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ABSTRACT 

 

Thousands of business failures end every year, which leads to consequences for both the 

company itself, stakeholders and society. The need to be able to detect warning signals 

before the bankruptcy is an actuality and the need to at least bate the negative 

consequences which follows due to the business ceases is huge. Swedish auditors have, 

according to the law, an obligation to evaluate a company’s going concern status. They 

also have the obligation to do a listing in the audit report if the company has a lack of 

capital. The going concern warning is the auditors warning signal for stakeholders and 

the governments warning signal is the requirement of balance sheet for liquidation 

purposes when a company has a lack of capital.  

 

Previous studies in the field has focused on financial warning signals and the reasons why 

the auditors’ accuracy in issuing the going concern warnings varies. This study focuses 

on going concern warnings and the listing about balance sheet for liquidations purposes. 

The purpose of the study is to identify the existence of going concern warnings and to 

increase the insight into the non-financial bases behind a  going concern warning. The 

method of the study is of a quantitative nature and examined the last three audit reports 

of all companies which business failure ended in 2018. 

 

The content in the audit reports were studied to find going-concern warnings and listings 

about balance sheet for liquidation purposes, this information was later the basis for 

summaries, calculation and analyses. The study indicates that the presence of a listing 

regarding balance sheet for liquidation purposes are more frequent than the going-concern 

warnings from the auditor. The financial reasons behind a going concern warning is more 

frequent than the non-financial reasons. Going concern warnings and listing of balance 

sheet for liquidation purposes are in some cases visible as early as three years before the 

business ceases.  

 

Keywords: Going concern, going concern warning, balance sheet for liquidation 

purposes, non-financial key figures, signaling theory, stakeholder theory, bankruptcy, 

financial key figures. 

 

  



 

SAMMANFATTNING 

 

Varje år avslutas tusentals företagskonkurser, dessa leder till konsekvenser för både 

företaget, intressenter och samhället. Behovet av att kunna upptäcka varningssignaler 

innan konkursen är ett faktum och behovet att åtminstone mildra de negativa 

konsekvenserna som kommer till följd av att en verksamhet upphör är stort. Svenska 

revisorer har enligt lag en skyldighet att bedöma ett företags möjlighet till fortsatt drift 

samt göra en notering om företaget har en kapitalbrist. Fortlevnadsvarningen är revisorns 

varningssignal till intressenter och kravet på kontrollbalansräkning vid kapitalbrist är 

statens varningssignal.  

 

Tidigare studier på området har fokuserat på de finansiella varningssignalerna samt 

orsaker till varför revisorernas träffsäkerhet vid utfärdandet av fortlevnadsvarningen 

varierar. Denna uppsats fokuserar på fortlevnadsvarningar och notering om 

kontrollbalansräkning och syftet är att identifiera förekomsten av fortlevnadsvarningarna 

samt öka insikten kring de icke-finansiella grunderna som kan ligga bakom en 

fortlevnadsvarning. Studiens metod är av kvantitativ karaktär där de tre sista 

revisionsberättelserna hos samtliga aktiebolag som avslutade konkursen under 2018 

undersöktes.  

 

Innehållet i revisionsberättelsen studerades utifrån förekomsten av fortlevandsvarningar 

och notering om kontrollbalansräkning, dessa data låg sedan som grund för summeringar, 

beräkningar och analyser. Studiens resultat visar att förekomsten av notering om 

kontrollbalansräkning är mer vanligt än att företaget får en fortlevnadsvarning av 

revisorn. De finansiella grunderna bakom en fortlevnadsvarning är mer förekommande 

än icke-finansiella grunder. Samtliga grunder och notering om kontrollbalansräkning är i 

vissa fall synliga redan tre år innan verksamheten upphör. 

 

Nyckelord: Fortlevnad, fortlevnadsvarning, kontrollbalansräkning, icke-finansiella 

nyckeltal, signalteori, intressentteori, konkurs, finansiella nyckeltal 

 

  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ............................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND .............................................................................................................. 1 

1.2 PROBLEMFORMULERING .......................................................................................... 3 

1.3 SYFTE ...................................................................................................................... 3 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR ............................................................................................... 4 

1.5 BEGREPP .................................................................................................................. 4 

1.6 DISPOSITION ............................................................................................................ 4 

2. REFERENSRAM ....................................................................................................... 5 

2.1 INTRESSENTTEORI .................................................................................................... 5 

2.2 SIGNALTEORI ........................................................................................................... 6 

2.3 REVISOR .................................................................................................................. 7 

2.4 REVISIONSBERÄTTELSEN ......................................................................................... 7 

2.5 FORTSATT DRIFT OCH FORTLEVNADSVARNING ........................................................ 8 

2.6 FINANSIELLA OCH ICKE-FINANSIELLA GRUNDER TILL FORTLEVNADSVARNINGEN .... 8 

2.7 KONTROLLBALANSRÄKNING ................................................................................. 10 

2.8 FORTLEVNADSPROCESSEN ..................................................................................... 10 

2.9 TIDIGARE STUDIER ................................................................................................. 11 

2.10 ANALYSMODELL .................................................................................................. 12 

3. METOD ..................................................................................................................... 13 

3.1 ÖVERSIKT .............................................................................................................. 13 

3.2 LITTERATURSTUDIE ............................................................................................... 13 

3.3 FORSKNINGSDESIGN .............................................................................................. 13 

3.4 FÖRSTUDIE............................................................................................................. 14 

3.5 HUVUDSTUDIENS URVAL ....................................................................................... 14 

3.6 ANALYSMETOD ...................................................................................................... 15 

3.6.1 Kodning av data ............................................................................................. 15 

3.7 METODPROBLEM ................................................................................................... 16 

4. RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................... 17 

4.1 RESULTAT FORTLEVNADSVARNING OCH KONTROLLBALANSRÄKNING ................... 17 

4.1.1 Analys fortlevnadsvarning och kontrollbalansräkning .................................. 18 

4.2 RESULTAT FINANSIELLA OCH ICKE-FINANSIELLA FORTLEVNADSVARNINGAR ........ 20 

4.2.1 Analys finansiella och icke-finansiella fortlevnadsvarningar ....................... 20 

4.3 RESULTAT ICKE-FINANSIELLA FORTLEVNADSVARNINGAR ..................................... 21 

4.3.1 Analys icke-finansiella fortlevnadsvarningar ................................................ 22 

4.4 SAMMANFATTANDE ANALYS ................................................................................. 24 

5. SLUTSATS ................................................................................................................ 25 

5.1 SLUTSATS .............................................................................................................. 25 

5.2 AVLUTANDE REFLEKTION ...................................................................................... 26 

5.3 BEGRÄNSNINGAR ................................................................................................... 26 

5.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .................................................................... 27 

 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1. Antal konkurser per år (Ekonomifakta, 2019). ................................................... 1 
Figur 2. Studiens disposition. ........................................................................................... 4 
Figur 3. Intressentmodellen. ............................................................................................. 5 
Figur 4. Fortlevnadsprocessen. ....................................................................................... 10 
Figur 5. Studiens analysmodell. ..................................................................................... 12 



 

Figur 6. Exempel på huvudstudiens kodning. ................................................................ 15 
Figur 7. Antal år företagen fått fortlevnadsvarning och kontrollbalansräkning ............. 17 
Figur 8. Revisorernas träffsäkerhet avseende fortlevnadsvarning.................................. 18 
Figur 9. Relationen mellan finansiella och icke-finansiella grunder. ............................. 20 
Figur 10. Bakomliggande grunder till icke-finansiella fortlevnadsvarningar. ............... 21 
 

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1. Bakomliggande grunder till fortlevnadsvarningar enligt ISA 570. ................... 9 
Tabell 2. Fortlevnadsvarningar och noteringar om kontrollbalansräkning samtliga år. . 17 
Tabell 3. Icke-finansiellla fortlevnadsvarningarnas grunder. ......................................... 22 
 

BILAGA 1 – FORTLEVNADSVARNINGENS GRUNDER  

BILAGA 2 - RESULTAT BORTFALL 

BILAGA 3 - SAMTLIGA RESULTAT  



 

 

1 

 

1. INLEDNING 

 

I följande kapitel kommer läsaren introduceras till det valda ämnet, problemområdet 

diskuteras och därefter följer studiens syfte, frågeställningar samt centrala begrepp. 

Kapitlet avslutas med studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under 2018 försattes sammanlagt 6 651 svenska företag i konkurs. 1992 var det år mellan 

1989 och 2018 där flest konkurser inträffade med sammanlagt 18 867 stycken. Efter 90-

talskrisen vände det och antalet konkurser per år har varit relativt stabilt sedan dess 

(Ekonomifakta, 2019). När ett företag inte kan betala sina skulder och inte förväntas 

kunna göra det på överskådlig tid sätts företaget i konkurs (Kronofogden, u.å.). 

Företagens verksamhet upphör emellertid innan företagets konkurs avslutas i och med att 

driften avslutas och redovisningen avstannar. Det finns många anledningar till att företag 

går i konkurs och det är ofta svårt att förutsäga varför. I figur 1 nedan illustreras hur 

antalet konkurser varierat mellan 1989 – 2018. Företagen i figuren avser aktiebolag, 

handelsbolag, kommanditbolag och övriga juridiska personer men bortser från enskild 

näringsverksamhet, dödsbon samt privatpersoner (Ekonomifakta, 2019). 

 

 
 

Figur 1. Antal konkurser per år (Ekonomifakta, 2019).  

Den externa redovisningen är främst till för intressenter utanför företaget. Syftet med den 

externa redovisningen är att informera intressenterna om företagets ekonomiska ställning 

(Smith, Brännström & Jansson, 2015). Fortlevnadsprincipen är en relevant 

redovisningsprincip som är klart relaterad till verksamhetens fortsatta drift. Principen 

innebär att ett företag vid upprättandet av årsredovisningen ska förväntas fortsätta med 

sin verksamhet under en överskådlig tidsram (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2013). 

Fortlevnadsprincipen återfinns i kap. 2, 4§, i  årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 

1995:1554) där det framgår att “företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet”.  
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En verksamhet upphör när företagets drift avstannar och den externa redovisningen 

upphör. Företagens årsredovisning ska, innan den lämnas in för registrering, granskas av 

en revisor och en av revisorns uppgifter är att göra en bedömning om företagets möjlighet 

att överleva det kommande året efter bokslutsdagen (FAR Förlag, 2016). Revisorn ska 

lämna upplysningar i revisionsberättelsen om det råder tvivel avseende företagets 

fortlevnad samt grunderna till detta tvivel, det vill säga en fortlevnadsvarning (FAR 

Förlag, 2016; Grönlund, et al., 2013).  

 

International standard on auditing, (ISA) har utformat tio standarder för revisorer, bland 

annat råd kring upprättandet av revisionsberättelsen. ISA 570, fortsatt drift, reglerar 

förfarandet kring fortsatt drift och fortlevnadsbedömningen. Fortlevnadsvarningen är ett 

av de svåraste och mest komplexa beslut som tas av revisorn vid granskning av 

årsredovisningen (Louwers, 1998; Tagesson & Öhman, 2015). Svenska revisorer är 

sparsamma med utdelningen av fortlevnadsvarningar (Tagesson & Öhman, 2015). Det 

finns två varianter av fel avseende fortlevnadsvarningar. Typ I innebär att revisorn 

utfärdar en fortlevnadsvarning  till ett företag som överlever mer än ett år efter 

bokslutsdagen. Typ II innebär att revisorn missar att utfärda en fortlevnadsvarning där 

verksamheten upphör inom ett år från bokslutsdagen. Båda feltyper är kopplade till 

eventuella kostnader för revisorn. Möjlig kundförlust är en konsekvens av ett typ I fel för 

revisionsbyrån. För typ II fel är möjliga konsekvenser ett dåligt rykte samt risk för 

stämningar. Tidigare forskning har fokuserat på typ II fel då lagstiftare och allmänhetens 

fokus ligger på revisorernas misslyckanden att varna investerare och intressenter i god 

tid. Troligtvis är kostnaderna för typ II fel större än de vid typ I fel (Hardies, Vandenhaute 

& Breesch, 2018; Tagesson & Öhman, 2015). 

