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Sammanfattning 

Titel: Påverkar revision och inlämningstidpunkt årsredovisningars 

redovisningskvalitet?  

 

Författare: Cecilia Jägerhed och Sofia Lekander 

 

Handledare: Torbjörn Tagesson 

 

Bakgrund:  Frivillig revision  är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Efter 

avskaffandet av revisionsplikten 2010 har flera myndigheter så som 

Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten, slagit larm om försämrad 

kvalitet i årsredovisningar och att antalet försenade årsredovisningar 

ökat. På grund av detta anses relationen mellan revision, 

inlämningstidpunkt och redovisningskvalitet i Sverige vara värd att 

studera.  

 

Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och 

inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små 

svenska aktiebolag.   

 

Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där 

grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. 

Studien utgörs av en kvantitativ databasundersökning där företags 

årsredovisningar avseende 2015 studeras.  

 

Slutsats: Med hjälp av studien kan konstateras att det finns ett samband mellan 

revision och hög redovisningskvalitet. Något samband mellan 

tidpunkten för årsredovisningens inlämnade och redovisningskvalitet 

har inte identifierats.  

 

Nyckelord: Redovisningskvalitet, Revision, Inlämningstidpunkt, Årsredovisning, 

Sverige  



 
 

 

 

  



 
 

 

Abstract 

Titel: Does audit and submission date affect accounting quality in annual 

reports?  

 

Authors: Cecilia Jägerhed and Sofia Lekander 

 

Supervisor: Torbjörn Tagesson 

 

Background: Voluntary audit is a relatively new phenomena in Sweden. Following 

the abolition of 2010, several Swedish authorities, such as the Swedish 

Companies Registration Office (Bolagsverket) and the Swedish 

Economic Crime Authority (Ekobrottsmyndigheten), have warned of a 

deterioration of quality in annual reports and that a larger number of 

annual reports arrive late to the registration authority than before. 

Because of this, the relationship between audit, the annual report 

submission date and accounting quality in Sweden is considered worth 

studying.  

 

Purpose: This paper aims to explain the audit and submission dates relations to 

accounting quality in small limited companies in Sweden.   

 

Method: The study is based on a deductive and eclectic approach where 

fundamental economic and system-oriented theories are used. The study 

consists of a quantitative database survey in which company’s annual 

reports of the fiscal year 2015 has been studied. 

 

Conclusion: The study shows a significant relationship between audit and high 

accounting quality. A connection between the submission date of the 

annual report and accounting quality has not been detected.  

 

Keywords: Accounting quality, Audit, Submission date, Annul report, Sweden 



 
 

 

  



 
 

Förord 

I detta förord vill vi tacka de som gjort denna studie möjlig. Vi vill tacka vår handledare 

Torbjörn Tagesson som kommit med råd under arbetets gång. Ett tack riktas också till 

studiekamrater och opponenter som kommit med värdefull feedback.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra nära och kära som uppmuntrat och stöttat oss 

under hela tiden som arbetet med denna uppsats pågått.  
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1. Inledning  

 
I detta inledande avsnitt kommer en introduktion till ämnet att ges. Detta efterföljs av en 

problematisering som slutligen mynnar ut i uppsatsens syfte. Även uppsatsens fortsatta 

disposition kommer att redogöras för i detta avsnitt.  

1.1 Introduktion 
 

Under de senaste åren har Bolagsverket slagit larm om försämrad kvalitet i svenska 

aktiebolags årsredovisningar (Bolagsverket, 2012). Några av de vanligaste bristerna som 

Bolagsverket rapporterar om är att inkomna årsredovisningar ofta saknar: tillhörande 

fastställelseintyg, underskrifter från samtliga styrelseledamöter samt felaktiga, alternativt 

saknade, datum för underskrifter (Bolagsverket, 2016). Årsredovisningar som inkommer och 

registreras hos Bolagsverket innehåller dock inte bara fler felaktigheter nu än tidigare, utan de 

inkommer även för sent i allt högre grad (Bolagsverket, 2012). Under 2012 rapporterade 

exempelvis Bolagsverket att antalet förseningsavgifter ökat med 10 procent jämfört med året 

innan, samt att 4,2 procent av alla registrerade aktiebolag vid tidpunkten någon gång erhållit 

förseningsavgift (Bolagsverket, 2012). Bolagsverket (2012) kopplar vidare ihop dessa 

förändringar med avskaffandet av revisionsplikten 2010. Bo Lagerqvist, enhetschef på 

Bolagsverket, har till tidningen Balans uttalat sig om att företag som valt att inte låta sig 

revideras inkommer med sina årsredovisningar senare än företag som valt att låta sig 

reviderats. Även Bo kopplar detta till avskaffandet av revisionsplikten och det faktum att 

företag inte längre har en revisor som påminner dem om att upprätta och inkomma med en 

årsredovisning i tid (Danielsson, 2013). 
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Revisionsplikt infördes för första gången i Sverige år 1987 och omfattade då alla svenska 

aktiebolag. Lagen uppkom till följd av att lagstiftaren önskade bekämpa den ökade 

ekonomiska brottsligheten i mindre aktiebolag (Öhman & Wallerstedt, 2012). 2010 upphörde 

sedan denna lag genom att mindre aktiebolag återigen blev befriade från revisionsplikt, mot 

bakgrunden att lagstiftaren ansåg att kostnaden för revision av dessa bolag många gånger 

översteg dess nytta (SOU 2008:32). Detta medförde att de företag, vars ökade ekonomiska 

brottslighet låg till grund för lagen om revisionsplikt 1987, återigen kunde välja att avstå från 

revision. Enligt Ekobrottsmyndighetens (2016) rapport "Effekter på den ekonomiska 

brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag" har effekten av 

avskaffandet inte låtit vänta på sig. De konstaterar i rapporten att den ekonomiska 

brottsligheten i dessa företag återigen ökat, vilket torde stödja Bolagsverkets (2012) uttalande 

om att den försämrade kvaliteten på inkomna årsredovisningar kan kopplas samman med 

avskaffandet av revisionsplikten 2010.     

 

Ökad ekonomisk brottslighet i kombination med bristande redovisningskvalitet i publicerade 

årsredovisningar innebär att det blir svårare för företagets intressenter att bilda sig en korrekt 

bild av företagets finansiella ställning, då trovärdigheten för företags årsredovisningar där 

med sjunker (UC, 2014). Branchorganisationen FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, 

har också uttalat sig i frågan och skriver bland annat i sin blogg att bristande kvalitet i 

årsredovisningar måste tas på stort allvar samt att tilliten till svenska årsredovisningar inte får 

minska då Sverige tidigare haft en tradition av att producera årsredovisningar av hög kvalitet 

(Brännström, 2014). För att fortsätta upprätthålla en hög redovisningskvalitet i svenska 

årsredovisningar uppger UC (2014) att de rekommenderar företag att anlita en revisor 

alternativt auktoriserad redovisningskonsult, trots att det inte längre är lagstadgat (UC, 2014).  

 



3 
 

1.2 Problematisering 

 
Tidigare forskning kring redovisningskvalitet har bland annat studerat fel i finansiella 

rapporter samt skillnader i mindre och större företags redovisningskvalitet (Clatworthy & 

Peel, 2013; Hope, Thomas & Vyas, 2013). Vidare har forskare kunnat konstatera att det finns 

ett samband mellan revision och hög redovisningskvalitet, samt att företag med hög 

skuldsättningsgrad tenderar att producera finansiella rapporter av hög kvalitet (Beatty, Ke & 

Petroni, 2002; Dedman & Kausar, 2012; Chen, Hope, Li & Wang, 2011). Clatworthy och 

Peel (2013) har även funnit stöd för att det finns ett samband mellan tidigt publicerad 

finansiell information och hög redovisningskvalitet.  

En stor del av forskningen på området syftar till att förklara redovisningskvalitet i större 

företag, som omfattas av revisionsplikt (jmf. DeFond & Jiambalvo, 1991; Hribar, Kravet & 

Wilson, 2014; Milici Gaynor, Seaton Kelton, Mercer & Lombardi Yohn, 2016; Biddle, 

Hilary & Verdi, 2009). Forskningen kring redovisningskvalitet i mindre bolag som inte 

omfattas av revisionsplikt är mer begränsad. Detta kan troligen förklaras av att 

internationella, mindre företag inte är skyldiga att producera utförlig finansiell information i 

samma utsträckning som större företag, vilket gör att det är svårt att få tillgång till data att 

studera (Hope m.fl., 2013). Forskningen kring dessa mindre företag är många gånger istället 

inriktad på att identifiera vilka faktorer som driver företag att frivilligt utse en revisor. Dessa 

studier har bland annat visat att efterfrågan på revision ökar i takt med företags 

skuldsättningsgrad, storlek och krav från kreditgivare (Carey, Simnett & Tanewski, 2014; 

Niemi, Kinnunen, Ojala & Troberg, 2012; Collis, Jarvis & Skerratt, 2004; Abdel-Khalik, 

1993; Allee & Yohn, 2009). 
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Den forskning som finns kring redovisningskvalitet i företag som inte omfattas av 

revisionsplikt, har dock kunnat konstatera att det finns ett samband mellan revision och hög 

redovisningskvalitet, samt mellan tidigt publicerad finansiell information och hög 

redovisningskvalitet (Wuchun, Dhaliwal, Zhen Li & Lin, 2013; Dedman & Kausar, 2012; 

Clatworthy & Peel, 2013). 

Forskningen i Sverige kring företag som är undantagna från revisionsplikt är också mycket 

begränsad, vilket torde kunna förklaras av att reformen fortfarande är att anse som relativt ny. 

Trots omfattande litteraturgenomgång inför denna studie har inte någon svensk forskning 

kring redovisningskvalitet i företag som inte omfattas av revisionsplikt kunnat identifierats. 

Bolagsverkets (2012) rapportering om de misstänkta sambanden mellan sent inlämnade 

årsredovisningar samt revision och redovisningskvalitet tycks därmed inte ha studerats 

närmare ännu. Då den försämrade redovisningskvaliteten som Bolagsverket (2012) 

rapporterat om leder till att företags intressenter inte längre kan sätta samma tilltro till 

årsredovisningar som tidigare (Dedman & Kausar, 2012), anses dessa samband vara relevanta 

att studera närmare även i en svensk kontext. Detta då den bristande tilltron för redovisningen 

skapar problem i form av extra kostnader för intressenter, som inte längre kan använda sig av 

årsredovisningar som beslutsunderlag (UC, 2014). Det minskande förtroendet för företags 

årsredovisningar resulterar även i ökade kreditkostnader för företagen själva (Blackwell, 

Noland & Winters, 1998; Dedman & Kausar, 2012). Genom att studera sambanden mellan 

redovisningskvalitet och revision, samt redovisningskvalitet och inlämningstidpunkt, kan 

nyttan vägas mot kostnaden av att anlita en revisor och/eller avsätta tid för att upprätta 

årsredovisningen så tidigt som möjligt efter räkenskapsårets utgång (Clatworthy & Peel, 

2013; Dedman & Kausar, 2012; Wuchun m.fl., 2013). Vidare kan resultatet av en sådan 

studie användas som underlag vid beslutsfattande om en eventuell höjning av nuvarande 
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gränsvärden för revisionsplikt i Sverige samt som en jämförelse med internationell forskning 

kring ämnet, för att se om tidigare forskning även är tillämplig på de svenska förhållandena. 

 

1.3 Begränsning av begreppet redovisningskvalitet 

För att förtydliga vad begreppet redovisningskvalitet ämnar att innebära i denna uppsats 

presenteras begreppet här närmare. Begreppet redovisningskvalitet kan innefatta flera olika 

dimensioner och delar av ett företags redovisning och årsredovisning (jmf. Clatworthy & 

Peel, 2013; Wuchun m.fl., 2013; Ghosh & Tang, 2015; Hribar, m.fl., 2014). Företags 

redovisningskvalitet kan som delvis redan nämnts, exempelvis inkludera hur väl företaget 

följer de lagar och regler som det berörs av, om företaget anses efterleva principerna om 

rättvisande bild, om företaget levererar aktuell information, om redovisningen bedöms 

innehålla felaktigheter etcetera. Så för att begränsa detta breda begrepp kommer denna 

uppsats endast att behandla en viss dimension av företagens redovisningskvalitet och därmed 

endast studera ett antal formella och lagstadgade delar av företags årsredovisningar, vilka 

kommer att förklaras närmare i uppsatsens senare delar.  

 

1.4 Syfte  

Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med 

redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag.  
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1.5 Disposition 
 

Tabell 1.  Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Kapitel 2 - Vetenskaplig metod 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens vetenskapliga 

metod, valda teorier och angreppssätt. 

Kapitel 3 - Institutionalia 

I detta avsnitt presenteras en redogörelse över 

årsredovisningslagen och regelverket K2 

(Årsredovisning i mindre företag, BFNAR 2008:1) så 

som det såg ut vid utgången av 2015. 

Kapitel 4 - Teori 

I detta avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning 

som ligger till grund för uppsatsens hypoteser. 

Kapitel 5 - Empirisk metod 

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av uppsatsens 

empiriska studie, urval samt beroende-, oberoende- och 

kontrollvariabler. 

