att ta med dessa bolag på samma villkor som ”vanliga” 
företag. Det vill säga, sådana som bedriver normal och aktiv verksamhet inom ramarna 
för det egna bolaget. Med andra ord, företag som inte klassificeras till någon av de tre 
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ovan redovisade, avseende going concern bedömningen, osäkra kategorierna. Trots att 
aktuell studie exkluderade dessa tre, av karaktären egenartade, grupper av företag upp-
visades ändå stora spridningar i urvalet. Bolagen inkluderade i föreliggande studie 
uppvisade emellertid, i majoriteten av fallen, en differens som torde kunna förklaras 
med hjälp av beläggen som bygger upp respektive hypotes. Bland annat på grund av den 
stora variansen gick merparten av dessa skillnader dock inte att statistiskt säkerställa. 
Således är inte heller ”vanliga” bolag direkt jämförbara. Hade denna kunskap förelegat i 
studiens inledande skede skulle en uppdelning eller avgränsning av urvalet med största 
sannolikhet övervägts. Nu bidrar istället föreliggande studie med denna insikt, till för-
mån för framtida forskning.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I och med bristen på tidigare forskning inom aktuellt ämnesområde var föreliggande 
studies avsikt att inta en vid och objektiv ansats, med så få avgränsningar som möjligt. 
Som framgått i takt med studiens framfart visade det sig dock att den breda urvals-
gruppen gav en alltför stor spridning. Det ökar i sin tur risken för slumpmässiga fel och 
ställer därför krav på större differenser för att statistisk kunna säkerställa skillnader. För 
att minska variansen, vore det därför intressant att återupprepa studien med annan 
uppdelning, alternativt avgränsning, av urvalet. För att säkerställa att resultaten inte 
påverkas av branschskillnader kan en branschindelning i samstämmighet med hur bland 
andra Geiger och Rama (2006) och Sorensen och Stuart (2000) gjort, vara berättigad 
även inom detta forskningsområde. I och med den höga andel typ I-fel som påvisats är 
emellertid risken med en sådan uppdelning att få ett än mindre urval inom gruppen 
upphörd existens, vilket också ställer till med problem vid hypotesprövningen. Ett 
ytterligare förslag, för att minska denna risk, är därför att samtidigt förlänga studien till 
att omfatta fler år. Det minskar dessutom risken för att enskilda omständigheter ett 
specifikt år ger missvisande resultat, och gör således resultaten mer applicerbara över 
tid.   

Ett tredje förslag bygger på resonemanget från föregående avsnitt, avseende definitio-
nen going concern. Det vore intressant utforska och försöka bringa klarhet i detta något 
diffusa begrepp. Var går gränsen mellan en going och en icke-going concern? Som 
uppenbarades i aktuell studie är den inte så konkret som det vid en första anblick kan 
verka. Med en mer renodlad gränsdragning skulle framtida studier inom ämnet underlät-
tas och bli bättre jämförbara, eftersom studierna då kan baseras på liknande grunder.  
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