 

En fortlevnadsvarning kan utsätta företag för negativa konsekvenser vilket kan vara en 

orsak till att revisorer utfärdar förhållandevis få fortlevnadsvarningar (Hardies et al., 

2018; Kleinman & Anandarajan, 1999). Kundföretag kan exempelvis få försämrad kredit 

vilket kan leda till att företag försöker påverka revisorn att lämna en omodifierad rapport 

(Kleinman & Anandarajan, 1999). En fortlevnadsvarning kan leda till att ett företag som 

inte annars skulle gått i konkurs faktiskt gör det, enligt den så kallade ”självuppfyllande-

profetian-effekten”. Effekten bekräftas av forskare och kan vara ytterligare en orsak till 

återhållsamhet vid utfärdandet av fortlevnadsvarningar (Hardies et al., 2018). Effekterna 

av fortlevnadsvarningar på både revisionsbyrån och kundföretaget har lett till att 

bakomliggande orsaker till dessa är noga studerat och majoriteten av tidigare studier har 

fokuserat på de finansiella grunderna bakom varningen (Kleinman & Anandarajan, 

1999). Indikationer finns att när revisorn gör en bedömning om fortlevnaden tar de hänsyn 

till företagets finansiella ställning, icke-finansiella grunder och intern kunskap om 

företaget. De icke-finansiella grunderna kan vara avgörande vid beslut kring utfärdande 

av en fortlevnadsvarning (Kleinman & Anandarajan, 1999; Louwers, 1998). 

 

Svenska aktiebolag är skyldiga att upprätta en kontrollbalansräkning när hälften av det 

egna kapitalet har använts enligt kap. 25, 13§ i aktiebolagslagen (ABL, SFS 2005:551). 

Denna skyldighet fanns redan före introduktionen av standarden ISA 570, fortsatt drift 

(Sundgren & Svanström, 2014). Kontrollbalansräkningen är statens krav på aktiebolag i 

ett försök att förhindra oväntade och omfattande konkurser. De ska ses som en tidig 

varning för samhället att företaget har ekonomiska svårigheter. Revisorer är skyldiga att 

lämna en notering om ett företag inte har upprättat en kontrollbalansräkning. Noteringen 

är inte detsamma som en fortlevnadsvarning som är revisorns bedömning kring om 

företaget saknar förutsättningarna för fortsatt drift. Både fortlevnadsvarningen och en 

notering om kontrollbalansräkning kan emellertid ses som en fortlevnadssignal till 

företagets intressenter.  
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Det faktum att svenska revisorer får formulera fortlevnadsvarningen på olika sätt jämfört 

med andra länder och att revisorn måste ta hänsyn till nivån på eget kapital kan innebära 

att en del revisorer väljer att ge en notering om kontrollbalansräkning istället för en 

fortlevnadsvarning (Tagesson & Öhman, 2015). Revisionsnämnden har i 

disciplinärenden ett antal tillfällen klargjort att notering om kontrollbalansräkning inte 

ersätter eller kan ersätta en fortlevnadsvarning. Revisorer har i flera disciplinärenden 

framfört att de anser att en notering om kontrollbalansräkning är en tillräcklig signal om 

tvivel kring företagets fortsatta drift (Sundgren & Svanström, 2014). 

 

1.2 Problemformulering 

 

När ett företag går i konkurs påverkas samtliga intressenter som är knutna till företaget, 

anställda, företagsledning, aktieägare, leverantörer med flera. Företaget upphör, anställda 

blir arbetslösa och aktieägare förlorar kapital. Kommunens ekonomi försämras då de 

arbetslösa betalar mindre skatt och staten drabbas negativt genom att skatteintäkterna blir 

lägre genom att företagets sociala avgifter, bolagsskatter samt övriga avgifter uteblir. För 

företagets interna och externa intressenter är det därmed av intresse att undvika konkurs 

om det är möjligt. 

 

Tidigare forskning har fokuserat på finansiella modeller och nyckeltal som ett sätt att 

förutsäga konkurser medan Argenti (1976) i sin forskning redan på 70-talet visar på att 

faktorer som exempelvis brister i ledningen och företagets oförmåga att anpassa sig till 

förändringar har en stark påverkan på företagets fortsatta drift. Det finns indikationer på 

att icke-finansiella grunder har en påverkan vid revisorernas beslut att ge en 

fortlevnadsvarning. Forskning på fortlevnadsvarningarnas samtliga grunder är trots detta 

sparsam och därmed är det viktigt att studera existensen av fortlevnadsvarningar och dess 

grunder för att komplettera befintlig forskning. 

 

Svenska revisorer får formulera fortlevnadsvarningen på valfritt sätt och det finns inget 

krav på att den ska finnas under en egen rubrik eller ens innehålla frasen tvivel kring 

företagets fortsatta drift. Detta kan leda till att fortlevnadsvarningen kan vara svårtolkad 

samt att den kan förväxlas med revisorns notering om kontrollbalansräkning. Svenska 

revisorer är mer restriktiva i utfärdandet av fortlevnadsvarningar och denna studie kan ge 

en djupare skildring av fortlevnadssignalerna bakom verksamhetens upphörande. 

Resultatet kan användas av intressenter för att göra egna bedömningar avseende vilka 

varningssignaler som är relevanta avseende företagets fortlevnad som ett komplement till 

revisorns eventuella uttalande. Revisorer kan dra nytta av denna studies resultat vid 

bedömningen av företagets fortsatta drift. 

 

1.3 Syfte 

 

Studiens syfte är att identifiera fortlevnadsvarningen och kravet på kontrollbalansräkning 

i revisionsberättelsen samt urskilja de bakomliggande finansiella och icke-finansiella 

grunderna. Avsikten är att beskriva förekomsten av fortlevnadssignaler före 

verksamheternas upphörande. Vidare syfte är att undersöka händelser och förhållanden 

bakom icke-finansiella fortlevnadsvarningar. 
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1.4 Forskningsfrågor 

 

Hur ser relationen ut mellan fortlevnadsvarningen och verksamhetens upphörande kontra 

relationen mellan noteringen om kontrollbalansräkning och verksamhetens upphörande? 

 

Hur ser relationen ut mellan finansiella och icke-finansiella fortlevnadsvarningar samt 

vilka bakomliggande grunder finns till icke-finansiella fortlevnadsvarningar? 

 

1.5 Begrepp 

 

Följande begrepp återkommer löpande i uppsatsen och förklaras under referensramen: 

fortlevnadsvarning, kontrollbalansräkning, finansiella grunder, icke-finansiella grunder, 

intressentteori och signalteori.  

 

1.6 Disposition 

 

I figur 2 nedan beskrivs studiens fortsatta disposition. Kapitel två kommer förklara 

begrepp, utgångspunkter och tidigare forskning som är av vikt för studiens syfte. Kapitel 

tre beskriver studiens metodval samt hur studiens genomförande gått till. I det fjärde 

kapitlet sammanfattas resultat av insamlade data samt att denna analyseras och kopplas 

till referensramen. Det femte och avslutande kapitlet presenterar de delar som är mest 

centrala i studien, besvarar forskningsfrågorna samt ger förslag till fortsatt forskning. 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Studiens disposition. 

• Kapitel 1 - Inledning beskriver problembakrund, frågeställning samt 
centrala begrepp för att ge läsaren en grundläggande förståelse.

• Kapitel 2 - Referensram presenterar signalteorin, intressentteorin, 
referensramen och tidigare forskning som studien bygger på.

• Kapitel 3 - Metod beskriver de metodval som gjorts för studien samt 
hur studien genomfördes.

• Kapitel 4 - Resultat och analys presenterar studiens resultat av 
insamlad data och kopplar samman resultatet med den teoretiska 
referensramen.

• Kapitel 5 - Slutsatser avslutar studien och presenterar studiens 
centrala delar samt besvarar frågeställningarna.
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2. REFERENSRAM 

 

Kapitlet syftar till att beskriva studiens  utgångspunkter. Begrepp som intressentteori, 

signalteori, fortlevnadsvarning och kontrollbalansräkning introduceras.  Kapitlet 

avslutas med analysmodellen. 

 

2.1 Intressentteori  

 

Intressentteorin används för att ta reda på vilka som är företagets viktigaste intressenter 

samt hur företaget ska tillfredsställa dessa. I figur 3 nedan illustreras några olika 

intressenter till företaget. En av de mest kända definitionerna på intressentteorin är 

Freemans (2010) definition  “A stakeholder in an organization is (by definition) any 

group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s 

objectives” (s. 46).  

 

 

 
 

Figur 3. Intressentmodellen. 

 

Teorin behandlar hur organisationen påverkar samhället och berör de sociala kontrakt 

som organisationen har med de olika intressentgrupperna. Företagens intressenter har 

olika stor förhandlingsstyrka och kan påverka organisationen i olika stor utsträckning 

(Porter & Kramer, 2011). För att ett företag ska vara framgångsrikt krävs det att företaget 

skapar ett värde för intressenterna. Intressenter kan vara bland annat kunder, leverantörer, 

anställda, samhället med flera (Freeman, 2010). Intressenter bidrar med olika insatser, 

exempelvis bidrar leverantörer med varor och i utbyte får de ersättningar av olika slag. 

Företaget

Kunder

Ägare

Långivare

AnställdaFöretagsledning

Stat och 
kommun

Leverantörer
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Intressentmodellen speglar att intressenter har olika motstridiga krav på företagen och att 

de motsättningarna påverkar företagets fortsatta drift. Intressenterna har ett intresse i att 

dessa motsättningar balanseras då de är beroende av att verksamheten fortsätter 

(Affärsvärlden, 2001). Om en verksamhet upphör innebär det att de aktiva kontakterna 

mellan intressenterna och företaget avslutas dessutom är verksamhetens fortlevnad av 

största vikt för intressenterna i och med att deras ersättningar upphör om verksamheten 

upphör. 

 

Ekonomisk avkastning är av central vikt för de interna intressenterna i företaget och de 

flesta externa intressenter vill ha andra saker än enbart ekonomisk avkastning (Bosse, 

Philips & Harrison, 2009). Att uppmärksamma de övriga faktorerna som de flesta 

intressenter är intresserade av kan vara avgörande för att förstå varför företag lyckas över 

tid och varför intressenter dras till och stannar hos somliga företag (Harrison & Wicks, 

2013). Intressentteorin leder till ökad förståelse för relationerna mellan företag och 

intressenter samt underlättar förståelsen eftersom studiens fokus ligger på 

fortlevnadssignalerna som i sin tur är riktade till intressenterna.  

 

2.2 Signalteori 

 

Signalteorin används för att förklara beteenden när två parter har tillgång till olika mängd 

information, det vill säga att det råder en informationsasymmetri mellan parterna. Teorin 

används i huvudsak för att minska informationsasymmetrin. Individer fattar beslut utifrån 

den information som de har tillgång till. Informationen kan vara fritt tillgänglig för alla 

eller privat och enbart tillgänglig för vissa. (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011) 

Inom signalteori finns det signalerare vilka är insiders som får information som inte är 

tillgänglig för utomstående. Insiders får information, positiv eller negativ, som 

utomstående skulle tycka är användbar. Informationen kan innehålla uppgifter om 

organisationen som ger insidern en fördel när det gäller organisationens tillstånd (Ross, 

1977). 

 

Signalteorins främsta fokus är avsiktlig kommunikation av positiv information i syfte att 

förmedla positiva attribut hos företaget. Det finns två huvudegenskaper för effektiva 

signaler och dessa är observerbarhet och kostnaden för signalens effektivitet. Viktigt för 

att signaler ska ske är att signaleraren drar nytta av att mottagaren får signalen och agerar 

på ett sätt som de inte gjort om de inte fått signalen, till exempel att fatta ett beslut om att 

investera utifrån informationen. Dessutom bör mottagaren dra nytta av informationen, så 

som att investeraren får utdelning för sin investering (Connelly et al., 2011). 

 

En signal till företagets intressenter är när en revisor, som anses vara en expert, granskar 

och godkänner årsredovisningen. Förutsatt att revisorn varken lämnat en modifierad 

revisionsberättelse eller en fortlevnadsvarning, signalerar detta att företaget är i gott 

skick. Om en revisor utfärdar en fortlevnadsvarning understryker det att revisorn är seriös, 

kompetent och skicklig om företaget sedan upphör. Det finns informationsasymmetri 

mellan revisorn och företaget samt mellan företaget och användaren av årsredovisningen. 