Kapitel 6 - Analys 

I detta avsnitt presenteras statistiska analyser av 

uppsatsens empiriska studie. Även redogörelse för om 

studiens hypoteser kan förkastas eller ej presenteras 

här. 

Kapitel 7 – Diskussion och slutsats 

I detta avslutande avsnitt presenteras samt diskuteras 

studiens slutsats. Även studiens bidrag samt förslag till 

fortsatt forskning presenteras. 
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2. Vetenskaplig metod 

 
I detta avsnitt kommer uppsatsens forskningsansats och en kortfattad beskrivning om 

uppsatsens val av teorier att redogöras för. 

 

2.1 Forskningsansats 

Då denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med 

redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag, anses en deduktiv ansats där utgångspunkt 

ligger i befintlig teori samt tidigare forskning som mest lämplig (Bryman & Bell, 2013 s 49). 

Utifrån tidigare forskning och teorier utformas hypoteser som testas mot insamlade empiriska 

data med hjälp av kvantitativa metoder (Jacobsen, 2002).  Med hjälp av en kvantitativ metod 

kan stora mängder data analyseras vilket innebär mer generaliserande slutsatser (för hela 

populationen), större identifierbarhet för samband mellan variabler samt avvikelser mellan 

variabler (ibid.). Det kan dock finnas vissa nackdelar med att använda en deduktiv ansats då 

utgångspunkten i denna metod ligger i redan etablerade och utformade teorier, vilket medför 

en viss risk för att andra möjliga infallsvinklar förbises (Jacobsen, 2002). Denna risk 

förväntas dock kunna hållas låg genom användning av flera olika teorier, som tillsammans 

skapar en bred grund för studiens hypoteser. En ytterligare nackdel med detta metodval, är att 

data som analyseras i en kvantitativ studie ofta analyseras på ett ytligt sätt varför vissa 

bakomliggande faktorer och beteenden kan missas (ibid.). Denna nackdel anses dock 

kompenseras av att en större mängd data kan analyseras och därmed ge en mer generaliserad 

bild av hela populationen (ibid.). Fördelarna med denna metod anses därmed väga tyngre än 

nackdelarna vilket, i kombination med att tidigare forskning använt sig av denna metod, gör 

att valet av en kvantitativ studie med deduktiv ansats framstår som mest rimlig.  
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2.2 Val av teori  

 
För att uppnå syftet, att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med 

redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag, utgår studien från ett eklektiskt angreppsätt 

(jmf. Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson, 2009) med en teoretisk referensram 

bestående av ekonomisk teori samt systemorienterad teori. Det eklektiska angreppssättet 

syftar till att ge en mer verklighetstrogen förklaring av sambanden genom att kombinera delar 

av teorier, istället för att utgå från endast en utav dem (Collin m.fl., 2009). 

Ekonomisk teori används som utgångspunkt för att förklara hur förhållandet mellan principal 

och agent, som i denna uppsats främst kan kopplas till kreditgivare och ägare/styrelse, 

påverkar sambandet mellan revision och redovisningskvalitet (Jensen & Meckling, 1976). 

Teorin används också för att förklara hur företagares incitament påverkar tidpunkten för 

inlämnande av årsredovisningars samband med redovisningskvalitet (Deegan & Unerman, 

2011 s 263; Watts & Zimmerman, 1990). För att förklara hur redovisningskvalitetens 

samband med revision och inlämningstidpunkt påverkas av det redovisande företagets 

omgivning används sedan institutionell teori, som närmare beskriver hur ett företags 

redovisningsval påverkas av en bredare grupp intressenter (DiMaggio & Powell, 1983; 

Donaldson & Preston, 1995; Eriksson-Zetterquist, 2009).  
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3. Institutionalia  
 

I nedanstående avsnitt kommer den institutionalia som uppsatsens vidare empiriska studie 

bygger på att redogöras för. En redogörelse avseende vilka företag som omfattas av 

revisionsplikt samt grundläggande lagar och regelverk avseende företags årsredovisningar 

kommer även att behandlas.  

3.1 Institutionalia  
 

I detta avsnitt kommer lagar och ramverk att redogöras för så som de såg ut vid utgången av 

2015. Detta då den empiriska studien, som kommer att redogöras för senare i denna uppsats, 

avhandlar årsredovisningar från 2015. Under 2016 skedde flera förändringar gällande både 

regelverk och lagar vilka inte är tillämpliga för årsredovisningar från 2015, varför dessa inte 

kommer att redogöras för i detta avsnitt.  

I bokföringslagen (BFL) går att utläsa att alla aktiebolag är skyldiga att upprätta en 

årsredovisning vid räkenskapsårets slut (BFL 6:1 p. 1). Vidare beskriver årsredovisningslagen 

(ÅRL) vilka delar en årsredovisning ska innehålla. Där går att utläsa att alla årsredovisningar 

ska innehålla följande delar; en balansräkning, en resultaträkning, en förvaltningsberättelse 

samt tilläggsupplysningar och noter (ÅRL 2:1). Vad gäller förvaltningsberättelsen finns det 

ytterligare bestämmelser om vad denna ska innehålla i årsredovisningslagens sjätte kapitel. 

Där framgår att en förvaltningsberättelse ska innehålla sådan information som inte redovisas i 

någon utav årsredovisningens andra delar men som ändå är att anse som viktig i 

bedömningen av aktiebolagets finansiella ställning (ÅRL 6:1).  
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Den svenska lagtexten på detta område är dock endast att se som ett ramverk då alla 

aktiebolag även är skyldiga att redovisa i enlighet med god redovisningssed (BFL 4:2). För 

att redovisa i enlighet med god redovisningssed måste aktiebolagets redovisning och 

årsredovisning följa något av Bokföringsnämndens (BFN) K-regelverk. Då denna uppsats 

syfte fokuserar på små aktiebolag (se avsnitt 3.1.1 för definition), som i huvudsak omfattas av 

BFN:s K2-regelverk, kommer delar av detta regelverk att redogöras för  i avsnitt 3.1.2 nedan.  

3.1.1 Små aktiebolag 

 

För att förenkla gränsdragningen för vad som i denna uppsats är att anse som små aktiebolag 

kommer de att definieras enligt gällande gränsvärden för revisionsplikt i Sverige. Detta 

innebär att företag som, i enlighet med ABL 9:1, inte nått upp till minst två av följande 

gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren definieras som små:  

o Mer än 3 anställda (genomsnittligt under räkenskapsåret). 

o Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

o Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. 

Detta innebär att alla företag som i denna studie kommer att granskas inte överstigit fler än 

två, av ovan redogjorda för, gränsvärden under de senaste två räkenskapsåren. Vilket vidare 

innebär att alla företag som studeras är undantagna från revisionsplikt.  

3.1.2 Årsredovisningens utformande enligt K2-regelverket 
 

K2-regelverket får tillämpas av svenska icke-noterade aktiebolag som enligt ÅRL 1:3 st. 1 p. 

5 klassificeras som mindre företag (K2 p. 1.1). Vilket innebär att alla svenska aktiebolag som 

under de senaste två räkenskapsåren inte haft mer än 50 anställda (i medelantal), en 

balansomslutning som inte överstigit 40 miljoner kronor samt en nettoomsättning som inte 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor får redovisa enligt BFN:s K2-regelverk förutsatt att de 

inte tillhör de undantag som nämns i K2 p. 1.1.  
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En årsredovisning ska vidare bestå av följande delar som ska presenteras i nämnd ordning; 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter (K2 p. 3.2). 

Förvaltningsberättelsen ska i sin tur innehålla rubrikerna; Verksamheten, Flerårsöversikt samt 

Resultatdisposition (K2 p. 4.1). Vidare måste årsredovisningen följa de uppställningsformer 

för resultat- och balansräkning som finns angivna i regelverket (K2 p. 3.4-5; K2 p. 4.3-8) 

samt de regler som gäller enbart för aktiebolag avseende förvaltningsberättelse, resultat- och 

balansräkning (K2 p. 4.9–12). 
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4. Teori 
 

I nedanstående avsnitt kommer ekonomisk teori samt systemorienterade teorier att behandlas 

inom ramen för denna uppsats syfte. Detta för att skapa hypoteser som sedan kommer att 

testas mot uppsatsens empiriska studie.  

4.1 Hypotes 1  

Föremål för denna uppsats studie är små aktiebolag undantagna från revisionsplikt. I dessa 

företag utgörs vanligen ägare och ledning av samma krets, samtidigt som utomstående 

intressenter endast förekommer i relativt liten utsträckning (Ojala, Collis, Kinnunen, Niemi & 

Troberg, 2016). Dessa företag har därmed inte samma press på sig från sin omgivning att 

upprätthålla hög redovisningskvalitet (Hope m.fl., 2013), samtidigt som de inte har samma 

incitament som större företag att publicera årsredovisningar av hög kvalitet i syfte att hålla 

nere agentkostnader (Dedman, Kausar & Lennox, 2014; Jensen & Meckling, 1976; Watts & 

Zimmerman, 1990). Tidigare internationell forskning har visat att detta resulterar i att mindre 

företag publicerar årsredovisningar med lägre redovisningskvalitet än större företag (Hope 

m.fl., 2013; Beatty m.fl., 2002).  

Även mindre företag kan dock ha agentkostnader och/eller utomstående intressenter som kan 

utöva press på dem (Blackwell m.fl., 1998; Hope, Thomas & Vyas, 2017). Företag kan till 

exempel känna sig manade att upprätthålla hög redovisningskvalitet för att hålla nere 

eventuella kreditkostnader, eller för att inte riskera att förlora en viktig leverantör (Ojala 

m.fl., 2016; Hope m.fl., 2017). Företag som på grund av detta har incitament att producera 

årsredovisningar med hög redovisningskvalitet anses vara mer benägna att anlita en revisor 

(Collis, 2010; Haw, Qi & Wu, 2008; Lennox & Pittman, 2011; Wuchun m.fl., 2013). Detta 

innebär att företag ser på en revisor och dennes revision som en kontrollfunktion som hjälper 

till att skapa både legitimitet och högre redovisningskvalitet (Collis m.fl., 2004; Deegan & 
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Unerman, 2011 s 323). En revisor behöver dock inte endast fungera som en kontrollfunktion 

utan kan även användas som en rådgivare vid olika ekonomiska beslut (Barbera & Hasso, 

2013). Företag utan någon intern ekonomifunktion kan då nyttja revisorn som både en 

kontrollfunktion och rådgivare vilket torde leda till högre redovisningskvalitet.  

Revisorer kan även känna sig manade att uppmuntra sina klienter till att producera 

årsredovisningar av hög redovisningskvalitet för att själva ses som legitima (Deegan & 

Unerman, 2013 s 323). Om en revisionsbyrå, alternativt en enskild revisor,  blir indragen i en 

redovisningsskandal kan detta komma att påverka både den enskilda revisorn och dess 

revisionsbyrå negativt genom att dess rykte och legitimitetsförtroende förstörs alternativt 

sjunker (Wilson & Grimlund, 1990). Revisorer kan även känna en normativ press från 

exempelvis Revisorsnämnden att genomförda revisioner ska leda fram till årsredovisningar 

av hög redovisningskvalitet (DiMaggio & Powell, 1983). Lever en revisor inte upp till 

Revisorsnämndens förväntningar kan denne påverkas negativt genom att exempelvis erhålla 

varningar alternativt bli avstängd från att utföra yrket (Revisorsnämnden, 2017).  

Sambandet mellan revision och redovisningskvalitet har även tydligt identifierats genom 

tidigare forskning, vilken bland annat visat att oreviderade årsredovisningar löper dubbelt så 

stor risk att innehålla felaktigheter jämfört med reviderade årsredovisningar (jmf. Clatworthy 

& Peel, 2013). Studier från andra länder som avskaffat revisionsplikten för små företag 

tidigare än Sverige  har också visat på ett samband mellan redovisningskvalitet och revision, 

då kvaliteten på de finansiella rapporterna minskat i företag som valt att inte revideras 

(Wuchun m.fl., 2013; Dedman & Kausar, 2012).    