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse innehållande en eventuell 

fortlevnadsvarning är användbar för att minska informationsasymmetrin mellan företaget 

och dess intressenter (Hardies et al., 2018; Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006).  
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2.3 Revisor 

 

Ett aktiebolag ska ha minst en revisor med undantag för privata aktiebolag som uppfyller 

vissa kriterier. Dessa företag, som inte är tvingade att anlita en revisor, kan ändå välja att 

göra det frivilligt (ABL, SFS 1995:1554, kap. 3, 1§). Enligt 5§ revisionslagen (RevL, SFS 

1999:1079) ska en revisor kontrollera företagets årsredovisning, bokföring samt 

företagsledningens förvaltning. Revisorer granskar dessutom företagets skatter och andra 

avgifter samt är enligt lag skyldiga att rapportera misstänkta ekonomiska brott mot 

myndigheter (Öhman et al., 2006). Kontrollen ska vara så omfattande som god 

revisionssed kräver. I samband med revisionen ska revisorn som följd av granskningen 

framföra de yttranden som följer av god revisionssed (RevL, SFS 1999:1079, 7§).  

 

Revisionens natur i Sverige skiljer sig i vissa avseenden från andra länder och liknar dem 

i andra avseenden, till exempel har ett flertal länder utöver Sverige också implementerat 

ISA (Nilsson & Öhman, 2012). Revisorer i Sverige har ett ansvar gentemot det företag 

de anlitats av och mot samhället i stort (Tagesson & Öhman, 2015). På grund av sin 

kompetens och expertis kan revisorer objektivt, rättvist och oberoende utforma 

rättvisande redogörelser av ett företags verksamhet (Sikka, 2009). Revisorn kan inte 

granska allt vilket innebär att det som granskas är de mest väsentliga och riskfyllda 

posterna i bokföringen, årsredovisningen och företagsledningens förvaltning. 

Granskningen ska sedan utmynna i en revisionsberättelse som ska ingå i företagets 

årsredovisning (Grönlund et al., 2013).   

 

2.4 Revisionsberättelsen 

 

Revisorns granskning av ett företags årsredovisning utmynnar i en revisionsberättelse 

som enligt 6§ RevL (1999:1079) ska lämnas in med årsredovisningen efter varje 

räkenskapsår. Revisionsberättelsen ska bland annat innehålla ett uttalande huruvida 

årsredovisningen upprättats i överensstämmelse med gällande lag. Revisorn ska yttra sig 

om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning samt om 

innehållet i förvaltningsberättelsen är korrekt (RevL, 1999:1079, 28§). 

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om det finns en osäkerhet avseende 

företagets fortsatta drift om det är en auktoriserad eller godkänd revisor som utfört 

revisionen enligt 27d§ RevL (1999:1079).  

 

Revisionsberättelsen kan vara modifierad eller omodifierad. När en revisionsberättelse är 

omodifierad innebär det att revisorn inte har några tillägg till årsredovisningen samt att 

det inte finns något som avviker från årsredovisningen. Det innebär att företagets 

redovisning ger en rättvisande bild av företagets ekonomi. När en revisionsberättelse är 

modifierad innebär det att den innehåller anmärkningar eller avvikande uttalanden från 

revisorn. Revisionsberättelsen innehåller därmed kritik eller upplysningar om exempelvis 

fel i redovisningen eller att årsredovisningen överlämnades för sent. En modifierad 

revisionsberättelse kan uppfattas som en varningssignal av intressenter (Özcelik, 2015).  

 

Det finns tre typer av modifierade uttalanden enligt standarden ISA 705, modifierat 

uttalande i rapport från oberoende revisor, dessa är att revisorn avstår från uttalande, att 

revisorn lämnar ett uttalande med avvikande mening samt att revisorn lämnar ett uttalande 

med reservation. Vilket modifierat uttalande som ska tillämpas beror på huruvida det 

finns väsentliga fel i de finansiella rapporterna eller om revisorn kan inhämta tillräckliga 

och ändamålsenliga revisionsbevis. Beslutet om vilket modifierat uttalande som ska 

tillämpas beror på vilka konsekvenser felen i de finansiella rapporterna kan tänkas få 

(FAR Online, 2019). 
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2.5 Fortsatt drift och fortlevnadsvarning 

 

När ett företag upprättar årsredovisningen ska de ta i beaktande företagets fortsatta drift 

(ÅRL, SFS 1995:1554, kap. 2, 4§). Begreppet fortsatt drift innebär ett antagande om att 

företaget kommer kunna fortsätta bedriva sin verksamhet under en överskådlig framtid 

(Arvidsson, Carrington & Johed, 2016). Därefter ska revisorn inhämta stöd för detta 

antagande enligt ISA 570. Revisorn ska utfärda en fortlevnadsvarning om denne hittar 

tecken på att företaget inte kommer fortsätta driften det kommande bokslutsåret (FAR 

Förlag, 2016; Hardies et al., 2018; Persson, Karlsson & Yrjö Collin, 2014). 

Fortlevnadsvarningen följer från en tvåstegsprocess som handlar om både bedömning och 

rapportering av potentiella problem med den fortsatta driften. Fortlevnadsvarningar kan 

variera i klarhet och särskiljning (Tagesson & Öhman, 2015). ISA 570, 6 och 9a §§ 

fastställer att revisorns ansvar är att bedöma huruvida företagsledningens bedömning om 

fortsatt drift är korrekt. Revisorn ska beakta om det finns händelser eller förhållanden 

som kan innebära att det finns en osäkerhet kring företagets fortlevnad (FAR Online, 

2019).  

 

Revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning i företagens sista årsredovisning innebär att 

de lämnar en korrekt varningssignal till intressenterna då verksamheten upphört inom ett 

år från bokslutsdagen. När revisorn inte utfärdat en fortlevnadsvarning och företaget 

överlever minst ett år efter bokslutsdagen har de gjort en korrekt bedömning (Hardies et 

al., 2018; Tagesson & Öhman, 2015). En avsaknad av hänvisning till tvivel om företagets 

fortsatta drift ska däremot inte tolkas som en garanti för företagets fortlevnad enligt ISA 

570 (FAR Online, 2019). Fortlevnadsvarningen är ett enkelt sätt för intressenter att 

bedöma huruvida det aktuella företaget kommer kunna fortsätta sin verksamhet, detta 

eftersom revisorn har tillgång till intern och grundlig information om företagets framtid. 

Tidigare forskning på området stödjer att revisorer är behöriga och har kompetensen för 

att kunna fatta beslut avseende företags fortsatta drift (Barnes, 2004). 

 

2.6 Finansiella och icke-finansiella grunder till fortlevnadsvarningen 

 

Bakomliggande grunder till en fortlevnadsvarning kan enligt ISA 570 vara ekonomiska, 

verksamhetsrelaterade eller övriga grunder. Ekonomiska grunder handlar exempelvis om 

den traditionella revisionsuppgiften som fokuserar på hårda fakta, siffror och historiska 

händelser som innebär att revisorn kontrollerar vissa delar av företagets verksamhet 

(Öhman et al., 2006). ISA 570 listar bland annat negativt eget kapital, negativt 

rörelsekapital eller ogynnsamma finansiella nyckeltal som ekonomiska händelser eller 

förhållanden som kan ligga till grund för en fortlevnadsvarning (FAR Online, 2019). 

 

De icke-finansiella grunderna kan vara avgörande när revisorn gör bedömningar 

avseende företagets fortlevnad. De kan utgöra skillnaden mellan en omodifierad och 

modifierad revisionsberättelse samt att icke-finansiella grunder med fördel kan 

kombineras med finansiella grunderna för att förbättra processen vid beslut om företaget 

ska få en fortlevnadsvarning (Kleinman & Anandarajan, 1999; Louwers, 1998). De icke-

finansiella grunderna är svårare att granska och de svenska revisorerna har inte varit 

särskilt angelägna att införliva en mer framåtblickande kvalitetskontroll dit de icke-

finansiella grunderna hör med sin mjuka, framtidsinriktade och omfattande information 

som är till nytta för investerare och intressenter (Öhman et al., 2006). 
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ISA 570 delar upp icke-finansiella grunder efter verksamhetsrelaterade och övriga 

händelser eller förhållanden. Verksamhetsrelaterade händelser eller förhållanden handlar 

bland annat om företagens egen avsikt att likvidera företaget och övriga händelser eller 

förhållanden innebär exempelvis pågående rättsliga åtgärder eller oförsäkrade katastrofer. 

I tabell 1 nedan listas de händelser eller förhållanden som kan ligga till grund för en 

fortlevnadsvarning enligt ISA 570. Tabellen är uppdelad på finansiella och icke-

finansiella fortlevnadsvarningar och icke-finansiella fortlevnadsvarningar är sedan 

ytterligare uppdelade efter verksamhetsrelaterade och övriga. Närvaron av en eller flera 

punkter innebär inte automatiskt att det förekommer osäkerhetsfaktorer avseende 

företagets fortsatt drift (FAR Online, 2019). ISA 570, fortsatt drift återges i sin helhet i 

bilaga 1.  

 

Tabell 1. Bakomliggande grunder till fortlevnadsvarningar enligt ISA 570. 

 

Fortlevnadsvarningars grunder baserat på ISA 570 

 Finansiella fortlevnadsvarningar = ekonomiska händelser eller förhållanden 

Negativt eget kapital  

Negativt rörelsekapital 

Lån där förfallotid närmar sig utan utsikter att lånen kommer förnyas eller 

återbetalas 

Kreditgivare som drar tillbaka sitt finansiella stöd 

Negativt kassaflöde 

Ogynnsamma finansiella nyckeltal 

Betydande rörelseförluster 

Betydande värdenedgång på tillgångar 

Oförmåga att betala borgenärer 

Övergång från att ha kredit till att behöva betala leverantörer kontant 

Betalar inte beslutade utdelningar alt. lämnar inte nya utdelningar 

Kan ej uppfylla villkor i låneavtal 

Kan ej finansiera viktiga investeringar 

Icke-finansiella fortlevnadsvarningar = verksamhetsrelaterade och övriga 

händelser eller förhållanden 

Verksamhetsrelaterade Övriga 

Ledningens avsikt att likvidera företaget Överträdelse av krav på kapitaltäckning 

Förlust av personer i högsta ledningen 

Lagstadgade eller myndighetskrav som 

ej uppfylls 

Förlust av en viktig marknad 

Pågående rättsliga åtgärder eller 

myndighetsåtgärder 

Problem med arbetskraft 

Ändringar i lag som förväntas få negativ 

effekt på företaget 

Brist på viktiga varor 

Oförsäkrade eller underförsäkrade 

katastrofer 

Konkurrents expansion på marknaden  
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2.7 Kontrollbalansräkning 

 

I kap. 25, 13§, ABL (SFS 2005:551) framgår att styrelsen ska upprätta en 

kontrollbalansräkning om det finns anledning att tro att företagets eget kapital understiger 

hälften av det registrerade aktiekapitalet eller om företaget saknar möjlighet att erlägga 

full betalning vid en utmätning. Det är sedan revisorns skyldighet att granska 

kontrollbalansräkningen och lämna en notering om denna. Revisorns granskning går ut 

på att denna ska uttala sig huruvida kontrollbalansräkningen är korrekt upprättad i 

enlighet med vad aktiebolagslagen föreskriver (FAR Online, 2019). En 

kontrollbalansräkning som upprättats för sent ska generera en anmärkning från revisorn 

(FAR Online, 2019; Tagessons & Öhman, 2015). 

 

När företagets styrelse valt att inte upprätta en kontrollbalansräkning inträder ett 

personligt betalningsansvar för styrelsen enligt kap. 25, 19§, ABL (SFS 2005:551). I kap. 

25, 15§, ABL (SFS 2005:551) framgår att om kontrollbalansräkningen visar att det egna 

kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet är styrelsen skyldig att så 

snabbt som möjligt utfärda en extra kallelse till bolagsstämma. Där ska stämman ta beslut 

huruvida företaget ska likvideras eller inte. 

 

En notering om kontrollbalansräkning kan ses som en varningssignal för såväl 

borgenärer, ägare, anställda och samhället. Kontrollbalansräkningen innebär att 

företagets negativa ekonomiska utveckling lett till en anledning att undersöka 

förutsättningarna för företagets fortlevnad. Den ska innehålla en värdering av tillgångar 

och skulder, det ställs även krav på att värderingen ska vara realistisk (FAR Online, 2019; 

Gometz & Huldén, 1983). Enligt Tagesson och Öhman (2015) kan det svenska systemets 

rapporteringskrav uppmuntra revisorer att signalera att tvivel avseende fortsatt drift finns 

genom en notering om kontrollbalansräkning istället för att uttryckligen rapportera att ett 

företag står inför fortlevnadsproblem genom en fortlevnadsvarning. Notering om 

kontrollbalansräkning är en försäkring från revisorn att denne granskat lagkravet från 

staten eller en varning att företaget inte uppfyllt lagkravet. Det är en fortlevnadssignal att 

företaget inte tar itu med kapitalbristen eller inte likvideras kan skulderna  växa med tiden. 

 

2.8 Fortlevnadsprocessen 

 

Fortlevnadsprocessen illustreras i figur 4 nedan, och vissa av studiens nödvändiga 

förutsättningar beskrivs.  

 

 
 

Figur 4. Fortlevnadsprocessen. 
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Från det att ett aktiebolag startar sin verksamhet, år Xn, ska de enligt bokföringslagen 

(BFL, SFS 1999:1078) avsluta sin löpande bokföring med en årsredovisning som ska 

göras offentlig. Företag ska anlita en revisor som ska granska årsredovisningen (ABL, 

SFS 2005:551). Granskningen ska utmynna i en revisionsberättelse som ska ingå i 

årsredovisningen när denna lämnas in för registrering hos bolagsverket, detta ska ske 

årligen så länge som verksamheten pågår, Xn-X. Denna studie har undersökt de tre sista 

revisionsberättelserna innan verksamheten upphör för studiens aktuella aktiebolag. Det 

innebär att år X står för året som aktiebolagets verksamhet upphörde, vilket i studien 

innebär det att inga fler årsredovisningar inkommit till bolagsverket. Det leder till att de 

tre sista verksamma åren genomgående benämns X-1, X-2 och X-3.  

 

Fortlevnadssignaler likställs med revisorns fortlevnadsvarning och notering om 

kontrollbalansräkning, i denna studie urskiljs dessa från företagens revisionsberättelser. 

Fortlevnadsvarningarna kan bestå av finansiella eller icke-finansiella grunder. 

Uppdelningen av fortlevnadsvarningarna baseras på ISA 570s kategorisering av 

händelser och förhållanden. Fortlevnadssignaler kan yttra sig genom att företaget får en 

fortlevnadsvarning, att de får en notering om kontrollbalansräkning eller att de får både 

en fortlevnadsvarning och en notering om kontrollbalansräkning. 

 

Tiden mellan verksamhetens upphörande och den sedermera avslutade konkursen under 

2018 varierar åtskilligt i tid. Detta på grund av olika omfattande konkursprocesser med 

tvister och överklaganden (Konkurslag [KonkL], SFS 1987:672). Författarna har därmed 

valt att fokusera på företagens tre sista årsredovisningar med tillhörande 

revisionsberättelser samt fortlevnadssignalerna i dessa. Verksamheter kan upphöra på 

fem olika sätt, genom frivillig- eller tvångslikvidation, försäljning av alla aktier, fusion, 

delning eller genom konkurs (Bolagsverket, 2018). Konkurs innebär att verksamheten 

avslutas och att borgenärer får betalt efter företagets tillgångar är avyttrade. I studien 

likställs verksamhetens upphörande med att företagens verksamhet avslutas men främst 

med att de inte längre rapporterar och lämnar in årsredovisningar till bolagsverket.  

 

2.9 Tidigare studier 

 

Effekterna av en fortlevnadsvarning kan få stora konsekvenser för ett företag och dess 

intressenter vilket har medfört att det skett omfattande forskning på området (Kleinman 

& Anandarajan, 1999). Forskning på marknadens reaktion har visat att när ett företag 

förväntat sig att få en fortlevnadsvarning upplever företaget inte att marknaden reagerar 

negativt. Emellertid konstaterar forskningen att marknaden reagerar olika på väntade 

jämfört med oväntade fortlevnadsvarningar (Blay & Geiger, 2001). Företag som fått en 

fortlevnadsvarning visar sig mer benägna att byta revisorer (Carcello & Neal, 2003). 

Vilket kan leda till att revisorn kan låta bli att utfärda en negativ rapport på grund av 

rädslan att förlora en kund och de ekonomiska konsekvenser detta leder till för 

revisionsbyrån (Barnes, 2004). En utebliven fortlevnadsvarning kan få konsekvenser i 

form av ökade skulder om företaget fortsätter driften. Ett livsdugligt företag i riskzonen 

kan tillsammans med intressenter arbeta fram en lösning innan konkursen är ett faktum 

om de får en varning i tid. (Sundgren & Svanström, 2014) 

 

Tagesson och Öhman (2015) har studerat revisorns sannolikhet att utfärda 

fortlevnadsvarningar i kombination med den formella revisorskompetensen, 

revisionsavgifterna och storleken på revisionsbyrån. Svenska revisorers motvilja att 

utfärda fortlevnadsvarningar är väl dokumenterad och sannolikheten för revisorer att 

utfärda fortlevnadsvarningar ökar när kundföretaget är i ekonomiskt nödläge och konkurs 

är troligt. Det innebär således att desto närmare konkurs kunden är, desto troligare är det 
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att revisorn utfärdar en fortlevnadsvarning. Studien som baserades på företag som gick i 

konkurs 2010 konstaterade att revisorernas utfärdande av fortlevnadsvarningar var 

korrekt i 21,8 % av fallen (Tagesson & Öhman, 2015). En studie som gjordes främst på 

formuleringen av fortlevnadsvarningen konstaterade att revisorernas träffsäkerhet vid 

utfärdandet av en fortlevnadsvarning var 22,7 % hos företag som gick i konkurs 2010 

(Nilsson & Öhman, 2012). En undersökning om revisorers fortlevnadsrapportering 

baserad på Big 4-revisorer samt formuleringen av fortlevnadsvarningen beräknade 

revisorernas träffsäkerhet till 13,52 % i snitt mellan 2004 och 2011. Studien som 

baserades på företag som gick i konkurs mellan 2004 och 2011 fick även fram att 31-35 

% av företagen i studien fick en notering om kontrollbalansräkning (Sundgren & 

Svanström, 2014). Sambandet mellan Big N-revisionsbyrå och utfärdande av 

fortlevnadsvarningar har studerats grundligt (Hardies et al., 2018; Kaplan & Williams, 

2012; Sundgren & Svanström, 2014; Tagesson & Öhman, 2015). 

 

En tidig studie upptäckte att experter anser att varningssignalerna att ett företag kommer 

gå i konkurs går att upptäcka så tidigt som fem år innan den sker men de flesta experter 

menar att det är mer rimligt att signalerna syns två och ett halvt år innan konkursen 

(Argenti, 1976). Tidigare forskning på konkursprediktion har fokuserat på finansiella 

nyckeltal (Altman, 1968; Kleinman & Anandarajan, 1999; Louwers, 1998). I allmänhet 

har modeller som predikterat konkurser genom användning av statistiska tekniker flera 

svagheter som till exempel att de baserar utfallen av modellen på slumpmässiga urval av 

de företag som inte gått i konkurs (Gilbert, Menon & Schwartz, 1990). Konkursmodeller 

ignorerar de kvalitativa faktorer som revisorer använder sig av när de identifierar problem 

samt mildrande faktorer såsom sunda finansiella planer med mera när valet står mellan 

modifierad eller omodifierad rapport (Kleinman & Anandarajan, 1999). 

 

2.10 Analysmodell 

 

I figur 5 nedan visas studiens analysmodell som utgår ifrån klassificeringen att 

fortlevnadsvarningar baseras på finansiella eller icke-finansiella grunder. Verksamhetens 

upphörande kan föregås av en fortlevnadsvarning, en notering om kontrollbalansräkning 

eller både en fortlevnadsvarning och en notering om kontrollbalansräkning. 

 

 
 

Figur 5. Studiens analysmodell. 
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3. METOD 

 

I metodkapitlet beskrivs hur studien genomförts. Kapitlet presenterar synsätt, ansats, 

litteraturstudie och forskningsdesign. Förstudien beskrivs och huvudstudiens urval samt 

analysmetod presenteras. Kapitlet avslutas med metodproblem. 

 

3.1 Översikt 

 

Det analytiska synsättet utgör grunden för studien, vilket innebar att utgångspunkten var 

objektivitet med syfte att studien skulle vara individoberoende, objektiv och 

värderingsfri. Det analytiska synsättet underlättade kartläggningen av relationen mellan 

verksamhetens upphörande och fortlevnadsvarningar samt verksamhetens upphörande 

och notering om kontrollbalansräkning (Arbnor & Bjerke, 1994). Utgångspunkten för 

studien var intressentperspektivet eftersom årsredovisningar skapas för användare såsom 

ägare, banker, investerare med flera, det vill säga ett företags intressenter.  

 

Studien gjordes ur en deduktiv infallsvinkel. Deduktiv ansats innebär att förutsättningar 

för studien är etablerade modeller och teorier. Ur modeller och teorier härleds 

forskningsfrågor som sedan testas mot empiriska studier som ämnar att besvara 

forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2013). Deduktiv ansats ansågs mest lämpad för 

denna studie eftersom vi utgick från tidigare teori och studier med syfte att jämföra dem 

mot ny empiri. Kvantitativa studier har i regel en deduktiv ansats.  

 

Förutsättningen för studiens forskningsfrågor var revisionsberättelsen i årsredovisningar 

samt offentligheten av dessa. Studiens underlag är dokument där innehållet styrs av 

rådande lagar samt standarder och normer. Dokumentdata har fördel i sin tillgänglighet 

och offentlighet vilket var en förutsättning för studien. Relevant innehåll från 

revisionsberättelsen kodifierades sedan enligt figur 5 under 3.6.1 Kodning av data. 

Utifrån data gjordes sedan grundläggande kvantitativa analyser. Studien är av kvantitativ 

karaktär. 

 

3.2 Litteraturstudie 

 

Studien inleddes med litteraturgenomgång där framförallt konkurs, fortlevnadsvarning, 

revision och konkursprediktion gicks igenom. En övergripande genomgång där främst 

Google användes gav en överblick av tidigare studier. Därefter följde en fördjupande 

sökning via Luleå tekniska universitets sökruta, Google Scholar, Google samt 

tidskrifternas hemsidor. Utöver detta användes litteratur från våra studier vid Luleå 

tekniska universitet. Använda sökord var: fortlevnadsvarning, going concern, konkurs, 

icke-finansiella nyckeltal, intressentteori och signalteori. Sökorden användes i olika 

kombinationer samt på både svenska och engelska. 

 

3.3 Forskningsdesign 

 

En forskningsdesign är en ram som beskriver hur studien ska utföras. Fastställandet om 

hur datainsamlingen ska ske och sedan hur den ska analyseras är ett led i forskningen vid 

en kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2013). Studien är gjord i två steg, först gjordes en 

förstudie och sedan en huvudstudie. Förstudien använde en tvärsnittsdesign som hämtade 

data från ett flertal företag vid en tidpunkt som sedan jämfördes. Valet med flertal företag 

syftade till att undersöka relationen mellan fortlevnadsvarning, kontrollbalansräkning och 

konkurs. 
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Huvudstudien använde en kombination av tvärsnittsdesign och longitudinell design. 

Tvärsnittsdesign innebär datainsamling från ett flertal olika fall vid en tidpunkt som 

kvantifieras med syfte att hitta olika slags samband mellan dem, i vår studie innebar det 

ett flertal företag som jämförs. Longitudinell design betyder att data hämtas från ett fall 

under olika tidpunkter i syfte att hitta orsak-verkan samband (Bryman & Bell, 2013). 

Huvudstudien omfattar ett flertal företag samt totalt fyra år, året då verksamheten 

upphörde och de tre närmast föregående åren. Valet att undersöka de tre sista 

årsredovisningarna var för att upptäcka möjliga mönster eller förekomsten av tidiga 

varningssignaler.  