Med grund i ovanstående formas uppsatsens första hypotes: 

H1: Det förväntas finnas ett samband mellan revision och hög redovisningskvalitet.   
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4.2 Hypotes 2 

Alla företag verkar i förhållande till sin omvärld, vilken kan sätta olika sorters press på 

företag (Eriksson-Zetterquist, 2009; Donaldson & Preston, 1995). En sådan typ av press kan 

exempelvis tvinga företag att agera och redovisa på ett specifikt sätt för att bli accepterade av 

sin omvärld (DiMaggio & Powell, 1983). Mindre företag har i regel färre intressenter och 

utsetts därmed för mindre press från omgivningen än större företag. Som redan nämnts i 

hypotes 1 ovan kan dock även ett mindre företag utsättas för press från en för dem, viktig 

intressent (Blackwell m.fl., 1998; Hope m.fl., 2017). Alla företag kan ha intressenter som de 

anser som viktiga och för vilka de vill producera bra, tillförlitlig och aktuell information 

(DiMaggio & Powell, 1991; Hope m.fl., 2017). De företag som inte upplever att de har 

viktiga intressenter vars behov behöver tillgodoses, kommer dock inte ha incitament att 

producera varken aktuell information eller information av hög kvalitet då de inte upplever att 

det tillför dem någon ökad nytta (Jensen & Meckling, 1976). Detta skulle i praktiken kunna 

innebära att företag utan viktiga intressenter kommer att lämna in sin årsredovisning senare 

till Bolagsverket än företag med viktiga intressenter. Företag med viktiga intressenter 

kommer däremot att bli pressade till att publicera aktuell information varför de lämnar in sin 

årsredovisning tidigare. Samtidigt torde de årsredovisningar som tillhör företag med få 

intressenter även innehålla mer fel genom att dessa företag inte ser nyttan i att producera 

tillförlitlig och aktuell information, då de inte producerar årsredovisningen i syfte att 

tillfredsställa några utomstående intressenter. Tidigare internationell forskning har även visat 

på ett samband mellan redovisningskvalitet och inlämningstidpunkt för årsredovisningar, 

genom att visa att finansiella rapporter som offentliggörs sent innehåller mer fel än finansiella 

rapporter som offentliggörs inom den tillåtna tidsramen (Clatworthy & Peel, 2013).  
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Svenska myndigheter så som Bolagsverket rapporterar vidare om att allt fler årsredovisningar 

inkommer för sent till myndigheten (Bolagsverket, 2012). Bolagsverket kopplar detta till 

avskaffandet av revisionsplikten 2010 och menar att revisorer inte längre pressar företag till 

att upprätta årsredovisningen i tid (ibid.; Fälldin, 2013). Samtidigt innehåller inkomna 

årsredovisningar allt mer felaktigheter som medför att företag måste göra nödvändiga 

korrigeringar i årsredovisningen innan den kan registreras som inkommen till Bolagsverket 

(Bolagsverket, 2012; Fälldin, 2013) vilket också torde visa på ett samband mellan tidpunkten 

för inlämning av årsredovisningar och dess redovisningskvalitet.   

Med grund i ovanstående formuleras uppsatsens andra hypotes: 

H2: Det förväntas finnas ett samband mellan tidigt inlämnade årsredovisningar och hög 

redovisningskvalitet.  

Det är dock möjligt att anföra viss kritik mot denna hypotes. Som tidigare har nämnts i 

hypotes 1, förväntas revision leda till högre redovisningskvalitet vilket till viss del talar emot 

att årsredovisningar av hög redovisningskvalitet lämnas in tidigare (hypotes 2). Att ett 

företags räkenskaper genomgår en revison innebär ett extra moment i processen att publicera 

en årsredovisning tillkommer, vilket i sin tur innebär extra tid. Reviderade årsredovisningar 

torde därför publiceras senare än oreviderade årsredovisningar vilket i sin tur skulle innebära 

att det borde finnas ett samband mellan sent inlämnade årsredovisningar och hög 

redovisningskvalitet.  

Utöver det extra moment som revision innebär, tillkommer även revisorns avvägning mellan 

att genomföra en revision på kort tid och därmed verka för att den finansiella informationen 

är aktuell mot att genomföra en mer noggrann revision för att kunna försäkra sig om att all 

information är tillförlitlig. Då omgivningen många gånger förväntar sig att årsredovisningar 

som har reviderats är felfria (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2014), har revisorn 
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incitament att prioritera tillförlitlighet före relevans för att upprätthålla ett gott rykte (Wilson 

& Grimlund, 1990), vilket i förlängningen också skulle bidra till att reviderade 

årsredovisningar lämnas in senare än oreviderade årsredovisningar. Detta medför att hypotes 

1 och 2 till viss del talar emot varandra.  
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5. Empirisk metod 
 

Detta avsnitt kommer att behandla den empiriska studiens metodval. För- och nackdelar med 

vald empirisk metod kommer att redogöras för samt hur studien har utformats och 

genomförts. 

5.1 Datainsamling  

Denna studies empiriska data utgörs av sekundärdata från svenska aktiebolags 

årsredovisningar där räkenskapsåret avslutats under 2015. Studien är således av 

tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2013 s 77; jmf. Clatworthy & Peel, 2013) och syftar till att 

förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små 

aktiebolag under 2015. Då intresse ligger i att undersöka sambanden vid en speciell tidpunkt 

samtidigt som många fall önskas undersökas, anses en tvärsnittsdesign lämplig (Bryman & 

Bell s 77-78). Nackdelen med att använda sig av en tvärsnittsdesign och endast studera ett år 

(2015) är att eventuella extraordinära händelser, så som exempelvis konjunkturförändringar 

eller naturkatastrofer, som inträffat under 2015-2016 och som på något sätt kan ha kommit att 

påverka årsredovisningar för året (2015) inte tas hänsyn till, vilket kan medföra att studien 

inte blir rättvisande för andra år än det studerade (2015). Dock anses några sådana 

extraordinära händelser, som skulle kunna ha påverkat företagens årsredovisningar, inte ha 

inträffat under åren 2015-2016 varför studiens resultat bör bli tillämpligt på fler år än det som  

kommer att studeras (Bryman & Bell, 2013 s 64). Det ska även tilläggas att enskilda företag 

kan ha påverkats av extra ordinära händelser under 2015-2016 men då detta är svårt att 

kontrollera för har inte hänsyn tagits till sådana eventuella händelser, vilket kan ses som en 

begränsning i studien. 
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Datainsamling kommer att ske med hjälp av databasen Retriever Business, där alla svenska 

aktiebolags årsredovisningar som registrerats hos Bolagsverket finns tillgängliga. I databasen 

finns även information angående branschtillhörighet (SNI-koder), styrelse och eventuella 

revisorer tillgängligt, vilket anses vara nödvändig information för denna studie. Då studien 

bygger på redan offentlig information som enligt svensk lag måste publiceras, bedöms risken 

för bortfall som låg (Djurfeldt m.fl., 2013).   

5.2 Urval 

Aktiebolagen som ingår i studien är att anse som små och är vidare undantagna från 

revisionsplikt i enlighet med ABL 9:1 samt tillämpar BFN:s K2-regelverk, "Årsredovisning i 

mindre aktiebolag" (BFNAR 2008:1). Aktiebolag som är undantagna från revisionsplikt men 

som frivilligt valt att tillämpa BFN:s K3-regelverk (Årsredovisning och Koncernredovisning, 

BFNAR 2012:1) kommer att exkluderas ur studien för att lättare kunna jämföra aktiebolagen 

i studien. Cirka 70 procent av de cirka 500 000 aktiebolag som enligt Bolagsverket (2017) 

fanns registrerade vid utgången av år 2015 är undantagna från revisionsplikt. Detta innebär i 

praktiken att alla aktiebolag som är undantagna från revisionsplikt även får tillämpa K2-

regelverket (K2 p. 1.1), då gränsvärdena för mindre aktiebolag enligt ÅRL (1:3 5 st.) är högre 

satta än gränsvärdena gällande revisionsplikt (ABL 9:1). Med grund i ovanstående kan inte 

hela populationen av tillämpliga aktiebolag granskas varför ett urval är att anse som 

nödvändigt för denna studie.   

Den minsta möjliga stickprovsstorleken gällande studiens urval beräknades med hjälp av ett 

konfidensintervall om 95 procent, vilket ger ett z-värde om 1,96 (Djurfeldt, 2013). Detta, i 

kombination med ett förväntat bortfall om 25 procent samt en felmarginal om 3 procent, ger 

en mista stickprovsstorlek om 800 årsredovisningar för att slutsatser om hela populationen 

ska kunna dras.   
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800 årsredovisningar = 75 * 25 * (1,96/3)
2
 

Beräkningen är gjord i enlighet med Saunders m.fl. (2012, s 659-660) sätt att beräkna minsta 

möjliga stickprovsstorlek för att kunna dra slutsatser om hela populationen. Felmarginalen 

har i sin tur beräknats med hjälp av hemsidan Relevant Insights vilket med ett 

konfidensintervall på 95 procent, ett förväntat bortfall på 25 procent samt en 

stickprovsstorlek på 800 årsredovisningar ger en felmarginal på 3 procent.  

För att begränsa den stora urvalsramen, bestående av alla Sveriges aktiebolag undantagna 

från revisionsplikt,  beställs ett slumpmässigt urval om 3 000 organisationsnummer 

(tillhörande svenska aktiva aktiebolag undantagna från revisionsplikt) från Bolagsverket. Då 

detta tillvägagångssätt innebär bristande kontroll över hur Bolagsverket genomför det 

slumpmässiga urvalet, kommer ytterligare ett slumpmässigt urval om 1 530 

organisationsnummer att göras vilka vidare ingår och således granskas i studien (Bryman & 

Bell, 2013 s 193).   

5.3 Etiska krav 

För att uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) behandlas alla företag 

ingående i studien anonymt genom att varje enskilt företag tilldelas ett nummer mellan 1 och 

1 530. Samtyckeskravet och informationskravet (ibid.) anses inte vara applicerbara på denna 

typ av studie då endast offentlig tillgänglig information används. Detta i kombination med att 

alla deltagande företag behandlas anonymt gör att enskilda företag i studien inte går att  

utskilja varför ovan nämnda etiska krav anses uppfyllas. Vidare kommer den data som 

insamlas i denna studie endast att behandlas i forskningssyfte varför även nyttjandekravet 

anses uppfyllas (ibid.).   
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5.4 Operationalisering  

För att testa de tidigare utformande hypoteserna omvandlas de till mätbara beroende-, 

oberoende- och kontrollvariabler. Det är rimligt att anta att de oberoende variablerna revision 

och inlämningstidpunkt påverkar beroendevariabeln redovisningskvalitet. För att kontrollera 

detta används även kontrollvariablerna soliditet, branschtillhörighet och storlek 

(nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda) vilka alla redogörs för nedan.   

 

5.4.1 Beroende variabel – redovisningskvalitet 

I tidigare forskning har variabeln redovisningskvalitet behandlats på flera olika sätt och 

någon tydlig strategi för hur variabeln bör mätas har inte gått att utskilja (jmf. Clatworthy & 

Peel, 2013; Wuchun m.fl., 2013; Ghosh & Tang, 2015; Hribar, m.fl., 2014). Bland annat har 

Ghosh & Tang (2015) definierat redovisningskvalitet utifrån en analys av uppdragets 

revisionsrisk kombinerat med revisionsarvode. Wuchun m.fl. (2013) definierar i sin studie 

redovisningskvalitet genom mått baserade på företagets redovisning, så som att exempelvis 

studera skillnader i förväntad tillväxt och faktiskt tillväxt och/eller kontrollera för 

osymmetrisk tillväxt. Clatworthy & Peel (2013) definierar å sin sida begreppet 

redovisningskvalitet som ett binärt mått där variabeln redovisningskvalitet uppskattas genom 

antal observerade fel i årsredovisningen.   

Med grund i ovanstående och med hänseende till Bolagsverkets (2012) uttalande om vanliga 

fel och brister i årsredovisningar torde hög redovisningskvalitet kunna tolkas som en 

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Detta medför i sin tur att fel 

i årsredovisningar skulle kunna antas vara en proxy för redovisningskvalitet, där få alternativt 

inga fel indikerar hög redovisningskvalitet. Att studera hela årsredovisningar i jakt på 

eventuella fel och brister och på så sätt kunna förklara variabeln redovisningskvalitet är dock 

tidskrävande och anses inte rymmas inom denna studies tidsram. På grund av detta kommer 
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variabeln redovisningskvalitet därför att mätas utifrån ett antal utvalda kriterier som grundar 

sig på, enligt Bolagsverket (2016), vanligt förekommande fel i årsredovisningar, vilka 

redogörs för i punkterna 5.4.1.1 - 5.4.1.5 nedan.  

Variabeln redovisningskvalitet kommer vidare att mätas genom ett oviktat index (jmf. Gray, 

Meek & Roberts, 1995) av nedanstående parametrar där alla kodas var för sig som 

dummyvariabler, där 1 representerar att samtliga kriterier i parametern är uppfyllda 

alternativt inte tillämpliga och 0 att redovisningskvaliteten på något sätt brister i parametern. 

Då förvaltningsberättelsen anses utgöra en betydande del av denna studies 

granskningsområde, mäts samtliga, under punkten 5.4.1.1.nämnda delar, var för sig. Detta 

medför att förvaltningsberättelsen kommer att väga tungt i det sammanställda oviktade 

indexet som årsredovisningens redovisningskvalitet mäts utifrån (ibid.). Det oviktade indexet 

kommer att sammanställas med hjälp av en checklista innehållande följande  11 punkter; 

verksamheten, flerårsöversikt, soliditet, nettoomsättning, resultat efter finansiella poster, att 

flerårsöversikten innehåller fyra år, resultatdisposition, underskrifter, fastställelseintyg, datum 

och redovisningsprinciper. Vidare kommer en årsredovisning utan anmärkning generera 100 i 

det sammanställda indexet och varje fel reducera den totala summan med 9 (Cowen, Ferreri 

& Parker, 1987). Ett företag som i denna granskning har ett fel kommer således att få index 

91.  