 

3.4 Förstudie 

 

Innan huvudstudien påbörjades genomfördes en förstudie i syfte att utveckla kunskapen 

om fortlevnadsvarningarna i revisionsberättelserna samt databasens innehåll. Förstudien 

resulterade i ökad förståelse för databasens upplägg men främst insikten att tiden mellan 

verksamhetens upphörande och inledd konkurs samt sedermera avslutad konkurs kan 

vara utdragen. Det resulterade i att inriktningen skiftade från relationen mellan 

fortlevnadsvarning och konkurs till relationen mellan fortlevnadssignal och 

verksamhetens upphörande. 

 

I förstudien användes databasen Retriever Business via Luleå tekniska universitet då den 

publicerar årsredovisningar direkt från bolagsverket. En sökning på inledd konkurs 2018, 

aktiebolag, revisionspliktiga samt företag som frivilligt valt att anlita revisor gjordes. 

Detta resulterade i ett totalt antal företag på 1 422 stycken. Vid genomgången av 

årsredovisningar från 2017 eller 2018 upptäcktes att mer än 50 % av företagen hade äldre 

årsredovisningar samt att antalet icke-finansiella fortlevnadsvarningar var lågt. 

 

De slutsatser som drogs från förstudien var att Retriever Business var användbar eftersom 

det på varje företags sida fanns alla deras årsredovisningar i fallande ordning med den 

senaste publicerad högst upp. Därmed kunde vi lätt hitta företagens senaste 

årsredovisningar samt utröna när verksamheten upphörde. Ytterligare slutsatser som 

drogs var att avgränsningar på exempelvis bransch, storlek eller omsättning hade 

inneburit ett för litet underlag för huvudstudiens syfte. I och med förstudien förstod vi 

skillnaden mellan inledd och avslutad konkurs men framförallt insikten att det är 

verksamhetens upphörande som är mest relevant avseende fortlevnadssignalernas 

förekomst. Förstudien ledde till en huvudstudie baserad på avslutad konkurs samt 

företagens tre sista verksamma år. 

 

3.5 Huvudstudiens urval  

 

Retriever Business användes för att hitta de företag som uppfyllde kriterierna. Databasen 

lämpade sig bäst eftersom den möjliggjorde filtrering efter olika kriterier. En utökad 

sökning som filtrerades efter aktiebolag, avslutad konkurs mellan 2018-01-01 och 2018-

12-31, revisionspliktigt samt företag som frivilligt valt att anlita en revisor gjordes. 

Sökningen resulterade i totalt 1 725 företag med avslutad konkurs 2018. På varje företags 

egen sida i databasen är bland annat företagets alla årsredovisningar publicerade samt 

sorterade i fallande ordning med den senaste publicerade årsredovisning högst uppe i 

listan vilket gjorde att vi lätt kunde urskilja företagens sista verksamma år. Verksamheten 

för dessa företag upphörde vid olika tidpunkter och när företagen inte längre publicerade 

en årsredovisning räknas det i studien som att verksamheten upphört. Företagens tre sista 

publicerade årsredovisningar undersöktes. Efter första sammanställningen av data föll 4 

företag bort då senaste årsredovisning kom före ISA -standarden infördes. Sedan försvann 
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ytterligare 109 företag eftersom de i sin helhet saknade årsredovisningar eller 

revisionsberättelser. Kvar blev ett slutligt urval på 1 612 företag som uppfyllde 

kriterierna, att de hade årsredovisning och revisionsberättelse något av de tre senaste 

verksamma åren, se utförligt resultat på bortfallet i bilaga 3. 

 

3.6 Analysmetod 

 

Årsredovisningar från aktiebolag med avslutad konkurs 2018 hämtades i sin helhet med 

tillhörande revisionsberättelser i PDF-format. Dessa laddades ned för att undersöka 

innehållet i  revisionsberättelserna efter förekomsten av fortlevnadssignaler. En 

fortlevnadsvarning förelåg då revisorn uttryckt tvivel någonstans i revisionsberättelsen 

avseende företagets fortsatta drift. När revisorn gjort en notering om 

kontrollbalansräkning eller en hänvisning till förvaltningsberättelsen för att 

uppmärksamma om kontrollbalansräkningen var detta underlaget till vår registrering 

avseende kontrollbalansräkning. 

 

För att säkerställa att data behandlades likadant av båda författarna sammanställdes och 

diskuterades fynden i revisionsberättelserna  tillsammans första dagen. Efter detta delades 

resterande företag upp och sammanställdes separat. Samtliga fortlevnadsvarningar gicks 

sedan igenom tillsammans för att avgöra vilken grund varningen skulle tillhöra samt för 

att säkerställa att vi tolkat dem likadant. Efter all data registrerats gjordes 

sammanställningar och beräkningar genom att använda Excels inbyggda formler. 

Därefter användes programmets inbyggda funktioner för att göra studiens tabeller och 

figurer. De kvantitativa analyserna är i första hand summeringar, beräkningar av procent 

samt jämförelser mellan olika kategorier och över tid.  

 

Slutligen plockades de specificerade grunderna till icke-finansiella fortlevnadsvarningar 

ut till ett dokument för att gemensamt fördela, summera och rangordna de 

verksamhetsrelaterade och övriga händelser eller förhållanden för att sedan sammanställa 

dessa i en tabell. Alla studiens resultat har även manuellt kontrollräknats av författarna. 

 

3.6.1 Kodning av data 

 

Från revisionsberättelserna urskiljdes data avseende fortlevnadsvarningar och noteringar 

om kontrollbalansräkningar. Kodningen av studiens data gjordes i Excel och ett exempel 

på kodningen finns i figur 6 nedan. 

 

 
 

Figur 6. Exempel på huvudstudiens kodning. 
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Ett dokument skapades med företagsnamnen i kolumn A. Kolumn B till J avser år X-1. I 

kolumn B noterades de företag som hade en årsredovisning med 1 och 0 för de företag 

som inte lämnat någon årsredovisning alternativt saknade revisionsberättelse. I kolumn 

C kodades företag med 1 för notering om kontrollbalansräkning och företag utan notering 

om kontrollbalansräkning med 0. I kolumn D noterades det om företaget fått en finansiell 

fortlevnadsvarning (F - Flv) med 1 och 0 om de inte fått en. En 1a i kolumn E innebar att 

företaget fått en icke-finansiell fortlevnadsvarning (IF - Flv) och 0 stod för ingen icke-

finansiell fortlevnadsvarning. I kolumn F noterades närvaron av fortlevnadsvarningar 

baserade på både finansiella och icke-finansiella grunder (B - Flv) med 1 eller 0 om de 

inte fått en sådan. När företagen fått en icke-finansiell fortlevnadsvarning gjordes 

noteringar i kolumn G, H och J beroende på ifall de fått en verksamhetsrelaterad (IF - V), 

övrig (IF - Ö) eller en kombinerad (IF - B) med 1 eller 0 när det inte var en sådan. Samtliga 

fortlevnadsvarningars specificerade grunder skrevs ned i kolumn J för senare analys. Året 

för verksamhetens upphörande kodades till år X vilket gav att de tre sista verksamma åren 

blev X-1, X-2 och X-3. Och kodningen och sättet att notera förekomsten eller avsaknaden 

av fortlevnadsvarningar och notering om kontrollbalansräkning upprepades på samma 

sätt som kolumn B till J (år X-1) för data i företagens revisionsberättelser för år X-2 och 

X-3. 

 

3.7 Metodproblem 

 

Huruvida en studie har hög trovärdighet eller ej beror på dess reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet och avser att resultatet ska bli likvärdigt 

om studien upprepas. Validitet handlar om slutsatserna som dras från studiens 

undersökning och om dessa hänger ihop samt i vilken utsträckning man mätt det man 

avsett mäta (Bryman & Bell, 2013). Eftersom denna studie baseras på årsredovisningar 

som är tillgängliga för alla externa intressenter samt att det som intressent inte går att 

förändra innehållet, stärker studiens reliabilitet och validitet. Beskrivningen av 

tillvägagångssättet i metodkapitlet har syftet att studien ska gå att upprepa likadant, vilket 

stärker reliabiliteten. Validitet och reliabilitet bedöms vara säkrad genom vår metod. 

 

Materialet måste till viss del tolkas innan kodning vilket kan leda till försämring av 

validiteten och reliabiliteten. I denna studie baseras materialet på årsredovisningar som 

tydligt och lätt återfinns i databasen. Tolkningen sker när fortlevnadsvarningen urskiljs 

ur revisionsberättelsen och bedömningen om den tillhör en finansiell eller icke-finansiell 

fortlevnadsvarning. Bedömningen utgår från ISA 570s kategorisering av de händelser 

eller förhållanden som kan ligga till grund för en fortlevnadsvarning, se tabell 1, under 

2.6 finansiella och icke-finansiella grunder till fortlevnadsvarningen i referensramen. Vi 

har så tydligt som möjligt beskrivit tillvägagångssättet för sammanställningen i kodning 

i ett försök att stärka reliabiliteten och validiteten ytterligare. Efter sammanställningen 

gicks grunderna igenom gemensamt för att säkerställa att vi bedömde dem likadant utifrån 

ISA 570 det leder till att vi har tillförsikt att resultatet speglar det vi avsett mäta och att 

vi genom det stärkt validiteten så mycket som metoden tillåter.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

Detta kapitel presenterar studiens resultat och analys med tillhörande tabeller och 

figurer. Resultatet är baserat på företag som avslutat konkursen under 2018 och data 

bakom resultaten avser innehåll i revisionsberättelser som utfärdats 1-3 år före 

verksamhetens upphörande. Studiens empiriska material analyseras och jämförs sedan 

med studiens  utgångspunkter från referensramen.  

 

4.1 Resultat fortlevnadsvarning och kontrollbalansräkning 

 

Tabell 2 nedan presenterar resultatet av antal och andel fortlevnadsvarningar samt 

notering om kontrollbalansräkning som företagen fått de tre sista verksamma åren. 

 

Tabell 2. Fortlevnadsvarningar och noteringar om kontrollbalansräkning samtliga år. 

Fortlevnadsvarning samt kontrollbalansräkning de tre sista verksamma åren 

År X = verksamheten upphör År X-1 År X-2 År X-3 

  Antal % Antal  % Antal % 

Fortlevnadsvarning 345  21,6 149 10,2  82 6,1  

Kontrollbalansräkning 518  32,4 302  20,7 225  16,7 

Rapporterande företag 1595   1459   1345   

Företag utan årsredovisning 109  109  109  

Företag utan revisionsberättelse 17  153  267  

 

År X-1 utdelades 345 fortlevnadsvarningar vilket motsvarade 21,6 %. Noteringar om 

kontrollbalansräkning uppgick till 518 stycken med en andel på 32,4 % motsvarande år. 

Under år X-2 fick 149 företag en fortlevnadsvarning med en andel på 10,2 % och 302 

företag med en andel på 20,7 % fick en notering om kontrollbalansräkning. År X-3 

utdelades 82 fortlevnadsvarningar vilket omfattade 6,1 % av företagen och 225 noteringar 

om kontrollbalansräkning med en andel på 16,7 %. I bilaga 2 finns en sammanställning 

av samtliga resultat. 

 

Figur 7 nedan illustrerar hur många år företagen fått en fortlevnadsvarning eller notering 

om kontrollbalansräkning. 

 

 
 

Figur 7. Antal år företagen fått fortlevnadsvarning och kontrollbalansräkning 
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Andel företag som fick en notering om kontrollbalansräkning under endast ett av tre år 

var 20,2 % och 16,1 % av företagen fick en fortlevnadsvarning ett av tre år. Andel 

företag som fick notering om kontrollbalansräkning två av de tre undersökta åren var 

9,2 % och 5,3 % av företagen fick fortlevnadsvarningar två av tre år. Andel företag som 

fick en notering om kontrollbalansräkning samtliga tre år var 8,6 % och 3,0 % av 

företagen fick en fortlevnadsvarning samtliga tre år.  

 

I figur 8 nedan illustreras revisorernas träffsäkerhet vid utfärdande av fortlevnadsvarning 

under år X-1. 

 

 

 
 

Figur 8. Revisorernas träffsäkerhet avseende fortlevnadsvarning. 