Det ska tilläggas, som ovan även nämnts, att indexet därmed endast kommer att mäta en viss 

dimension av årsredovisningars totala redovisningskvalitet, då redovisningskvaliteten kan 

brista även i andra avseenden. På grund av studiens snäva tidsram kan dock inte alla 

dimensioner av årsredovisningars redovisningskvalitet undersökas, varför denna begränsning, 

till att endast studera ett antal formella delar av årsredovisningarna, anses vara nödvändig.  
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5.4.1.1 Förvaltningsberättelse 

Alla årsredovisningar ska innehålla en förvaltningsberättelse (ÅRL 2:1; K2 p. 3.2) vilken ska 

följa de regler som finns angivna i K2 p. 4.1. En förvaltningsberättelse ska således innehålla 

rubrikerna verksamheten, flerårsöversikt där soliditet, resultat efter finansiella poster samt 

nettoomsättning ska redogöras för avseende de senaste fyra räkenskapsåren, samt 

resultatdisposition där en redogörelse ska finnas över räkenskapsårets resultat samt 

balanserat resultat (K2 p. 5.6-7). Om företaget registrerades för mindre än fyra år sedan ska 

flerårsöversikten innehålla redogörelse över alla företagets räkenskapsår och om företaget 

valt att redovisa resultaträkningen i förkortad form, ska istället för nettoomsättning, företagets 

bruttoresultat redogöras för i förvaltningsberättelsen (K2 p. 5.6). Om företaget inte har någon 

nettoomsättning alternativt bruttoresultat behöver detta dock inte redogöras för i 

förvaltningsberättelsen (ibid.).  

Gällande rubrikerna verksamheten, flerårsöversikt och resultatdisposition anses inte snarlika 

alternativ så som verksamhetsbeskrivning, flerårsjämförelse och vinstdisposition uppfylla 

K2:s regler. Detta innebär att redovisningskvaliteten kommer att anses brista vid användning 

av alla andra varianter av rubrikerna än de som anges i K2. Denna avgränsning har gjorts 

efter avstämning med BFN.  

Detta innebär i praktiken att förvaltningsberättelsen består av totalt sju poster (rubrikerna 

verksamheten, flerårsöversikt och resultatdisposition samt underrubrikerna soliditet, resultat 

efter finansiella poster och antal anställda samt kontroll för att flerårsöversikten innehåller de 

fyra senaste räkenskapsåren) som kontrolleras för i studien där varje del bedöms med en 1 om 

posten finns med alternativt inte är tillämplig och 0 om posten inte går att finna i 

årsredovisningens förvaltningsberättelse.  
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5.4.1.2 Underskrifter 

En årsredovisning ska undertecknas av företagets samtliga styrelseledamöter samt den 

verkställande direktören om sådan utsetts (ÅRL 2:7). Vidare ska revisorn, i förekommande 

fall, underteckna en revisionsberättelse (RL 17 §). Denna del består således av en 

kontrollpost där 1 representerar att nämnda tillämpliga underskrifter finns med i 

årsredovisningen och 0 representerar att årsredovisningen brister i detta avseende. 

5.4.1.3 Fastställelseintyg 

Till årsredovisningen ska ett fastställelseintyg i original bifogas där en styrelseledamot 

alternativt verkställande direktör intygar att de balans- och resultaträkningar som 

årsredovisningen innehåller har fastställts på företagets bolagsstämma. Vidare ska datum för 

bolagsstämma framgå av fastställelseintyget (ÅRL 8:3 st. 3). Även denna post kommer 

således att kodas som en dummyvariabel där 1 representerar att ett korrekt fastställelseintyg 

är bifogat årsredovisningen och 0 att något korrekt fastställelseintyg inte finns bifogat 

årsredovisningen.  

5.4.1.4 Datum 

Årsredovisningen ska vidare undertecknas den dag den avges (K2 p. 3.8) och därefter ska 

revisionsberättelsen (i de fall revisor förekommer) fogas till årsredovisningen (ABL 9:31). 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska sedan läggas fram och fastställas av 

bolagsstämman (ABL 7:10–11), varpå ett fastställelseintyg upprättas och bifogas resterande 

handlingar (ÅRL 8:3). Detta innebär i praktiken att datering av dokumenten ska ske i följande 

ordning: årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsstämmoprotokoll och slutligen 

fastställelseintyg. Med grund i detta kommer även denna variabel att kodas som en 

dummyvariabel där 1 representerar att årsredovisningen är daterad i korrekt ordning och 0 

representerar att årsredovisningen inte är daterad i rätt ordning alternativt saknar datum i 

något utav ovan nämnda handlingar.  
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5.4.1.5 Redovisningsprinciper 

Resultat- och balansräkningen i årsredovisningen ska efterföljas av tilläggsupplysningar (K2 

p. 3.1). I det första avsnittet av dessa tilläggsupplysningar ska företaget redogöra för att de 

upprättat årsredovisningen i enlighet med ÅRL och K2 (BFNAR 2008:1), uppgifter om 

tillämpade avskrivningstakter (om företaget innehar materiella anläggningstillgångar) samt 

uppgift om värdering av tjänste- och entreprenaduppdrag (om tillämpligt) (K2 p. 19.1-3). Då 

det innebär vissa svårigheter att avgöra om ett företag ska upplysa om tillämpande 

avskrivningstakter samt värdering av tjänste- och entreprenaduppdrag eller inte kommer 

denna studie inte att kontrollera för dessa punkter. Vad gäller företagets 

redovisningsprinciper kommer därför endast att kontrolleras om företaget bland sina 

redovisningsprinciper uppger att de upprättar årsredovisningen i enlighet med ÅRL och K2 

(BFNAR 2008:1). Således kommer även denna variabel att generera 1 om årsredovisningens 

redovisningsprinciper redogör för att företaget upprättat årsredovisningen i enlighet med 

ÅRL och K2 och 0 om årsredovisningens redovisningsprinciper inte redogör för att företaget 

upprättat årsredovisningen i enlighet med ÅRL och K2.  

 

5.4.2 Oberoende variabel – Revison 

Utifrån denna uppsats syfte samt att tidigare forskning har visat på ett positivt samband 

mellan revision och redovisningskvalitet (jmf. Clatworthy & Peel, 2013; Wuchun m.fl., 2013) 

bedöms revision som en relevant variabel för att förklara redovisningskvalitet i denna studie. 

För att kontrollera detta har information från Retriever Business jämförts mot företagets 

årsredovisning. Detta innebär att företag som Retriever Business uppger har en utsedd 

revisor, i årsredovisningen ska ha en tillhörande revisionsberättelse. I studien kommer denna 

variabel att kodas som en dummyvariabel där 1 representerar att företaget har en utsedd 

revisor samt bifogad revisionsberättelse och 0 att företaget inte har någon utsedd revisor.  
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5.4.3 Oberoende variabel – Inlämningstidpunkt 

Bolagsverket har, som tidigare nämnts, rapporterat om att allt fler årsredovisningar inkommer 

för sent till myndigheten samt att de i högre grad är av bristande kvalitet (Bolagsverket, 

2012). Detta skulle kunna tyda på att det finns något typ av samband mellan 

redovisningskvalitet och årsredovisningars inlämningstidpunkt (Clatworthy & Peel, 2013; 

Bolagsverket, 2012). För att undersöka detta samband i den empiriska studien kommer denna 

variabel att kodas som en kategorisk variabel baserad på vilken månad efter räkenskapsårets 

utgång som årsredovisningen inkommit till Bolagsverket. Variabeln kommer således att 

kodas i enlighet med följande mönster: årsredovisning inlämnad en månad efter 

räkenskapsårets utgång = 1, årsredovisning inlämnad två månader efter räkenskapsårets 

utgång = 2, och så vidare.  

5.4.4 Kontrollvariabel – Soliditet 

Soliditet kommer att användas som en kontrollvariabel då tidigare forskning visat på ett 

samband mellan företags soliditet, dess redovisningsval samt redovisningskvalitet (Carey 

m.fl., 2014; Knechel, Niemi & Sundgren, 2008; Chen m.fl., 2011) På grund av studiens 

tidsbegränsning kommer soliditeten att hämtas från företagens årsredovisningar. I de fall då 

soliditeten inte finns angiven i årsredovisningen, beräknas den som justerat eget kapital (eget 

kapital + 78 % av eventuella obeskattade reserver) i förhållande till balansomslutningen där 

alla siffror hämtas från företagens årsredovisningar. Att majoriteten av företagen antas ange 

soliditeten i årsredovisningen innebär att ingen vidare kontroll av dess beräkning kommer att 

göras varför eventuella felaktiga värden inte kommer att noteras och korrigeras för. Då 

soliditeten, oavsett om den beräknas manuellt eller om den hämtas från företagens 

årsredovisningar, antas grundas på samma siffror får denna data ändå anses som jämförbar 

även om beräkningarna kan tänkas skilja sig till viss del. I de fall där företagen själva angett 
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soliditeten och där angivet belopp ansetts mindre rimligt har dock kontrollberäkning gjorts 

för att säkerställa att rätt belopp noterats i datainsamlingen.  

Variabeln kommer vidare att operationaliseras med dess faktiska värde (i procent) i den 

statistiska analysen.  

5.4.5 Kontrollvariabel – Bransch  

Variabeln bransch tycks inte vara vanligt förekommande vid statistiska analyser i studier 

kring redovisningskvalitet (jmf. Wuchun m.fl., 2013; Ghosh & Tang, 2015). Författarna 

Clatworthy & Peel (2013) berör dock till viss del denna variabel i sin studie om den frivilliga 

revisonens påverkan på redovisningskvalitet. I denna studie har företag delats in i olika 

sektorer beroende på vilken bransch de tillhör och studiens resultat visar ett negativt samband 

mellan redovisningskvalitet och vissa branscher (Clatworthy & Peel, 2013).  Institutionell 

teori bygger även på antaganden om att företag upplever press från omvärlden (DiMaggio & 

Powell, 1983). Branschorganisationer och normgivare tillhörande olika branscher torde, med 

grund i denna teori, därmed kunna utöva olika mycket press på företag beroende på vilken 

bransch de tillhör. Företag inom samma bransch torde med grund i detta även ha liknande 

redovisningskvalitet, varför skillnader i redovisningskvalitet mellan olika branscher borde gå 

att urskilja. Med hänsyn till detta anses bransch, trots att en stor del av tidigare forskning inte 

tagits hänsyn till denna variabel, vara intressant att studera i relation till redovisningskvalitet.  

Företags branschtillhörighet kan kategoriseras på olika sätt men i denna studie har första 

siffran i Statistiska Centralbyråns SNI-koder använts, vilken har inhämtats från databasen 

Retriever Business. Denna kategorisering medför att framförallt grupperna 1-3 (kategorierna 

för tillverkningsbranscher) blir väldigt lika och till stor del även innehåller samma rubriker, 

vilket gör dem svåra att särskilja. På grund av detta kommer därför företag tillhörande dessa 

kategorier att slås samman till en kategori kallad bransch 1-3. När variabeln operationaliseras 
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på detta sätt torde det leda till mer jämna branschkategorier som är lättare att analysera. 

Företag kan dock ange branschtillhörighet till flera olika branschkategorier varför antalet 

företag som ingår i studien inte behöver överensstämma med det totala antalet observerade 

företag. Detta kan antas påverka studiens reabilitet negativt då samma företag representeras 

flera gånger i samma studie. Som utomstående är det dock svårt att bedöma vilken 

branschkategori som är att anse som den huvudsakliga, varför denna kategorisering ändå 

bedöms som nödvändig. Branschtillhörighet kommer vidare att kodas som en dummyvariabel 

där 1 representerar branschtillhörighet och 0 icke-branschtillhörighet.  

Se bilaga 1 för förteckning över indelningen av SNI-grupperna.  

5.4.6 Kontrollvariabel – Storlek  

Tidigare har forskningen behandlat storlek på olika sätt och något rätt sätt för hur storlek bör 

mätas antas inte finnas. Bland annat har storlek tidigare mätts genom omsättning, antal 

anställda och balansomslutning (jmf. Niemi m.fl., 2012; Collis m.fl., 2004; Collin m.fl., 

2009). Den svenska lagstiftningen delar in företag som större alternativt mindre genom en 

kombination av variablerna omsättning, antal anställda och balansomslutning (ÅRL 1:3). 

Denna kombination av variabler används även vid gränsdragningen för revisionsplikt (ABL 

9:1) samt i avgränsningen för denna studie, varför dessa variabler kommer att användas även 

i detta avseende.  Med andra ord kommer variabeln storlek att mätas genom de tre 

storleksvariablerna omsättning, antal anställda och balansomslutning. Dessa variabler 

kommer inte att kodas om, utan det faktiska värdet kommer att användas i den statistiska 

analysen.  
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5.5 Studiens begränsningar och avgränsningar  

Det finns begränsningar med att operationalisera variabeln redovisningskvalitet på detta sätt, 

vilket bör beaktas i det fortsatta arbetet med denna uppsats. Med denna typ av 

operationalisering kommer hänsyn exempelvis inte att kunna tas till om företaget erhållit 

professionell hjälp vid upprättandet av årsredovisningen då det inte alltid går att utläsa ur 

företagets årsredovisning. Om sådan information skulle ha varit tillgänglig hade troligtvis 

bättre slutsatser kunna dras, då företag i studien skulle kunna anses vara mer likvärdiga. Detta 

då företagen skulle kunnat delats upp i två kategorier efter om företagen erhållit professionell 

hjälp respektive inte erhållit någon professionell hjälp vilket i sådana fall skulle kunnat utgöra 

ytterligare en variabel som förklarar årsredovisningarnas redovisningskvalitet.  