Av samtliga undersökta företag fick 345 stycken en fortlevnadsvarning under år X-1, 

vilket innebär att revisorerna utdelade korrekta fortlevnadsvarningar med en andel på 

21,6 %. Detta innebär således att revisorerna missade att lämna en fortlevnadsvarning i 

78,4 % av fallen.  

 

4.1.1 Analys fortlevnadsvarning och kontrollbalansräkning 

 

Studiens resultat visar tydligt att mest förekommande är en fortlevnadsvarning under år 

X-1, det vill säga under företagens sista verksamma år. Fortlevnadsvarningar ges 

dessutom under tidigare år och varningssignaler från revisorn att företaget kommer 

upphöra finns i vissa fall minst tre år bakåt i tiden. Detta är i linje med en tidig 

undersökning av Argenti (1976) som uppmärksammade att konkurser tar tid att utvecklas 

och att merparten experter anser att konkurser går att förutspå minst två och ett halvt år i 

förväg. Det är mer förekommande med en notering om kontrollbalansräkning än att 

revisorn utfärdar en fortlevnadsvarning innan verksamheten upphör. Detta styrks av 

Tagesson och Öhmans (2015) forskning som konstaterade att revisorer i större 

utsträckning lämnar en notering om kontrollbalansräkning än att de lämnar en 

fortlevnadsvarning. Resultatet styrks ytterligare av Sundgren och Svanströms (2014) 

studie som konstaterade att vissa revisorer anser att en notering om kontrollbalansräkning 

är en tillräcklig varningssignal avseende företags svårigheter med fortsatt drift. Resultatet 

att 32,4 % fick en notering om kontrollbalansräkning under år X-1 ligger i nivå med 

Sundgren och Svanströms (2014) resultat. Att 32,4 % av företagen fick en notering om 

kontrollbalansräkning innebär inte en träffsäkerhet då noteringen är en bekräftelse att 

revisorn granskat lagkravet som finns när företaget har förbrukat mer än hälften av det 

egna kapitalet. 
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Förekomsten av fortlevnadsvarningar under år X-2 och X-3 innebär att revisorerna gett 

en fortlevnadsvarning där företaget överlever längre än de kommande tolv månaderna 

efter bokslutsdagen. Dessa tidiga varningar kan ses som att företaget ges en möjlighet att 

lösa sina problem i samarbete med intressenterna. I fall där revisorn inte utfärdar en 

fortlevnadsvarning i tid kan konsekvensen istället bli att ett företag som har problem med 

fortlevnaden drar på sig större skulder som växer onödigt mycket före den oundvikliga 

konkursen (Sundgren & Svanström, 2014).  

 

Resultaten visar att tre procent av företagen fick fortlevnadsvarningar under samtliga tre 

år. Det innebär att företagets fortsatta drift var osäker under en längre tid innan 

verksamheten till slut upphörde. Det kan bero på att händelsen eller förhållandet bakom 

fortlevnadsvarningen varken var tillräckligt allvarlig eller akut för att verksamheten 

skulle upphöra inom tolv månader från första bokslutsdagen men att företaget inte klarade 

av att lösa problemet och att den till slut ledde till verksamhetens upphörande. Resultaten 

visar att 8,6 % av företagen fick en notering om kontrollbalansräkning under studiens 

samtliga år. Vilket innebär att bristen på kapital i företaget fanns under en längre tid utan 

någon lösning och att statens krav på kontrollbalansräkning vid kapitalbrist kan ses som 

en varningssignal som är riktad till företagets intressenter avseende företagets brist av 

kapital (Tagesson & Öhman, 2015). Notering om kontrollbalansräkning förefaller vara 

mer reell som en varningssignal till företagets intressenter då de förekommer i större 

utsträckning än fortlevnadsvarningar hos företag som sedermera upphör. 

 

Fortlevnadsvarning år X-1 ger ett resultat avseende revisorernas träffsäkerhet vid 

utfärdandet av fortlevnadsvarningar. Träffsäkerheten på 21,6 % blev marginellt nära 

Tagesson och Öhmans (2015) resultat på 21,8 % och nära Nilsson och Öhmans (2012) 

resultat på 22,7 %. Båda dessa studier baseras på aktiebolag som gick i konkurs under 

2010 jämfört med denna studie som undersökt aktiebolag med avslutad konkurs 2018. 

De nära resultaten indikerar att träffsäkerheten hos revisorerna inte förbättrats sedan 

2010. Det förefaller som att förbättringen i revisorernas träffsäkerhet skett efter 

införandet av ISA 570, från 2004 och fram till 2011 enligt Sundgren och Svanströms 

(2014) studie och att deras träffsäkerhet inte förbättrats sedan dess. En möjlig förklaring 

till att revisorernas träffsäkerhet inte har förbättrats kan vara att revisorerna ännu är 

restriktiva i utfärdandet som Tagesson och Öhman (2015) konstaterade i sin studie. En 

annan förklaring kan vara att revisorerna fortsatt se noteringen om kontrollbalansräkning 

som en tillräcklig varningssignal trots att revisionsnämnden klargjort att noteringen inte 

ersätter en fortlevnadsvarning som Sundgren och Svanström (2014) konstaterade i sin 

studie. Ytterligare förklaring till den låga träffsäkerheten kan vara att revisorn tar hänsyn 

till de negativa konsekvenser en fortlevnadsvarning kan utsätta kundföretaget för enligt 

tidigare studier (Hardies et al., 2018; Kleinman & Anandarajan, 1999). Det troliga är att 

förklaringen är en kombination av olika anledningar. 

  

  



 

 

20 

4.2 Resultat finansiella och icke-finansiella fortlevnadsvarningar 

 

I figur 9 nedan illustreras sambandet mellan finansiella, icke-finansiella och blandade 

grunder till fortlevnadsvarning.  

 

 

 
 

Figur 9. Relationen mellan finansiella och icke-finansiella grunder. 

 

Andel fortlevnadsvarningar som baseras på finansiella grunder i företagens sista 

revisionsberättelse, år X-1, var 66,1 %. De icke-finansiella grunderna var 12,5 % 

motsvarande år och fortlevnadsvarningarna baserade på både finansiella och icke-

finansiella grunder var 21,4 %. År X-2 fick en andel på 70,5 % fortlevnadsvarningar 

baserat på finansiella grunder och motsvarande 8,7 % baserat på icke-finansiella grunder. 

Andelen kombinerade grunder var under år X-2 20,8 %. Under år X-3 var andelen 

finansiella grunder 70,7 %, icke-finansiella grunder 7,3 % och kombinerade grunder var 

22,0 %. 

 

4.2.1 Analys finansiella och icke-finansiella fortlevnadsvarningar 

 

Studiens resultat visar att fortlevnadsvarningar i större utsträckning ges av finansiella än 

icke-finansiella grunder. Det överensstämmer med studien av Öhman et al. (2006) som 

menar att revisorer hellre arbetar med de traditionella revisionsuppgifterna såsom 

ekonomiska beräkningar. Det kan förklara varför de icke-finansiella grunderna är i 

minoritet eftersom de kan innebära framåtblickande förutsägelser som Öhman et al. 

(2006) kommit fram till att revisorer gärna undviker. Fortlevnadsvarningar som baserats 

på både finansiella och icke-finansiella grunder var fler än de som enbart baseras på icke-

finansiella grunder vilket kan förklaras genom att det är lättare för revisorn att 

komplettera en finansiell grund med en icke-finansiell eftersom den finansiella är mer 

påtaglig och redan har inträffat. Dessutom kan den icke-finansiella grunden kanske inte 

ensam anses tillräckligt allvarlig för att ifrågasätta företagets fortsatta drift. Däremot kan 

de i kombination anses hota företagets fortsatta drift. En förutsättning för att 

en  verksamhet ska upphöra genom konkurs är just att de har finansiella problem och 

därmed förväntas de finansiella fortlevnadsvarningarna vara mer frekventa. 
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Fördelningen mellan de olika grunderna är jämt fördelade under år X-2 och X-3 medan 

år X-1 ökade andelen icke-finansiella grunder, de blandade grunderna låg på samma nivå 

och de finansiella grunderna minskade. Det intressanta är att finansiella 

fortlevnadsvarningar med sina hårda siffror som grund till bedömningen minskar desto 

närmare tiden för verksamhetens upphörande företaget kommer. De icke-finansiella 

grunderna får större inverkan desto närmare verksamhetens upphörande företaget 

kommer. Det är intressant då resultatet förväntades vara det motsatta, att närmare 

verksamhetens upphörande desto sämre borde den ekonomiska ställningen vara och de 

finansiella signalerna förväntas vara starkare och mer påtagliga. Istället visar studiens 

resultat att de finansiella signalerna är starkare för revisorn längre bak i tiden medan de 

icke-finansiella signalerna är tydliga och mer påtagliga desto närmare verksamhetens 

upphörande företaget kommer. En potentiell förklaring är att revisorerna har mer intern 

information om företagen än författarna hade som läsare av revisionsberättelsen och att 

det råder informationsasymmetri mellan intressent och revisorn i enighet med 

signalteorin.  

 

4.3 Resultat icke-finansiella fortlevnadsvarningar 

 

I figur 10 nedan redogörs för vilka bakomliggande grunder det finns till icke-finansiella 

fortlevnadsvarningar. 

 

 
 

Figur 10. Bakomliggande grunder till icke-finansiella fortlevnadsvarningar. 

År X-1 uppgick andelen verksamhetsrelaterade händelser eller förhållanden bakom en 

icke-finansiell fortlevnadsvarning till 68,4 %. Övriga händelser eller förhållanden under 

motsvarande år var 21,4 % och andelen kombinerade händelser eller förhållanden 

uppgick till 10,3 %. Under år X-2 var andelen verksamhetsrelaterade händelser eller 

förhållanden 70,5 % medan övriga händelser eller förhållanden uppgick till 20,5 %. Andel 

kombinerade händelser eller förhållanden uppgick till 9,1 %. År X-3 uppgick andelen 

verksamhetsrelaterade händelser eller förhållanden till 91,7 % och återstående 8,3 % 

baserades på övriga händelser eller förhållanden. 

 

Nedan i tabell 3 presenteras resultatet av de händelser eller förhållanden som låg bakom 

icke-finansiella fortlevnadsvarningar, rangordnade efter antalet förekomster. 
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Tabell 3. Icke-finansiellla fortlevnadsvarningarnas grunder. 

Icke-finansiella fortlevnadsvarningarnas grunder 

Verksamhetsrelaterade Övriga 

Förändrad marknad/kundförlust Tvister 

Brister i intern kontroll och hos styrelsen Överträdelser av lagkrav 

Avveckling/likvidation Oförsäkrade katastrofer 

Rekonstruktion   

Problem med personal   

Udda förekomster 

 

Resultatet avseende de händelser eller förhållanden bakom icke-finansiella 

fortlevnadsvarningar är uppdelade på verksamhetsrelaterade och övriga. Händelserna 

eller förhållanden är rangordnade efter antalet förekomster i fallande ordning. Resultatet 

för verksamhetsrelaterade händelser eller förhållanden i fallande ordning blev förändrad 

marknad/kundförlust, brister i intern kontroll och hos styrelsen, avveckling/likvidation, 

rekonstruktion och personalproblem. De övriga händelser eller förhållanden som hade 

flest förekomster i fallande ordning var tvister, överträdelser av lagkrav och oförsäkrade 

katastrofer. Sist i tabellen kom de udda händelser eller förhållanden som inte passade 

under de andra punkterna. 

 

Representativt exempel på en icke-finansiell fortlevnadsvarning baserad på ett 

verksamhetsrelaterat förhållande: 

 
Utan att det påverkar mina ställningstaganden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på att 

det av förvaltningsberättelsen framgår att bolaget är föremål för en 

företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion samt att 

årsredovisningen är upprättad enligt principen om fortsatt drift. Det finns alltså en 

väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. (Carola Lundgren, Godkänd revisor, medlem i FAR, 

Mattisudden´s Trä & Bygg AB, 2015, s 9) 

 

Exempel på en övrig händelse som ligger bakom en icke-finansiell fortlevnadsvarning:  

 
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på 

förvaltningsberättelsen i vilken information lämnas om en pågående tvist. Om bolaget 

inte lyckas förändra hovrättens beslut i en högre instans, bedömer vi att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. (Jihmmy Ingvarsson, Auktoriserad revisor, Adsum Revisorer & 

Företagskonsulter AB, Plutonvägens Bilservice AB, 2015, s 9) 

 

4.3.1 Analys icke-finansiella fortlevnadsvarningar 

 

De icke-finansiella fortlevnadsvarningarna i ISA 570 är uppdelade på 

verksamhetsrelaterade och övriga händelser eller förhållanden. Resultatet i denna studie 

visar att de verksamhetsrelaterade händelserna eller förhållanden är mest framträdande 

när en revisor ger en fortlevnadsvarning baserad på icke-finansiella grunder. 