Studien kommer även att avgränsas till att endast analysera så kallade "K2-företag", det vill 

säga endast företag som tillämpar BFN:s K2-regelverk (BFNAR 2008:1). Detta för att kunna 

göra större jämförelser och kunna dra bättre slutsatser. Vidare avgränsas studien även genom 

att endast de, enligt Bolagsverket (2016), vanligaste felen i företags årsredovisningar kommer 

att granskas. Detta beror på att studiens tidsram begränsar möjligheten att gå igenom 

årsredovisningar i sin helhet och innebär i praktiken att endast årsredovisningars formalia 

granskas i denna studie (se även avsnitt 5.4.1).  

Studien avgränsas även till att studera endast ett år (2015), vilket till viss del beror på att 

redovisningskvaliteten har velat studeras vid en given tidpunkt. Avgränsningen kan även 

hänföras till att studien önskar att skapa mer bredd, där fler företag kan analyseras, än djup, 

där färre företag kan studeras under flera år.  
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5.6 Bortfallsanalys 
 

Figur 1. Förteckning över studiens urval  

 

Totalt har 1 530 årsredovisningar granskats i denna studie varav 407 årsredovisningar inte var 

tillämpliga för studien. Detta medförde att studiens totala tillämpliga antal observationer 

uppgick till 1 123 årsredovisningar, vilket resulterade i ett bortfall på 26,6 procent. Bortfallen 

berodde till största del på att aktiebolagen var så pass nyregistrerade att de inte existerande 

under 2015, alternativt att de tillämpat förlängt räkenskapsår och därmed inte upprättat någon 

årsredovisning för 2015 (361 årsredovisningar).  Bortfall har också berott på att aktiebolagen 

frivilligt valt att tillämpa K3 (36 årsredovisningar), inte inkommit med någon årsredovisning 

för 2015 på grund av likvidation och konkurs (9 årsredovisningar) samt att ett aktiebolag 

felaktigt ansetts klassats som ett icke-revisionspliktigt aktiebolag (1 årsredovisning). Se Figur 

1 ovan för en fullständig redogörelse över dessa bortfall.  Det ska tilläggas att en stor del av 

bortfallet troligtvis kunde ha undvikits om de 3 000 organisationsnummer som beställdes från 

Bolagsverket endast innehållit organisationsnummer som var registrerade före den 31 



32 
 

december 2015. Detta hade i praktiken inneburit att de 361 årsredovisningar som listas ovan 

som bortfall på grund av att bolagen är för nyregistrerade, hade kunnat undvikits.  
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6. Analys 
 

I detta avsnitt kommer det kvantitativa datamaterialet som tagits fram att beskrivas och analyseras. 

Inledningsvis kommer den beskrivande statistiken att redogöras för, för att sedan gå vidare med 

bivariata- och multivariata analyser vilka har genomförts med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Avsnittet avslutas med en hypotesprövning.  

6.1 Beskrivande statistik 

6.1.1 Datamaterialets normalfördelning 

Innan den statistiska analysen genomfördes undersöktes datamaterialets normalfördelning. 

För att en korrekt analys ska kunna genomföras bör residualen i datamaterialet vara 

normalfördelad (Djurfeldt m.fl., 2013) och för att undersöka detta utfördes ett Kolmogorov-

Smirnov test med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Testet visade att datamaterialets 

residual var signifikant, vilket i sin tur innebär att residualen inte är normalfördelad.  

I ett försök att hantera detta problem kontrollerades datamaterialet för eventuella 

extremvärden. Då datamaterialet, som tidigare nämnts, inte var normalfördelat var det rimligt 

att anta att studiens observationer hade stor spridning, vilket vidare bekräftades då 

datamaterialet visade på så kallat hetroskedasticitet (Djurfeldt m.fl., 2013). I ett första försök 

att motverka detta plockades extremvärden bort i omgångar, vilket ledde till 298 

observationer plockades bort som mest. Detta gav dock inte önskat resultat då residualen 

fortfarande inte var normalfördelad. På grund av detta lades alla tidigare identifierade 

extremvärden (298) tillbaka. I ett andra försök att stävja detta problem logaritmerades 

variablerna redovisningskvalitet, inlämningstidpunkt, soliditet, nettoomsättning, 

balansomslutning och anställda. Då variabeln soliditet innehöll negativa observationer samt 

noll-observationer justerades detta innan variabeln logaritmerades genom en metod för 

Winsorizing. Winsorizing används vanligtvis för att hantera problem med extremvärden och 
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går ut på att värden som identifierats som extremvärden korrigeras genom att de justeras till 

ett värde av det närmsta värdet som inte definierats som ett extremvärde +/- 1 (Dixon, 1980). 

Med hjälp av denna metod justerades därför alla negativa samt noll-observationer upp till det 

minsta observerade värdet minus (-) 0,0001. Vidare justerades även de tre storleksvariablerna 

nettoomsättning, balansomslutning och anställda då även dessa variabler innehöll noll-

observationer. Dessa korrigerades genom att alla observerade värden avseende 

nettoomsättning och balansomslutning justerades upp med 1 000 och alla observerade värden 

avseende variabeln anställda justerades upp med 1. Vidare utfördes ett nytt Kolmogorv-

Smirnov test där variablerna redovisningskvalitet, inlämningstidpunkt, soliditet, 

nettoomsättning, balansomslutning och anställda hade logaritmerats, men inte heller denna 

gång uppvisade datamaterialet normalfördelning. Då logaritmeringen dock innebar en viss 

förbättring kommer den fortsatta analysen att bygga på de logaritmerade värden av ovan 

nämnda variabler.  

I ett tredje steg att komma runt detta problem kontrollerades om centrala gränsvärdessatsen 

skulle gå att applicera på datamaterialet. Detta statistiska påstående säger att det går att dra 

statistiska slutsatser från datamaterial som inte är normalfördelat såvida dess olika kategorier 

innehåller minst 30 observationer vardera (Souderpandian, 2008). Då denna studies samtliga 

kategorier (se avsnitt 6.1.2 Beskrivande statistik) innehöll fler än 30 observationer vardera 

bedömdes den centrala gränsvärdessatsen vara tillämplig och på grund av detta behöver 

hänsyn inte tas till datamaterialets obefintliga normalfördelning.  
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6.1.2. Beskrivande statistik 

 

 

Tabell 2. Beskrivande statistik

n = 1 123

Beroende variabel

Redovisningskvalitet (log) Medelvärde 90,58 (4,47)

Median 100 (4,61)

Standardavvikelse 18,44 (0,3)

Oberoende variabler antal

Revision Ja 172 15,32%

Nej 951 84,68%

Inlämningstid (log) Medelvärde 5,69 (1,67)

Median 6,00 (1,79)

Standardavvikelse 1,81 (0,4)

Kontrollvariabler antal

Bransch

0 30 2,40%

1-3 73 6,00%

4 320 25,62%

5 76 6,08%

6 254 20,34%

7 319 25,54%

8 107 8,57%

9 68 5,44%

Soliditet (log) Medelvärde 0,53 (-1,34)

Median 0,56 (-0,59)

Standardavvikelse 1,95 (0,35)

Storlek tkr

Omsättning (log) Medelvärde 1 403,82 (4,95)

Medianen 533,50 (6,28)

Standardavvikelse 3 623 (3)

tkr

Balansomslutning (log) Medelvärde 2 271,85 (6,34)

Medianen 622,00 (6,43)

Standardavvikelse 8 330,44 (1,71)

antal

Anställda (log) Medelvärde 2,15 (0,53)

Median 1,00 (0,69)

Standardavvikelse 2,34 (0,6)
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I ovanstående tabell presenteras den beskrivande statistiken för de 1 123 årsredovisningar 

som ingått i studien och vidare analyserats. Statistiken presenteras både med ologaritmerade 

och logaritmerande värden (inom parentes) för att underlätta den statistiska analysen. Som 

nämnts ovan har den beroende variabeln redovisningskvalitet mätts med hjälp av ett index 

beräknat utifrån elva parametrar, där en helt korrekt årsredovisning erhållit index 100 och 

reducering sedan gjorts med 9 för varje konstaterat fel. Medelvärdet avseende 

redovisningskvaliteten i de studerade årsredovisningarna uppgick till 90,58 vilket innebär att 

en medelårsredovisning i studien innehållit i snitt ett fel utifrån de parametrar som mätts. 

Dock är medianvärdet avseende redovisningskvaliteten 100 vilket innebär att minst 50 

procent av de studerade årsredovisningarna ingående i studien varit felfria utifrån studiens 

mått på redovisningskvalitet.  

Andelen företag som frivilligt valt att utse en revisor uppgick till cirka 15 procent, vilket 

innebär att majoriteten av de företag som ingått i studien valt att utnyttja den möjlighet som 

lagen ger till att inte utse någon revisor. Representationen av företag i studien som trots 

slopandet av revisionsplikten, valt att utse en revisor anses även spegla verkligheten då endast 

15 –20 procent av alla nyregistrerade företag väljer att utse en revisor (Hajdipetri Glantz, 

2017).  När det gäller årsredovisningarnas inlämningstidpunkt är medelvärdet och median 

relativt nära varandra med en inlämningstidpunkt i månad 5-6 efter räkenskapsårets utgång. 

Detta innebär att ett studerat medelbolag lämnar in årsredovisningen relativt sent med hänsyn 

till den lagliga tidsfristen som är 7 månader efter räkenskapsårets utgång (ABL 7:10; ÅRL 

8:3 p. 1).  

Variabeln bransch mättes utifrån företagets första siffra i dess SNI-kod. Flera av företagen 

som ingått i studien hade dock inte angett någon branschtillhörighet medan andra företag 

angett branschtillhörighet till flera olika branscher varför summan av antalet företag 

tillhörande varje bransch inte summerar ihop till antalet företag som ingått i studien. I 
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datamaterialet går dock att utskilja en tydlig trend gällande att flest företag tillhör 

branschkategorierna 4 (bl.a. byggverksamhet), 6 (bl.a. finans- och försäkringsverksamhet) 

och 7 (bl.a. juridik- och ekonomiverksamhet) vilka tillsammans utgör cirka 71,5 procent av 

företagen ingående i studien. Variabeln soliditet har stor spridning vilket syns i den stora 

standardavvikelsen (1,95). Variabelns medelvärde (0,53) och median (0,56) ligger relativt 

nära varandra vilket indikerar en jämn spridning.   

Företagens storlek har, som tidigare nämnts, mätts genom tre variabler, omsättning, 

balansomslutning och antal anställda. Medelvärdet  avseende variabeln omsättning uppgår till 

cirka 1, 4 miljoner kronor vilket är klart under gränsvärdet gällande revisionsplikt om 3 

miljoner kronor. Även medelvärdet avseende anställda är lågt (1,15) jämfört med gällande 

gränsvärde om 3 anställda.  Variabeln balansomslutning sticker i detta avseende ut då 

observerat medelvärde (2,3 miljoner kronor) överstiger gällande gränsvärde för revision om 

1,5 miljoner kronor. Medianen för samtliga variabler ligger dock inom alla nämnda 

gränsvärden varför det går att anta att det finns en stor spridning bland företagen som ingår i 

studien. Detta bekräftas även av variablernas stora standardavvikelser. Variabeln omsättning 

har en standardavvikelse om 3,6 miljoner kronor vilket är större än det gällande gränsvärdet. 