 

En intressant upptäckt är att verksamhetsrelaterade händelser eller förhållanden inte följer 

det vanliga mönstret där förekomsten är som högst under år X-1 för att sedan minska 

bakåt i tiden. Avseende verksamhetsrelaterade händelser eller förhållanden är andelen 

förekomster störst år X-3 och minskar markant till år X-1. De övriga händelserna eller 
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förhållanden följer däremot mönstret och ökar desto närmare verksamhetens upphörande 

företaget kommer. De icke-finansiella fortlevnadsvarningarna som baserats på både 

verksamhetsrelaterade och övriga händelser eller förhållanden existerade inte alls under 

år X-3. Detta innebär att fördelningen mellan verksamhetsrelaterade, övriga och 

kombinerade händelser eller förhållanden ändras drastiskt desto närmare verksamhetens 

upphörande företagen kommer.  

 

Denna studie har undersökt och rangordnat de händelser eller förhållanden som ligger 

bakom de icke-finansiella fortlevnadsvarningarna och resultatet visar att de händelser 

eller förhållanden som är mest förekommande bland de verksamhetsrelaterade är att 

företagens marknad förändrats eller att de förlorat kunder. Resultatet är relativt jämt 

mellan de fyra första verksamhetsrelaterade händelserna eller förhållanden, det innebär 

att marknadsförändringar/kundförluster, brister i den interna kontrollen, egen avveckling 

och likvidation samt rekonstruktioner är alla synliga redan år X-3. Det är alltså händelser 

eller förhållanden som tar tid på sig innan de leder till verksamhetens upphörande. De 

övriga händelserna eller förhållanden som framkom i undersökningen var i fallande 

ordning tvister, överträdelser av lagkrav och oförsäkrade katastrofer. De övriga händelser 

eller förhållanden i motsats till de verksamhetsrelaterade ökade markant redan år X-2, det 

innebär att tvister, överträdelser och oförsäkrade katastrofer har ett kortare förlopp innan 

företagets verksamhet upphör. Kombinationen med verksamhetsrelaterade och övriga 

händelser eller förhållanden förefaller också ha ett kortare förlopp. Övriga händelser eller 

förhållanden kan d ses som tillstånd som är kortvariga och ger snabbare konsekvenser än 

de verksamhetsrelaterade. De verksamhetsrelaterade konsekvenserna är långsammare 

och därmed tydligare att upptäckas tidigare innan företagets verksamhet upphör. 

 

De utvalda exemplen på de icke-finansiella fortlevnadsvarningarna indikerar att 

fortlevnadsvarningarna till viss del fortlevnadsvarningarna redan är standardiserade. 

Båda exemplen hittades under en egen rubrik i revisionsberättelsen som heter: 

Upplysningar av särskild betydelse. I genomgången av revisionsberättelsen hittades 

ytterligare en relevant rubrik som hette: Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende 

antagandet om fortsatt drift. Fortlevnadsvarningarna fanns dock inte genomgående under 

någon av rubrikerna i revisionsberättelserna utan var även inbakade i yttranden och 

anmärkningar. De ovanstående exemplen är tydliga i sitt uttryck då de uttrycker tvivel 

kring fortsatt drift men alla fortlevnadsvarningar var inte lika tydliga och saknade frasen 

fortsatt drift. Överlag var fortlevnadsvarningarna lätta att urskilja, däremot var det svårare 

att kategorisera dem efter finansiella, icke-finansiella och verksamhetsrelaterade eller 

övriga i merparten av fallen. Innehållet i icke-finansiella fortlevnadsvarningar är 

information som inte går att utläsa från de finansiella rapporterna. I vissa fall men inte i 

alla fanns informationen i förvaltningsberättelsen eller i en not. De icke-finansiella 

fortlevnadsvarningarna baseras ofta på intern information som revisorn har om företaget 

som de externa intressenterna har. Fortlevnadsvarningen får således en viktig funktion 

för att minska informationsasymmetrin avseende företagets fortsatta drift enligt 

signalteorin. Icke-finansiella fortlevnadsvarningen får även en viktig funktion enligt 

intressentteorin i och med att varningen kan ses som en signal riktad till företagets externa 

intressenter som inte har tillgång till företagets interna information och en 

fortlevnadssignal innehållande information tillfredsställer intressenterna.  

 

  



 

 

24 

4.4 Sammanfattande analys  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att en notering om kontrollbalansräkning är mer 

förekommande än fortlevnadsvarningar. Frekvensen av fortlevnadssignalerna ökar desto 

närmare verksamhetens upphörande företaget kommer. Både notering om 

kontrollbalansräkning och fortlevnadsvarningar förekommer i vissa fall minst tre år bakåt 

i tiden. En liten andel av företagen fick en fortlevnadsvarning  under samtliga tre 

studerade år vilket indikerar att företagen hade långvariga problem med företagets drift. 

En större andel av företagen fick notering om kontrollbalansräkning samtliga år vilket 

innebär att de hade kapitalbrist en längre tid. Resultatet indikerar att kapitalbristen och 

noteringen om kontrollbalansräkning är en mer reell fortlevnadssignal än revisorns 

fortlevnadsvarning.  

 

Studiens resultat visar att de finansiella fortlevnadsvarningarna är mer förekommande än 

de icke-finansiella fortlevnadsvarningarna. Det kan förklaras av att en förutsättning för 

en verksamhetens upphörande genom konkurs är att de har problem med de finansiella 

aspekterna i företaget. Däremot minskar de finansiella grunderna till förmån för de icke-

finansiella grunderna desto närmare verksamhetens upphörande företaget kommer vilket 

förväntades vara tvärtom då de ekonomiska svårigheterna förväntas öka desto närmare 

konkurs ett företag kommer. En tänkbar anledning till det oväntade resultatet är att det 

råder informationsasymmetri mellan revisorerna och intressenter samt att revisorns 

interna information inte publicerats tidigare.  

 

Revisorernas träffsäkerhet avseende att varna om att företagets drift kommer upphöra 

inom tolv månader från bokslutet är 21,6 % och det är i linje med Tagesson och Öhman 

(2015) som fick resultatet 21,8 % samt Nilsson och Öhman (2012) som fick fram en 

träffsäkerhet på 22,7 %. Båda studierna är baserade på företag som gått i konkurs 2010 

vilket indikerar att revisorernas träffsäkerhet inte förbättrats sedan dessa tidigare studier. 

Det innebär även att revisorerna gör ett typ II-fel på 78,4 % i och med att de inte ger en 

fortlevnadsvarning när företaget upphör innan nästa bokslut. I de fall revisorerna gav 

fortlevnadsvarningar under år X-2 och X-3 gjorde de ett typ I-fel där de gav en 

fortlevnadsvarning till företag som överlevde längre än de kommande tolv månaderna 

efter bokslutsdagen. 
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5. SLUTSATS 

 

I det femte och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser samt en avslutande 

reflektion kring ämnet. Studiens begränsningar behandlas och kapitlet avslutas med 

förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Slutsats 

 

Studien bidrar med en aktuell skildring kring notering om kontrollbalansräkning och 

fortlevnadsvarningens existens samt relationen mellan finansiella och icke-finansiella 

fortlevnadsvarningar. Vidare bidrar studien med en djupare beskrivning av de 

bakomliggande grunderna till icke-finansiella fortlevnadsvarningarna. Nedan besvaras 

forskningsfrågorna:  

 

Hur ser relationen ut mellan fortlevnadsvarningen och verksamhetens upphörande 

kontra relationen mellan notering om kontrollbalansräkningen och verksamhetens 

upphörande? 

 

Studiens resultat visar att fortlevnadsvarningarnas frekvens ökar desto närmare 

verksamheten kommer sitt upphörande samt att även noteringar om 

kontrollbalansräkningar ökar i frekvens närmare verksamhetens upphörande. En notering 

om kontrollbalansräkning är mer förekommande än en fortlevnadsvarning under samtliga 

av studiens undersökta år. Fortlevnadssignaler går att urskilja minst tre år före 

verksamheten upphör. Resultatet visar att träffsäkerheten för revisorernas utfärdande av 

fortlevnadsvarningar låg på 21,6 % medan en notering om kontrollbalansräkning förekom 

hos 32,4 % av företagen. Det innebär att hos de undersökta företagen vars verksamhet 

sedan upphörde var notering om kontrollbalansräkning en starkare varningssignal än 

fortlevnadsvarningen. 

 

Hur ser relationen ut mellan finansiella och icke-finansiella fortlevnadsvarningar samt 

vilka bakomliggande grunder finns till icke-finansiella fortlevnadsvarningar? 

 

Frekvensen av finansiella fortlevnadsvarningar är påfallande fler än de icke-finansiella 

fortlevnadsvarningarna samtliga tre undersökta år. När fortlevnadsvarningarna baseras på 

både finansiella och icke-finansiella grunder ökar frekvensen jämfört med 

fortlevnadsvarningar baserade endast på icke-finansiella grunder. Det kan bero på att 

finansiella svårigheter är förutsättningen för att verksamheten ska upphöra på grund av 

konkurs. Skillnaden mellan de finansiella och icke-finansiella fortlevnadsvarningarna 

minskar desto närmare verksamheten kommer upphörandet, det var ett resultat som 

förväntades vara det motsatta. Förväntningen var att de finansiella 

fortlevnadsvarningarna i förhållande till de icke-finansiella fortlevnadsvarningarna skulle 

öka närmare verksamhetens upphörande då de speglar de ekonomiska problem företaget 

har.  

 

Bakomliggande grunder till icke-finansiella fortlevnadsvarningar är 

verksamhetsrelaterade och övriga händelser eller förhållanden som har inverkan på 

företagets fortsatta drift. De verksamhetsrelaterade händelser eller förhållanden med 

framförallt en förändrad marknad eller kundförlust visade sig vara mest frekvent. Av de 

övriga händelser eller förhållanden var tvister den mest förekommande. 
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5.2 Avlutande reflektion 

 

En relevant fråga är om fortlevnadsvarningar är ett effektivt sätt att signalera om tvivel 

avseende företags fortsatta drift? Studiens resultat indikerar att statens varningssignal är 

mer reell än revisorernas fortlevnadsvarningar. En möjlig lösning är att revisorerna i 

större utsträckning än idag bör ta i beaktande företagens kapitalbrist och att notering om 

kontrollbalansräkning bör få en större tyngd vid beslutet om företaget ska få en 

fortlevnadsvarning eller inte. I de fall där företaget inte har kontrakt eller bindande löfte 

om kapitaltillskott kan noteringen om kontrollbalansräkning även inkluderas i revisorns 

fortlevnadsvarning.  

 

Fortlevnadsvarningen är i vissa fall otydlig och kan blandas ihop med notering om 

kontrollbalansräkning vilket kan lösas genom att standardisera fortlevnadsvarningen 

under en egen rubrik med ett uttryck avseende tvivel kring fortsatt drift och en 

specificerad grund. En standardisering av fortlevnadsvarningen med specificerad 

händelse eller förhållande skulle leda till mindre osäkerhet för intressenter vid 

användningen av revisionsberättelsen. En standardiserad fortlevnadsvarning skulle 

således bidra till att minska informationsasymmetrin mellan företaget och dess 

intressenter i enighet med signalteorin samt tillfredsställa företagets externa intressenter. 