Detta förhållande gäller även för variabeln balansomslutning där den observerade 

standardavvikelsen är cirka 8,3 miljoner kronor.    
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6.2 Korrelation 
 

n = 1 123
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. Redovisningskvalitet 1

2. Revision ,087
*** 1

3. Inlämning -0,047 ,087
*** 1

4. Bransch 0 0,018 0,006 0,039 1

5. Bransch 1-3 0,016 0,038 0,052 0,024 1

6. Bransch 5 -0,072** 0,043 ,090
*** -0,001 -0,042 1

7. Bransch 6 0,019 0,030 -0,017 -0,024 -,091
***

-,095
*** 1

8. Bransch 7 0,044 -,063
**

-,075
** -0,053 -,122

***
-,087

***
-,134

*** 1

9. Bransch 8 0,017 -0,045 -0,014 0,003 -0,012 -0,051 -,096
*** -0,031 1

10. Bransch 9 -0,016 -0,056 -0,035 0,004 -0,052 0,036 -,075
** 0,019 0,057 1

11. Soliditet 0,044 -0,111*** -,131
*** 0,013 -0,024 -,090

*** 0,055 ,117
*** 0,011 0,027 1

12. Nettoomsättning -0,033 0,001 0,039 -0,028 -0,009 -0,026 -0,013 -0,054 -0,010 0,014 -0,023 1

13. Balansomslutning -0,047 -0,015 0,008 0,003 -0,003 -0,001 0,040 -0,039 0,022 0,029 0,023 ,360
*** 1

14. Anställda 0,005 -0,048 0,024 0,028 -0,008 -0,015 -0,014 -0,050 -0,024 0,014 0,005 ,638
***

,267
*** 1

Tabell 3. Korrelationsmatris 

***. Signifikansnivå < 0.01.

**. Signifikansnivå < 0.05.

Pearsons korrelationsmatris
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För att kontrollera om någon av variablerna är korrelerade med varandra har en bivariat 

analys genomförts och en korrelationsmatris (Pearson Correlation) tagits fram, vilken kan ses 

i tabell 3 ovan. Då variabeln bransch har kodats som en dummyvariabel har den 

branschkategori som innehåller mest data, branschgrupp 4, innehållande företag tillhörande 

bland annat byggindustrin, använts som referenskategori för att undvika multikollinearitet 

(Djurfeldt m.fl., 2013). Som framgår av korrelationsmatrisen finns det inte något 

korrelationsvärde som överstiger 0,8 alternativt understiger – 0,8, varför några 

korrelationsproblem inte tycks föreligga (Djurfeldt m.fl., 2013). Korrelationskoefficienten för 

antal anställda och nettoomsättning är den enda som kommer i närheten av det kritiska 

värdet, men då även den ligger under den kritiska gränsen har inte några vidare åtgärder 

vidtagits.  Av matrisen framgår vidare att det finns ett positivt samband på en procent 

signifikansnivå mellan den beroende variabeln redovisningskvalitet och den oberoende 

variabeln revision. Detta tyder på att revision bör öka chansen till högre redovisningskvalitet i 

företags årsredovisningar. Det finns även ett negativt samband på fem procent signifikansnivå 

mellan redovisningskvalitet och kontrollvariabeln branschgrupp 5 (bl.a. hotell- och 

restaurangverksamhet), vilket visar att företag tillhörande denna branschgrupp tenderar att 

producera årsredovisningar av lägre redovisningskvalitet än företag i referenskategorin 

(branschgrupp 4 innehållande bl.a. byggverksamhet). Av matrisen framgår vidare att det finns 

ett positivt samband på en procent signifikansnivå mellan de oberoende variablerna revision 

och inlämningstid. Detta innebär att reviderade årsredovisningar tenderar att inkomma till 

Bolagsverket senare än oreviderade årsredovisningar. Ett negativt samband mellan revision 

och soliditet har även uppmärksammats på en procent signifikansnivå, vilket visar på att 

företag med låg soliditet anlitar revisor i högre utsträckning än företag med hög soliditet.  Det 

finns även ett negativt samband mellan revision och branschgrupp 7 (bl.a. juridik och 

ekonomiverksamhet) på fem procent signifikansnivå, vilket indikerar att företag tillhörande 
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denna branschgrupp tenderar att avstå från revision. Den oberoende variabeln inlämningstid 

visar på ett positivt samband på en procent signifikansnivå med branschgrupp 5 (bl.a. hotell- 

och restaurangverksamhet) och ett negativt samband på fem procent signifikansnivå med 

branschgrupp 7, vilket tyder på att företag i branschgrupp 5 tenderar att lämna in sina 

årsredovisningar senare medan företag i branschgrupp 7 lämnar in sina årsredovisningar 

tidigare än företagen i referenskategorin. Vidare finns ett negativt samband mellan 

inlämningstid och soliditet på en procent signifikansnivå, vilket betyder att företag med en 

hög soliditet inkommer till Bolagsverket med sin årsredovisning tidigare än företag med låg 

soliditet.  

För att koppla ann denna del till studiens hypoteser finns än så länge stöd för hypotes 1 på  

en procent signifikansnivå, vilket innebär att stöd har funnits för att reviderade 

årsredovisningar har högre redovisningskvalitet än oreviderade. Något stöd för hypotes 2, att 

det bör finns ett samband mellan tidigt inlämnade årsredovisningar och hög  

redovisningskvalitet, har ännu inte identifierats.  

 

6.2.1 Multikollinearitet 

För att vidare kunna säkerställa att det inte föreligger några problem med multikollinearitet, 

har variablernas VIF-värden kontrollerats. Värdena uppgick till maximalt 1,823 vilket är 

relativt lågt då 1 är det lägsta värdet VIF kan anta och värden under 2,5 är acceptabla 

(Djurfeldt m.fl., 2013). Detta tyder på att det inte finns några mulitkollineraitetsproblem 

mellan variablerna vilket innebär att variablerna mäter olika faktorer som tillsammans 

påverkar årsredovisningarnas redovisningskvalitet. 
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6.3 Regressionsanalys 

 

 

 

  

Tabell 4. Multipel linjär regression

Variabler Redovisningskvalitet n = 1 123

B Std. Er

Konstant 4,560 0,052

Revision 0,084*** 0,025

Inlämning -0,029 0,022

B0 0,027 0,056

B1-B3 0,023 0,037

B5 -0,075** 0,036

B6 0,013 0,022

B7 0,033 0,021

B8 0,022 0,031

B9 0,004 0,380

Soliditet 0,006 0,005

Omsättning 0,030 0,019

Balansomslutning -0,007 0,006

Anställda -0,005 0,004

F-värde 2,166

R² (just. R²) 0,025 (0,013)

Sig. 0,013

*** p<0,01, ** p<0,05

Redovisningskvalitet = Oviktat index 

Revision = Dummyvariabel (1/0) där 1 = revision och 0 =  ej revision

Omsättning = Hämtad från företagens årsredovisningar

Anställda = Hämtad från företagens årsredovisningar

B0 -B9 = Dummyvariabel (1/0) där 1 = tillhör branschgrupp 1 och 0 = 

tillhör ej branschgrupp

Soliditet = Hämtad från företagens årsredovisningar i de fall soliditeten inte angivts = 

(eget kapital + 78 % obeskattade reserver) / balansomslutning 

Redovisningskvalité = α + β1rev + β2inläm + β3b0 + β4b1-3 + β5b5 + β6b6 + β7b7 + 

β8b8 + β9b9 + β10sol + β11oms + β12balansoms + β13anställda+ ɛ

Inlämning = Kategorisk variabel där siffran representer den månad efter 

räkenskapsårets utgång som årsredovisningen lämnats in till Bolagsverket 
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För att kunna analysera fler än en variabel i taget har även en multipel linjär 

regressionsanalys genomförts. Denna typ av analys används för att undersöka samband 

mellan den beroende variabeln och flera oberoende variabler där den beroende variabeln inte 

är en dummyvariabel (Djurfeldt m.fl., 2013). Då bransch, som tidigare nämnts, är uppdelat på 

åtta olika kategorier har branschgrupp 4 (bl.a. byggverksamhet) använts som 

referenskategori. I regressionsanalysen redogörs för variablernas eventuella signifikanser upp 

till tio procent.  

Resultatet från studiens statistiska modell redogörs för i tabell 4 ovan. I modellen testas 

sambanden mellan den beroende variabeln, redovisningskvalitet, mot de oberoende 

variablerna revision och inlämning tillsammans med samtliga kontrollvariabler ingående i 

studien. Modellen visar att den oberoende variabeln revision är signifikant för den beroende 

variabeln redovisningskvalitet på en procent signifikansnivå, vilket tyder på att reviderade 

årsredovisningar har högre redovisningskvalitet än oreviderade årsredovisningar. Detta 

samband är i linje med resultatet av den bivariata analysen och styrks vidare genom tidigare 

forskning, där revision har konstaterats öka redovisningskvaliteten i årsredovisningar (Collis, 

2010; Haw m.fl., 2008; Lennox & Pittman, 2011). Även kontrollvariabeln branschgrupp 5 

(bl.a. hotell- och restaurangverksamhet) och den beroende variabeln redovisningskvalitet 

indikerar på ett samband på fem procent signifikansnivå. Detta är ett samband som till viss 

del uppmärksammades redan i korrelationsmatrisen vilket stärker bilden av att företag 

tillhörande branschgrupp 5 tenderar att ha sämre redovisningskvalitet än företag tillhörande 

referenskategorin, branschgrupp 4. Denna typ av samband stämmer även överens med 

författarna Clatworthy & Peels (2013) studie, där samband mellan vissa branscher och 

redovisningskvalitet identifierades. Variablerna inlämning, soliditet och de tre 

storleksvariablerna nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda är enligt modellen 

inte att anse som signifikanta. Detta stämmer dock inte överens med tidigare forskning som 
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bland annat visat på ett positivt samband mellan redovisningskvalitet och företags storlek 

mätt som balansomslutning (Wuchun m.fl., 2013; Clatworthy & Peel., 2013). Clatworhty & 

Peel (2013) har även konstaterat ett negativt samband mellan redovisningskvalitet och 

inlämning samt ett positivt samband mellan redovisningskvalitet och soliditet vilket inte 

heller överensstämmer med denna regressionsmodell, då något samband mellan 

redovisningskvalitet och dessa variabler inte har kunna identifierats. Att studien inte stämmer 

överens med vad tidigare forskning konstaterat kan dock bero på att exempelvis variablerna 

redovisningskvalitet och storlek har mätts på andra sätt i denna uppsats jämfört mot hur 

tidigare studier har gjort. Exempelvis mäter denna uppsats, som tidigare också nämnts, endast 

en dimension av redovisningskvalitet genom att studera de formella, svenska, lagstadgade 

delarna av vad en årsredovisning ska innehålla. Detta medan andra internationella studier 

avseende redovisningskvalitet bland annat studerat skillnader i förväntad och redovisad 

tillväxttakt och uppdragets revisionsrisk i kombination med uppdragets revisionsarvode 

(Wuchun m.fl., 2013; Ghosh & Tang, 2015). Vidare skulle avsaknandet av samband mellan 

inlämningstidpunkt och redovisningskvalitet, som tidigare identifierats av Clatworhty & Peel 

(2013), kunna förklaras av att de svenska reglerna gällande publicering av företags 

årsredovisningar skiljer sig från de internationella.  

Modellen har en låg förklaringsgrad (2,5 % (1,3 %)) vilket tyder på att det finns andra 

variabler, som inte analyserats i denna studie, som kan förklara variabeln redovisningskvalitet 

bättre. Den låga förklaringsgraden i denna studie kan tänkas bero på, som ovan redan nämnts, 

att studien endast fokuserat på vissa formella delar av begreppet redovisningskvalitet, som 

går att kontrollera med hjälp av företags årsredovisningar. På grund av detta kan det tänkas 

finnas flera aspekter av redovisningskvalitet som på så sätt förbises och därmed påverkar 

förklaringsgraden. Ett sätt för att kunna göra en mer ingående analys av företags 

redovisningskvalitet och på så sätt eventuellt kunna höja förklaringsgraden kan vara att 
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studera företagens löpande redovisning. Dock är detta att anse som svårtillgänglig 

information, då företag inte är skyldiga att publicera och distribuera sådan information till 

utomstående. Variabeln redovisningskvalitet torde även kunna förklaras bättre om det hade 

varit möjligt att kontrollera om företaget erhållit professionell hjälp med redovisningen, 

bokslut och/eller årsredovisning. Detta då professionella besitter en högre kunskap inom 

området samtidigt som de på grund av normativ press torde verka för att 

redovisningskvaliteten i årsredovisningar ska öka (DiMaggio & Powell, 1991). Som 

utformningen av årsredovisningar ser ut idag går det dock inte att utläsa den typ av 

information såvida inte en auktoriserad redovisningskonsult utfärdat en bokslutsrapport. Har 

företaget erhållit hjälp från en icke-auktoriserad redovisningskonsult eller annan 

redovisningskunnig alternativt en auktoriserad redovisningskonsult som inte utfärdat någon 

bokslutsrapport kommer detta inte att synas i årsredovisningen, varför en viktig del i att 

förklara variabeln redovisningskvalitet kan gå förlorad. 
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6.4 Hypotesprövning 

H1: Det förväntas finnas ett samband mellan revision och hög redovisningskvalitet. 

Hypotes 1 grundades på antaganden om bland annat agentteori, grundläggande ekonomisk 

teori och tidigare forskning. Tidigare forskning i andra länder än Sverige har konstaterat att 

ett samband mellan revision och redovisningskvalitet finns (jmf. Wuchun m.fl., 2013; 

Dedman & Kausar, 2012; Clatworthy & Peel, 2013), vilket torde tala för att samma samband 

finns i svenska företags årsredovisningar. Företag som upplever ett tryck från utomstående 

intressenter att publicera tillförlitlig information har också visat sig ha större benägenhet att 

utse en revisor (Collis, 2010; Haw,m.fl. 2008; Lennox & Pittman, 2011; Wuchun m.fl., 

2013), vilket även det torde tala för att revision skapar redovisningskvalitet. I denna uppsats 

empiriska studie och analys har stöd för hypotes 1 hittats i både den bivariata och den 

multivariata analysen.  

Med grund i ovanstående anses hypotes 1 inte kunna förkastas.  

 

H2: Det förväntas finnas ett samband mellan tidigt inlämnade årsredovisningar och hög 

redovisningskvalitet.   

I likhet med Hypotes 1 grundades Hypotes 2 på antaganden om  bland annat agentteori, 

grundläggande ekonomisk teori, institutionell teori och tidigare forskning. Tidigare 

internationell forskning har konstaterat att företag vill publicera aktuell och tillförlitlig 

information till sina, för dem, viktiga intressenter (DiMaggio & Powell, 1991) samtidigt som 

de inte kommer prioritera att publicera varken aktuell eller tillförlitlig information om de inte 

anser sig ha några viktiga intressenter (Jensen & Meckling, 1976). Hypotesen grundades 

också på rapporter från svenska myndigheter så som Bolagsverket (2012) och 

Ekobrottsmyndigheten (2016) som båda, oberoende av varandra, slagit larm om försämrad 
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redovisningskvalitet i årsredovisningar samt att årsredovisningar inkommer för sent i högre 

grad än tidigare. I denna uppsats har stöd för denna hypotes inte kunnat identifieras varken i 

den bivariata analysen eller den mulitivariata analysen. 

Med grund i ovanstående anses hypotes 2 kunna förkastas.  
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7. Diskussion och slutsats 
 

Denna uppsats avslutande kapitel börjar med en diskussion om uppsatsens resultat vilket 

leder vidare till studiens slutsatser. Vidare kommer studiens bidrag och fortsatta forskning 

inom området att redogöras för.  

7.1 Diskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att förklara revisionens och inlämningstidpunktens 

samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Då revisionsplikten avskaffades 

i Sverige 2010 har dessa samband inte kunnat studeras i en svensk kontext tidigare gällande 

företag som inte omfattas av revisionsplikt. Därmed är det fortfarande oklart hur avsaknaden 

av revision samt tidpunkten för inlämning av årsredovisningar påverkat redovisningskvaliten 

hos aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikt.  

I uppsatsens tidigare analys har stöd funnits för att företag som anlitar en revisor har högre 

redovisningskvalitet än företag som inte anlitar en revisor, vilket är i linje med vad tidigare 

forskning har konstaterat (Wuchun m.fl., 2013; Dedman & Kausar, 2012; Clatworthy & Peel, 

2013). Resultatet kan även kopplas till flera klassiska teorier kring revision och redovisning. 

Sett ur ett agentteoretiskt perspektiv kan revision fungera som en mellanhand mellan agent 

och principal vilken skapar en kontrollfunktion (Jensen & Meckling, 1976). Denna 

kontrollfunktion minimerar den informationsasymmetri som antas finnas mellan parterna och 

kan på så sätt bidra till att trovärdig och rättvisande information produceras (ibid.). Kopplat 

till ämnet för denna uppsats, redovisningskvalitet, innebär detta att denna kontrollfunktion 

(revisionen) bidrar till att skapa trovärdig information och därmed hög redovisningskvalitet. 

Även legitimitetsteori kan appliceras till ämnet då revisorns funktion kan anses vara 

legitimitetsskapande (Deegan & Unerman, 2013 s 323). Legitimitet är dock ett subjektivt 

begrepp vilket innebär att det som av någon anses som legitimt, kan anses som icke-legitimt 
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av någon annan (Deegan & Unerman, 2013 s 324). Den svenska lagstiftningen säger dock att 

årsredovisningen ska upprättas på ett sådant sätt att den ger "en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat" (ÅRL 2:3). Det är därmed rimligt att anta att revisorer kommer verka 

för att deras klienter publicerar årsredovisningar av hög redovisningskvalitet som uppfyller 

lagkraven, för att själva framstå som legitima av sin omgivning (Deegan & Unerman, 2013 s 

323). Genom att se på resultaten av den statistiska analysen ur ett institutionellt perspektiv, 

kan revisorer vidare antas utöva en normativ press på företag (DiMaggio & Powell, 1983) 

genom att en revisor kan uppmärksamma företag på eventuella brister och fel i redovisningen 

som denne bör korrigera för att på så sätt skapa högre redovisningskvalitet. Revisorer kan i 

sin tur antas utsättas för normativ press från exempelvis Revisorsnämnden, att tillse att 

revisorernas klienter producerar årsredovisningar av hög redovisningskvalitet (ibid.).   

Trots att en tidigare studie av Clatworthy & Peel (2013) visat på ett samband mellan 

redovisningskvalitet och inlämningstidpunkt har stöd för detta samband inte identifierats i 

denna uppsats statistiska analys. Kopplas detta tillbaka till de teorier som uppsatsen bygger 

på, talade även dessa för att ett samband mellan inlämning och redovisningskvalitet borde 

finnas. Ur ett agentteoretiskt perspektiv torde företag som anser sig ha viktiga utomstående 

intressenter vilja producera tillförlitlig och relevant information så snart som möjligt efter 

räkenskapsårets utgång för att, på så sätt, öka sin egennytta (Jensen & Meckling, 1976). Sett 

ur ett institutionellt- och legitimitetsperspektiv torde företag känna press från sin omgivning 

att producera tillförlitlig och relevant information tätt efter räkenskapsårets utgång för att på 

så sätt tillfredsställa intressenter och skapa legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983; Deegan & 

Unerman, 2011 s 323). Det uteblivna sambandet skulle till viss del kunna förklaras av att det 

inte är möjligt att fullt ut kontrollera om årsredovisningen varit föremål för tvingade 

korrigeringar från Bolagsverkets sida, vilket medför att årsredovisningen lämnats in flera 

gånger. Detta skulle kunna medföra att en sent inlämnad årsredovisning håller hög 
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redovisningskvalitet på grund av att den lämnats in flera gånger. Resultatet av denna studie 

skulle troligtvis kunnat sett något annorlunda ut om årsredovisningarna som studerades hade 

sett ut som de gjorde vid det första inlämningstillfället till Bolagsverket. Att sambandet 

mellan inlämningstidpunkt och redovisningskvalitet uteblir kan till viss del även förklaras av 

det positiva sambandet mellan revision och inlämningstidpunkt, som visar att reviderade 

årsredovisningar lämnas in senare än oreviderade årsredovisningar. Detta, i kombination med 

det positiva sambandet mellan revision och redovisningskvalitet, visar på att revision till viss 

del förklarar både redovisningskvalitet och sent inlämnande årsredovisningar. Genom att 

revision leder till både högre redovisningskvalitet och senare inlämningstider, torde det vara 

svårt att finna ett samband mellan tidigt inlämnade årsredovisningar och hög 

redovisningskvalitet. Denna aspekt och det faktum att studiens hypoteser således talar emot 

varandra, uppmärksammades redan i avsnitt 4.2. Dock antogs det ändå finnas något slags 

samband mellan inlämningstidpunkt och redovisningskvalitet på grund av de uttalanden som 

Bolagsverket (2012) gjort om att årsredovisningar inkommer allt senare samt innehåller fler 

felaktigheter nu än tidigare, vilket alltså inte har kunnat identifierats i denna studies analyser. 

Regressionsmodellen i denna uppsats har, som tidigare också redogjorts för, låg 

förklaringsgrad vilken tyder på att det finns andra variabler som inte studerats här, som bidrar 

till att förklara redovisningskvalitet. En sådan sak som att det i årsredovisningen inte går att 

utläsa om företaget erhållit professionell hjälp vid upprättandet av årsredovisningen eller inte 

leder till att skillnader mellan årsredovisningar upprättade med hjälp av professionell hjälp 

och årsredovisningar upprättade utan professionell hjälp inte går att skilja på. Hade det varit 

möjligt skulle jämförbarheten mellan företagen i studien ökat och förklaringsgraden 

förmodligen förbättrats.  
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Resultaten av denna uppsats analys går även att knyta an till aktuella debatter avseende både 

revisionsplikt och tidpunkt för inlämning av årsredovisningar. Generalsekreterare för 

branschorganisationen FAR, Dan Brännström och generalsekreteraren för 

Ekobrottsmyndigheten, Eva Håkansson har tillsammans till Dagens Industri författat en 

debattartikel i ämnet där man föreslår en rad ändringar i nuvarande gällande regler 

(Brännström & Håkansson, 2017). Bland annat vill de förkorta inlämningstiden för 

årsredovisningar med två månader, för att minska tiden mellan att ekonomiska brott utförs 

och dess upptäckt. Vidare vill Brännström och Håkansson att det ska framgå i 

årsredovisningen om företaget haft professionell hjälp med sin redovisning (ibid.). I 

debattartikeln berör de även ämnet revisionsplikt och uttrycker sin oro över att Riksdagen 

begärt en utredning av Regeringen avseende en eventuell höjning av dagens gränsvärden trots 

de problem som idag har uppmärksammats sedan avskaffandet av revisionsplikten 2010. För 

att knyta an debatten till denna uppsats resultat uppger Brännström & Håkansson (2017) i 

debattartikeln att avskaffandet av revisionsplikten har lett till sämre redovisningskvalitet, 

vilket är i linje med studiens resultat som identifierat ett samband mellan redovisningskvalitet 

och revision. Enligt de antaganden som uppsatsens tidigare hypoteser bygger på bör även 

tidigare inlämning resultera i högre redovisningskvalitet, vilket även antas i debattartikeln 

(Brännström & Håkansson, 2017). Även om detta antagande inte kunnat styrkas genom 

denna uppsats resultat, finns fortfarande möjligheten att detta samband skulle kunna styrkas 

genom en annorlunda operationalisering av variabeln redovisningskvalitet eller dylikt. Mikael 

Carlson och Roland Sigbladh, Srf konsulternas förbund, menar dock att Brännström & 

Håkanssons (2017) förslag inte skulle leda till någon förbättring av redovisningskvaliteten, 

sett till tillförlitlighet och relevans varför de står starkt kritiska mot förslagen (Carlson & 

Sigbladh, 2017).  
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7.2 Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att förklara revisionens och inlämningstidpunktens 

samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Studiens resultat har visat att 

det finns ett positivt samband mellan revision och hög redovisningskvalitet, vilket ligger i 

linje med tidigare forskning på området (jmf. Wuchun m.fl., 2013; Dedman & Kausar, 2012; 

Clatworthy & Peel, 2013). Sambandet är på en en-procentig signifikansnivå, vilket betyder 

att sambandet kan anses som relativt säkert. Vidare har det i studiens resultat inte identifieras 

något samband mellan årsredovisningars inlämningstidpunkt och dess redovisningskvalitet, 

vilket inte är i linje med vad Clatworthy och Peel (2013) tidigare har konstaterat. Analysens 

regressionsmodell (se avsnitt 6.3) har dock en låg förklaringsgrad, varför variabeln 

redovisningskvalitet torde kunna förklaras bättre av andra faktorer än de som studerats i 

denna uppsats. Den bivariata analysen visar istället på ett positivt samband mellan revision 

och inlämningstidpunkt, vilket tyder på att reviderade årsredovisningar tenderar att lämnas in 

senare än oreviderade årsredovisningar.  

7.3 Studiens bidrag 

Trots studiens relativt svaga resultat anses den bidra med en grund till fortsatt forskning inom 

området. Studiens resultat bidrar även till tidigare forskning genom att visa att sambandet 

mellan revision och redovisningskvalitet existerar även i en svensk kontext gällande små 

aktiebolag undantagna från revisionsplikt. Vidare antyder resultatet att det finns anledning att 

studera detta samband mer noggrant innan ett beslut om höjning av gränsvärdena för 

revisionsplikt tas, då resultaten indikerar att de svenska årsredovisningarnas kvalitet kan 

minska och därmed förtroendet för svenska årsredovisningar i stort. Studien kan även fungera 

som del av ett beslutsunderlag för små aktiebolag i avvägandet att anlita en revisor eller inte, 

genom att den belyser revisionens koppling till redovisningskvalitet. 
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7.4 Förslag till framtida forskning 

Med utgångspunkt i denna studies resultat följer här ett antal förslag på framtida forskning 

inom området för redovisningskvalitet, revision och årsredovisningars inlämningstidpunkt. I 

denna uppsats har bland annat ett samband mellan revision och tidpunkt för inlämnande av 

årsredovisning identifierats. Sambandet har, som tidigare även redogjorts för, visat att 

reviderade årsredovisningar inkommer till Bolagsverket senare än oreviderade 

årsredovisningar. Detta betyder att reviderade årsredovisningar blir tillgängliga för 

allmänheten senare, vilket medför att de ofta inte innehåller lika aktuell information som 

oreviderade årsredovisningar. I Sverige pågår just nu flera debatter kring just 

årsredovisningarnas aktualitet och flera röster inom redovisningsnormeringen vill förkorta 

den tillåtna inlämningstiden från sju månader till fem månader efter räkenskapsårets utgång 

(Brännström & Håkansson, 2017). Med grund i detta torde det vara intressant att studera hur 

revisorer kan arbeta för att leverera tidigare revisioner och på så sätt bidra till aktualiseringen 

av företags årsredovisningar. Om debatten avseende förkortad inlämningsperiod för 

årsredovisningar dessutom blir verklighet behöver nya metoder för hur revisorer ska kunna 

leverera tidigare revisoner tas fram vilket också torde vara intressant att studera.  

Dan Brännström och Eva Håkansson (2017) diskuterar även att företag i årsredovisningen bör 

ange om de erhållit professionell hjälp vid upprättandet av densamma eller inte. Om ett 

sådant krav skulle bli verklighet torde det vara av intresse att göra en studie liknande denna 

ännu en gång. Om denna information skulle gå att tyda ur företagens årsredovisningar skulle 

större jämförelser avseende redovisningskvaliteten i årsredovisningar upprättade utan 

professionell hjälp respektive med professionell hjälp kunna göras. En sådan typ av studie 

torde visa att skillnader i redovisningskvalitet mellan årsredovisningar som upprättats med 

hjälp av en professionell och de som inte gjort det finns, vilket ytterligare skulle kunna 

förklara redovisningskvaliteten i årsredovisningar.  
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Det samband mellan revision och hög redovisningskvalitet som i denna studie har 

identifierats torde även vara intressant att studera närmare genom en longitudinell studie. 