 

Vid genomgången av revisionsberättelserna upptäcktes att många av företagen fick 

ytterligare anmärkningar utöver noteringen om kontrollbalansräkning. I många fall var 

det svårt att förstå varför företaget inte fick en fortlevnadsvarning då anmärkningarna var 

många och återkommande år efter år. Författarnas åsikt är att revisorerna bör utfärda 

fortlevnadsvarningar i större utsträckning och att fortlevnadsvarningen ska ses som en 

hjälp till både företag och intressenter. De borde kanske vara lite mindre restriktiva och 

mer framåtblickande samt i större utsträckning kombinera finansiella och icke-finansiella 

grunder, i alla fall när företaget har långvariga ekonomiska svårigheter och 

återkommande brister som leder till anmärkningar.  

 

5.3 Begränsningar  

 

Studien fokuserar på verksamhetens upphörande utan att dela in data efter årsgrupper 

vilket gör det svårt att med säkerhet säga om det skett någon förbättring av revisorernas 

träffsäkerhet över tid. En svaghet med studien är att endast företag som gått i konkurs 

inkluderas i urvalet och resultatet skulle kunna vara annorlunda om företag som fått en 

fortlevnadsvarning men sedan fortsatt driften hade inkluderats i studien. Trots studiens 

begränsningar bidrar den med ökad insikt kring fortlevnadsvarningen och 

kontrollbalansräkningens existens. Studiens resultat kan användas av revisorer när de gör 

bedömningen om kundföretaget ska få en fortlevnadsvarning eller inte. Resultatet kan 

även användas av intressenter som är beroende av årsredovisningar för att få information 

om företaget.  
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Studiens resultat visar att det är mer förekommande att ett företag som gått i konkurs fått 

en notering om kontrollbalansräkning istället för en fortlevnadsvarning. Det är därför av 

intresse att undersöka kontrollbalansräkningens relevans för att förutse konkurser. Ett 

förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka relationen mellan 

kontrollbalansräkningar hos företag där verksamheten har upphört respektive hos företag 

där verksamheten fortlevt efter noteringen om kontrollbalansräkning. Det skulle generera 

en grundligare förståelse för om kontrollbalansräkningen är en bättre varningssignal än 

fortlevnadsvarningen innan verksamhetens upphörande.  
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Grönlund, A., Tagesson, T., & Öhman, P. (2013). Principbaserad redovisning. Lund: 

Studentlitteratur AB 

Hardies, K., Vandenhaute, M., & Breesch, D. (2018). An Analysis of Auditors’ Going-

Concern reporting Accuracy in Private Firms. Accounting Horizons, 32(4), 

117-132. doi:10.2308/acch-52297 

Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2013). Stakeholder Theory, Value and Firm Performance. 

Business Ethics Quarterly, 23(1), 97-124. doi: 10.5840/beq20132314 

Kaplan, S. E., & Williams, D. D. (2012). The Changing Relationship Between Audit Firm 

Size and Going Concern Reporting. Accounting, Organization & Society, 

37(5), 322-341. doi:10.1016/j.aos.2012.05.002 

Kleinman, G., & Anandarajan, A. (1999). The usefulness of off-balance sheet variables 

as predictors of auditors’ going concern opinions: an empirical analysis. 

Managerial Auditing Journal. 14(6), 273-285. 

doi:org/10.1108/02686909910280190 

Kronofogden. (u.å). Konkurs. Hämtad 2019-01-28 från 

https://www.kronofogden.se/Konkurs.html  

Louwers, T.J. (1998). The Relation between Going-Concern Opinions and the Auditor´s 

Loss Function. Journal of Accounting Research, 36(1), 143-156. doi: 

10.2307/2491325 

Nilsson, A., & Öhman, P. (2012). Pre-bankrupt going concern warnings: prediction 

accuracy, extent and degree of wording ambiguity and phrasing patterns 

in Sweden. Opublicerat konferensbidrag. 

Persson, E., Karlsson, M., & Yrjö Collin, S-O. (2014). Fortlevnadsvarningens 

misslyckande - ett tecken på goda företag? Balans Fördjupning, (4). 

Hämtad 2019-01-25 från https://www.tidningenbalans.se/wp-

content/uploads/2014/10/Fortlevnadsvarningens-misslyckande.pdf 

Porter, M. E., & Kramer, M. R. 2011. Creating shared value. Harvard business review. 

Vol. 89, nr 1/2, 62-77. 

Ross, S. A. (1977). Determination of Financial Structure: The incentive-Signalling 

Approach. Bell J Econ, 8(1), 23-40. doi: edselc.2-52.0-0017470663 

SFS 1995:1554. Årsredovisningslag. Stockholm: Justitiedepartementet L1 

SFS 1999:1078. Bokföringslag. Stockholm: Justitiedepartementet L1 

SFS 1999:1079. Revisionslag. Stockholm: Justitiedepartementet L1 

SFS 2005:551. Aktiebolagslag. Stockholm: Justitiedepartementet L1 

Sikka, P. (2009). Financial crisis and the silence of the auditors. Accounting, 

Organizations and Society, 34(6/7), 868-873. 

doi:10.1016/j.aos.2009.01.004  

Smith, D., Brännström, D., & Jansson, A. (2015). Redovisningens språk. Lund: 

Studentlitteratur AB 

Sundgren, S., & Svanström, T. (2014). En studie av revisorers rapportering av fortsatt 

drift. Balans Fördjupning, (3). Hämtad från 

https://www.tidningenbalans.se/wp-

content/uploads/2014/10/Fordjupningsbilaga-3-low.pdf 

Tagesson, T., & Öhman, P. (2015). To be or not to be - Auditors’ Ability to Signal Going 

Concern Problems. Journal of Accounting and Organizational Change, 

11(2), 175-192. doi:10.1108/JAOC-04-2013-0034 

https://www.faronline.se/dokument/balans/1983/balans_nr_05_1983/balans_1983_n05_a0002/
https://www.faronline.se/dokument/balans/1983/balans_nr_05_1983/balans_1983_n05_a0002/
https://www.kronofogden.se/Konkurs.html
https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2014/10/Fortlevnadsvarningens-misslyckande.pdf
https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2014/10/Fortlevnadsvarningens-misslyckande.pdf
https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2014/10/Fordjupningsbilaga-3-low.pdf
https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2014/10/Fordjupningsbilaga-3-low.pdf


 

 

30 
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BILAGA 1 –  FORTLEVNADSVARNINGENS GRUNDER 

 

Händelser eller förhållanden som enskilt eller tillsammans kan leda till betydande 

tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Uppräkningen är inte 

heltäckande och förekomsten av en eller flera punkter i denna innebär inte alltid 

att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor. Hämtad i helhet från IAS 570 A 

3§, International Standard on Auditing, ISA 570, Fortsatt drift, FAR Online, 2019. 

 
Ekonomiska: 

 

• Negativt eget kapital eller negativt rörelsekapital 

• Lån med fast löptid vars förfallodag närmar sig utan att det finns realistiska utsikter att lånen 

kommer att förnyas eller återbetalas, eller överdrivet beroende av kortfristig upplåning för 

finansiering av anläggningstillgångar. 

• Tecken på att kreditgivare drar tillbaka sitt finansiella stöd. 

• Negativt kassaflöde från rörelsen enligt historiska eller framåtblickande finansiella rapporter. 

• Ogynnsamma finansiella nyckeltal. 

• Betydande rörelseförluster eller betydande värdenedgång på tillgångar som används för att 

generera kassaflöden. 

• Företaget betalar inte beslutade eller lämnar inte nya utdelningar. 

• Oförmåga att betala borgenärer på förfallodagen. 

• Oförmåga att uppfylla villkoren i låneavtal. 

• Övergång från att ha kredit till att behöva betala leverantörer kontant vid leverans. 

• Oförmåga att finansiera nödvändig utveckling av nya produkter eller andra viktiga investeringar. 

 

Verksamhetsrelaterade: 

 

• Företagsledningens avsikter att likvidera företaget eller upphöra med verksamheten. 

• Förlust av personer i högsta ledningen utan att de ersätts. 

• Förlust av en viktig marknad, viktiga kunder, franchiseavtal, licenser eller någon huvudleverantör. 

• Problem med arbetskraft. 

• Brist på viktiga varor. 

• En mycket framgångsrik konkurrents expansion på marknaden. 

 

Övriga: 

 

• Överträdelser av krav på kapitaltäckning eller någon annan situation där lagstadgade krav eller 

myndighetskrav inte uppfylls, t.ex. krav på solvens eller likviditet för finansinstitut. 

• Pågående rättsliga åtgärder eller myndighetsåtgärder mot företaget som, om de leder till framgång 

för motparten, kan resultera i krav som sannolikt inte kan uppfyllas. 

• Ändringar i lag eller annan författning eller regeringspolitik som förväntas få en ogynnsam effekt 

på företaget. 

• Oförsäkrade eller underförsäkrade katastrofer som inträffar. 
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BILAGA 2 – SAMTLIGA RESULTAT 

 

 

 

 

  

SAMMANSTÄLLNING SAMTLIGA RESULTAT 

FORTLEVNADSVARNINGAR OCH KONTROLLBALANSRÄKNING 

Verksamt år År X-1 År X-2 År X-3 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Fortlevnadsvarning 345 21,6 149 10,2 82 6,1 

Kontrollbalansräkning 518 32,4 302 20,7 225 16,7 

Summa urval företag 1595   1459   1345   

              

FINANSIELLA OCH ICKE-FINANSIELLA 

FORTLEVNADSVARNINGAR 

Verksamt år År X-1 År X-2 År X-3 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Finansiella 228 66,1 105 70,5 58 70,7 

Icke-finansiella 43 12,5 13 8,7 6 7,3 

Blandade 74 21,4 31 20,8 18 22,0 

Summa 345   149   82   

              

ICKE-FINANSIELLA HÄNDELSER OCH FÖRHÅLLANDEN 

Verksamt år År X-1 År X-2 År X-3 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Verksamhetsrelaterade 80 68,4 31 70,5 22 91,7 

Övriga 25 21,4 9 20,5 2 8,3 

Blandade 12 10,3 4 9,1 0   

Summa 117   44   24   

              

MÖNSTER 

  1 år 2 år 3 år 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Kontrollbalansräkning 325 20,2 149 9,2 139 8,6 

Fortlevnadsvarning 260 16,1 86 5,3 48 3,0 
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BILAGA 3 – RESULTAT BORTFALL 

 

 

 

BORTFALL  X-1 X-2 X-3 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Antal företag 1725 100% 1725 100% 1725 100% 1725 100% 

Bortfall 113 6,6% 130 7,5% 266 15,4% 380 22,0% 

varav                 

för gamla 4 3,5% 4 3,1% 4 1,5% 4 1,1% 

saknar årsredovisning 

eller revisionsberättelse 

samtliga år 109 96,5% 109 83,8% 109 41,0% 109 28,7% 

saknar revisions- 

berättelse     17 13,1% 153 57,5% 267 70,3% 

Rapporterande företag 1612 93,4% 1595 92,5% 1459 84,6% 1345 78,0% 


	1. INLEDNING
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemformulering
	1.3 Syfte
	1.4 Forskningsfrågor
	1.5 Begrepp
	1.6 Disposition
	2.1 Intressentteori
	2.2 Signalteori
	2.3 Revisor
	2.4 Revisionsberättelsen
	2.5 Fortsatt drift och fortlevnadsvarning
	2.6 Finansiella och icke-finansiella grunder till fortlevnadsvarningen
	2.7 Kontrollbalansräkning
	2.8 Fortlevnadsprocessen
	2.9 Tidigare studier
	2.10 Analysmodell

	3. METOD
	3.1 Översikt
	3.2 Litteraturstudie
	3.3 Forskningsdesign
	3.4 Förstudie
	3.5 Huvudstudiens urval
	3.6 Analysmetod
	3.6.1 Kodning av data

	3.7 Metodproblem

	4. RESULTAT OCH ANALYS
	4.1 Resultat fortlevnadsvarning och kontrollbalansräkning
	4.1.1 Analys fortlevnadsvarning och kontrollbalansräkning

	4.2 Resultat finansiella och icke-finansiella fortlevnadsvarningar
	4.2.1 Analys finansiella och icke-finansiella fortlevnadsvarningar

	4.3 Resultat icke-finansiella fortlevnadsvarningar
	4.3.1 Analys icke-finansiella fortlevnadsvarningar

	4.4 Sammanfattande analys

	5. SLUTSATS
	5.1 Slutsats
	5.2 Avlutande reflektion
	5.3 Begränsningar
	5.4 Förslag till fortsatt forskning