Genom en sådan studie kan sambandets orsaksriktning identifieras och analyseras. Detta 

torde vara intressant att studera innan ett beslut om höjda gränsvärden avseende revision tas, 

då sambandet mellan revision och hög redovisningskvalitet kan tänkas påverkas av ett sådant 

beslut. 

  



54 
 

  



55 
 

8. Referenser  
 

Abdel-Khalik, R. (1993) Why Do Private Companies Demand Auditing? A Case for 

Organizational Loss of Control. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 8 (1), 31-52. 

Allee, K. & Yohn, T. (2009) The Demand for Financial Statements in an Unregulated 

Environment: An Examination of the Production and Use of Financial Statements by 

Privately Held Small Businesses. The Accounting Review, 84 (1), 1-25.  

Barbera, F. & Hasso, T. (2013), “Do we need to use an accountant? The sales growth and 

survival benefits to family SMEs”, Family Business Review, 26  (3), 271-292. 

Beatty, A., Ke, B. & Petroni, K. (2002) Earnings Management to Avoid Earnings Declines 

across Publicly and Privately Held Banks. The Accounting Review. 77 (3), 547-570. 

Biddle, G., Hilary, G. & Verdi, R. (2009) How does financial reporting quality relate to 

investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (2), 112-131.  

Blackwell, D. Noland, T. & Winters, D. (1998) The Value of Auditor Assurance: Evidence 

from Loan Pricing. Journal of Accounting Research, 36 (1). 

Bokföringsnämndens vägledning (BFNAR 2008:1). Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). 

Tillgänglig via http://bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/allmanna-

rad/Grunddokument/bfnar08-1-grund.pdf (Hämtad 2017-02-26). 

Bolagsverket (2012) Sämre kvalitet på årsredovisningar och fler förseningsavgifter. 

(Pressmeddelande från Bolagsverket 2012-08-16) Tillgänglig via 

http://www.bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2012/samre-kvalitet-pa-

arsredovisningar-och-fler-forseningsavgifter-1.7596 (Hämtad 2017-02-08). 

Bolagsverket (2016) Statistik – brister. Tillgänglig via 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/brister/statistik-

1.3306 (Hämtad 2017-02-09). 

Bolagsverket (2017) Nyföretagandet ökade under 2016. Tillgänglig. via 

http://www.bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2017/nyforetagandet-okade-under-

2016-1.13970 (Hämtad 2017-03-15) 



56 
 

Bryman, A. & Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder. (2. uppl.) Stockholm: 

Liber.  

Brännström, D. (2014) Ett larm från UC som måste tas på allvar. Dan Brännström - 

personligt om näringsliv och samhälle, 2014-11-13. Tillgänglig via 

http://danbrannstrom.se/ett-larm-fran-uc-som-maste-tas-pa-allvar (Hämtad 2017-05-09). 

Brännström, D. & Håkansson, E. (2017) FAR och EBM: Öka kraven på aktiebolag 

Tillgänglig via http://www.di.se/opinion/far-och-ebm-oka-kraven-pa-aktiebolag/ (Hämtad 

2017-05-12). 

Carlson, M. & Sigbladh, R. (2017) Replik: Fel att återinföra revisionsplikten Tillgänlig via 

http://www.di.se/opinion/replik-fel-att-aterinfora-revisionsplikten/ (Hämtad 2017-05-12). 

Carey, P., Simnett, R. & Tanewski, G. (2014) Voluntary demand for internal and external 

auditing by family businesses. AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 19, 

Supplement 2000. 

Chen, F., Hope, O-K., Li, Q. & Wang, X. (2011) Financial Reporting Quality and Investment 

Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting Review, 86 (4), 1255-

1288. 

Clatworthy, M. & Peel, M. (2013) The impact of voluntary audit and governance 

characteristics on accounting errors in private companies. Journal of accounting and 

public policy, 32, 1-25.  

Collin, S-O., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J. & Hansson, K. (2009) Explaining the 

choice of accounting standards in municipal corporations: Positive accounting theory and 

institutional theory as competitive or concurrent theories. Critical Perspectives on 

Accounting, 20 (2), 141-174. 

Collis, J. (2010) Audit exemption and the demand for voluntary audit: A comparative study 

of the UK and Denmark. International Journal of Auditing, 14, 211-231. 

Collis, J., Jarvis, R. & Skerratt, L. (2004) The demand for the audit in small companies in the 

UK. Accounting and Business Research, 34 (2), 87-100. 

Cowen S., Ferreri L & Parker L. (1987) The impact of corporate characteristics on social 

responsibility disclosure: A typology and frequency-based analysis. Accounting, 

Organizations and Society 12 (2), 111 –122. 



57 
 

Danielsson, C. (2013) Allt fler sena årsredovisningar. Tidningen Balans. Tillgänglig via 

http://www.tidningenbalans.se/nyheter/allt-fler-sena-

arsredovisningar/http://www.tidningenbalans.se/nyheter/allt-fler-sena-arsredovisningar/ 

(Hämtad 2017-02-07). 

Dedman, E. & Kausar, A. (2012) The impact of voluntary audit on credit ratings: evidence 

from UK private firms. Accounting and Business Research, 42 (4), 397-418.  

Dedman, E., Kausar, A. & Lennox, C. (2014) The demand for audit in private firms: recent 

large-sample evidence from the UK. European Accounting Review, 23 (1), 1-23.  

Deegan, C. & Unerman, J. (2011) Financial Accounting Theory (2.  uppl.) Berkshire: 

McGraw-Hill Education. 

DeFond, M. & Jiambalvo, J. (1991) Incidence and Circumstances of Accounting Errors. The 

Accounting Review, 66 (3), 643-655. 

DiMaggio, P. & Powell, W. (1983) The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48 (2), 

147-160. 

DiMaggio, P. & Powell, W. (1991) The New Institutionalism in Organizational Analysis.  

Chicago: The University of Chicago Press. 

Dixon, W. J. (1980) Efficient analysis of experimental observations. Annual Review of 

Pharmacology and Toxicology, 20, 441-462. 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2013) Statistisk verktygslåda 1 - 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder (2 uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Donaldson, T. & Preston, L. (1995) The stakeholder theory of the corporation: concepts, 

evidence, and implications. Academy of Management Review, 20 (1), 65-91. 

Ekobrottsmyndigheten (2016) Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet 

av revisionsplikten för mindre aktiebolag. Tillgänglig via 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/PM%202016-06-

01%20rapport%20-%20slutversion.pdf (Hämtad 2017-02-08).  



58 
 

Eilifsen, A., Messier, W., Glover, S. & Prawitt, D. (2014) Auditing & Assurance Services. 

New York: McGraw-Hill Education.  

Eriksson-Zetterquist, U. (2009) Institutionell teori - idéer, moden, förändring (1. uppl.) 

Malmö: Liber AB. 

Fälldin, C. (2013) Slarviga företag ger staten miljoner. Tillgänglig via 

http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/verktygsladan/slarviga-smaforetagare-ger-

miljonintakter-for-staten-532719 (Hämtad 2017-03-02).  

Gray S., Meek G. & Roberts C. (1995) International capital market pressures and voluntary 

annual report disclosures by US and UK multinationals. Journal of International 

Financial Management and Accounting, 6 (1), 43–68. 

Ghosh, A., & Tang, C. (2015) Assessing financial reporting quality of family firms: The 

auditors' perspective. Journal of Accounting and Economics, 60, 95-116.  

Hadjipetri Glantz, S. (2017) Hej då revisionsplikt - hej ekobrott. Tillgänglig via 

http://www.tidningenbalans.se/nyheter/hej-da-revisionsplikt-hej-ekobrott/ (Hämtad 2017-

05-08). 

Haw, I., Qi, D. & Wu, W. (2008) The Economic Consequence of Voluntary Auditing. 

Journal of Accounting, Auditing & Finance, 23 (1), 63-93. 

Hope, O-K., Thomas, W. & Vyas, D. (2013) Financial Reporting Quality of U.S. Private and 

Public Firms. The Accounting Review, 88 (5), 1715-1742. 

Hope, O-K., Thomas, W. & Vyas, D. (2017) Stakeholder demand for accounting quality and 

economic usefulness of accounting in U.S. private firms. Journal of Accounting and 

Public Policy, 36 (1), 1-13. 

Hribar, P., Kravet, T. & Wilson, R. (2014) A new measure of accounting quality. Review of 

Accounting Studies. 19 (1), 506-538.  

Jacobsen, D-I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen (1 uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Jensen, M. & Meckling, W. (1976) Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs 

and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784254
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784254


59 
 

Knechel, R., Niemi, L. & Sundgren, S. (2008) Determinants of Auditor Choice: Evidence 

from a Small Client Market. International Journal of Auditing, 12, 65-88. 

Lennox, C. & Pittman, J. (2011) Voluntary Audits versus Mandatory Audits. The Accounting 

Review, 86 (5), 1655-1678. 

Milici Gaynor, L., Seaton Kelton, A., Mercer, M. & Lombardi Yohn, T. (2016) 

Understanding the Relation between Financial Reporting Quality and Audit Quality. 

AUDITING: A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY, 35 (4), 1-22. 

Niemi, L., Kinnunen, J., Ojala, H. & Troberg, P. (2012) Drivers of voluntary audit in Finland: 

to be or not to be audited?. Accounting and Business Research, 42 (2), 169-196. 

Ojala, H., Collis, J., Kinnunen, J., Niemi, L. & Troberg, P. (2016) The Demand for Voluntary 

Audit in Micro-Companies: Evidence from Finland. International Journal of Auditing, 20, 

267-277. 

Relevant Insights (2017). Relevant Insights. Tillgänglig via 

https://www.relevantinsights.com/ (Hämtad 2017-03-07). 

Retriever Business (2017). Retriever. Tillgänglig via https://web.retriever-

info.com/services/businessinfo/ (Hämtad 2017-03-15).  

Revisorsnämnden (2017). Tillsyn. Tillgänglig via 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn.html (Hämtad 2015-05-16).  

Saunders, M. Lewis, P. & Thornhill, A. (2012) Research Methods For Business Students (6. 

Uppl.) Harlow: Pearson Education Limited. 

SFS 1995:1554. Årsredovisningslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1999:1078. Bokföringslag. Stockholm; Justitiedepartementet. 

SFS 2001:883. Revisorslag. Stockholm; Justitiedepartementet. 

SFS 2005:551. Aktiebolagslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

Sounderpandian, A. (2008) Complete Business Statistics (7. Uppl.) Berkshire: McGraw-Hill 

Education. 

  



60 
 

Statistiska Centralbyrån. (u.å) Förteckning över verksamhetsarter enligt svensk 

näringsgrensindelning (SNI 2007). Tillgänglig via 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikationer/_Dokument/SNI/

SNI2007-kortversion.pdf (Hämtad 2017-03-09). 

Statistiska Centralbyrån. (u.å) Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Tillgänglig 

via http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Klassifikationer-och-standarder/SNI-2007-ny-

svensk-naringsgrensindelning/ (Hämtad 2017-03-09). 

Statens Offentliga Utredningar. (2008) Avskaffande av revisionsplikt för små företag (SOU 

2008:32). Stockholm: Justitiedepartementet. 

UC (2014).  4 av 5 nystartade aktiebolag väljer bort revisor - försämrad kvalitet på boksluten. 

(Pressmeddelande från UC 2014-11-12 ). Stockholm: UC.  

Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Tillgänglig via http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2017-03-08). 

Watts, R. and Zimmerman, J. (1990) Positive Accounting Theory: A ten year perspective, 

The Accounting Review, 65 (1). 131 –156. 

Wilson, T. & Grimlund, R. (1990) An Examination of the Importance of an Auditor´s 

Reputation. A Journal of Practice & Theory, 9 (2), 43-59. 

Wuchun, C., Dhaliwal, D., Zhen Li, O. & Lin, T-H. (2013). Voluntary Reporting Incentives 

and Reporting Quality: Evidence from a Reporting Regime Change for Private Firms in 

Taiwan. Contemporary Accounting Research, 30 (4), 1462-1489. 

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2012) Audit regulation and the development of the auditing 

profession: The case of Sweden. Accounting History, 17 (2), 241-257.  

 



 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 Förteckning över SNI-grupper 

0 Jordbruk, Skogsbruk och Fiske 

  Utvinning av material 

1 Tillverkning 

2 Tillverkning 

3 Tillverkning 

  Försörjning av el, gas, värme och kyla 

  Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 

4 Byggverksamhet 

  Handel; Reparation av motorfordon och motorcyklar 

  Transport och magasinering 

5 Transport och magasinering 

  Hotell- och restaurangverksamhet 

  Informations- och kommunikationsverksamhet 

6 Informations- och kommunikationsverksamhet 

  Finans- och försäkringsverksamhet 

  Fastighetsverksamhet 

  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

7 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 

8 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster  

  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 

  Utbildning  

  Vård och omsorg; sociala tjänster  

9 Kultur, nöje och fritid 

  Annan serviceverksamhet 

  Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk  

  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.  

 

 

 

 


