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Sammanfattning 

 

Titel  Revisionens roll för årsredovisningars aktualitet - en studie om 

sambandet mellan revision och mindre företags benägenhet att 

lämna in årsredovisningen för sent  

 

Författare  Lovisa Hallström Planås och Sara Karlsson 

 

Handledare  Torbjörn Tagesson 

 

Nyckelord  finansiell rapportering, aktualitet, frivillig revision, försenade  

  årsredovisningar, mindre företag 

 

Bakgrund  Av företag som omfattas av frivillig revision har en stor majoritet 

valt att avstå revision. Bolagsverket menar att avskaffandet av 

revisionsplikten har resulterat i en kraftig ökning av antalet för sent 

inlämnade årsredovisningar. Samtidigt pågår en debatt där det 

argumenteras för att tidigarelägga tidsgränsen för att lämna in 

årsredovisningen, med argumentet att intressenterna bör ha tillgång 

till mer aktuell information. Syftet med att avskaffa revisionsplikten 

var att minska mindre företags administrativa och ekonomiska 

börda, men resursberoendeteorin menar att revision är en nödvändig 

resurs för företags förmåga att lämna in årsredovisningen i tid. 

Därtill föreslår en kombination av rationell beslutsteori och 

inlärningskurvan att företag endast efter en viss tid kan hantera de 

uppgifter revisorn tidigare hanterade. 

 

Syfte  Denna uppsats syftar till att förklara sambandet mellan revision och 

mindre företags benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent. 

  

Metod  Denna kvantitativa uppsats utgår från en deduktiv ansats. Hypoteser

 har formulerats med utgångspunkt i resursberoendeteori, rationell 

beslutsteori samt inlärningskurvan. Eftersom studien syftar till att 

förklara ett samband vid en viss tidpunkt har en tvärsnittsdesign 

tillämpats. Det empiriska materialet utgörs av sekundärdata. 

 

Slutsats Det finns ett positivt samband mellan revision och mindre företags 

benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent. Det finns ett 

negativt samband mellan tid utan revision och mindre företags 

benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent.  

 

  



  



Abstract 

 

Title  Audit’s effect on the timeliness of annual reports - a study on the 

relationship between auditing and timeliness of annual reports 

among Swedish SMEs 

 

Authors  Lovisa Hallström Planås and Sara Karlsson 

 

Supervisor  Torbjörn Tagesson 

 

Key Words financial reporting, timeliness, voluntary audit, reporting lags, 

SMEs 

 

Introduction Most Swedish SMEs have chosen to refrain from voluntary audit. 

Bolagsverket argue that the abolition of mandatory audit has 

resulted in an increase in late filed annual reports. Meanwhile, some 

argue that the time permitted for corporations to file their annual 

report should be reduced to benefit the stakeholders’ ability to use 

the information. The purpose of the abolition of mandatory audit 

was to reduce costs for SMEs, yet Resource Dependence Theory 

suggests that the audit is required for corporations to be able to file 

annual reports on time. In addition, a combination of Rational 

Choice Theory and the Learning Curve implies that a certain 

experience is required before SMEs can manage the tasks previously 

performed by the auditor.   

 

Purpose  This study seeks to explain the relationship between audit and 

timeliness of annual reports among Swedish SMEs 

 

Method  This quantitative study is based on a deductive approach, where 

hypotheses have been formulated based on Resource Dependence 

Theory, Rational Choice Theory and the Learning Curve. A cross-

sectional design is used, since the study aims to explain a 

relationship at a given time. The empirical data consists of archival 

data.  

 

Conclusion There is a positive relationship between audit and timeliness of 

annual reports among Swedish SMEs. There is a negative 

relationship between time without audit and timeliness of annual 

reports among Swedish SMEs. 
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1. Inledning 

 

 

Avsnittet ger en introduktion till studiens ämne. Bakgrunden och problematiseringen mynnar 

ut i studiens syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

”Mer än tre månader borde intressenter inte behöva vänta på att få ta 

del av det viktiga beslutsunderlag som en årsredovisning ska utgöra.” 

(Brännström 2016a) 

 

Det pågår en debatt om huruvida den nuvarande tidsgränsen för svenska aktiebolag att lämna 

in årsredovisningen är för långt efter bokslutsdagen (Brännström 2016a; Bodegård 2016). 

Debattens utgångspunkt är att informationen i årsredovisningen ska vara relevant och 

användbar för företagens intressenter (ibid). Enligt Årsredovisningslagen 8 kap. 3§ (SFS 

1995:1554) ska årsredovisningen vara Bolagsverket tillhanda senast sju månader efter 

räkenskapsårets utgång. Både Brännström (2016a) och Bodegård (2016) argumenterar för att 

redovisning är en färskvara, vilket innebär att sju månader gammal information inte är att anse 

som relevant. Brännström (2016a) menar att tidsgränsen för svenska aktiebolag att lämna in 

årsredovisningen bör tidigareläggas till fyra, eller till och med tre, månader efter bokslutsdagen. 

 

Samtidigt som det i debatten argumenteras för att årsredovisningen ska lämnas in tidigare 

noterar Bolagsverket en ökning av för sent inlämnade årsredovisningar (Danielsson 2013). 

Antalet förseningsavgifter, vilka påförs företag som lämnar in årsredovisningen för sent, har 

ökat kraftigt de senaste åren (ibid). Under 2015 beslutade Bolagsverket om förseningsavgifter 

för över 16 000 svenska företag, vilket motsvarar ett belopp på cirka 150 miljoner kronor 

(Bolagsverket 2015). Mellan åren 2010 och 2012 ökade antalet förseningsavgifter betydligt mer 

än normalt då hela 22 procent fler företag påfördes förseningsavgift (Bolagsverket 2012). Den 

kraftiga ökningen kan ställas i jämförelse med de två föregående åren, då antalet företag som 
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påfördes förseningsavgift endast ökade med fyra procent (Bolagsverket 2010). Bolagsverket 

menar att den stora ökningen av för sent inlämnade årsredovisningar beror på avskaffandet av 

revisionsplikten (Danielsson 2013). De företag som väljer bort revision väljer även bort 

revisorns påminnelse om att lämna in årsredovisningen i tid (ibid). Dessutom menar 

Bolagsverket att kvaliteten på årsredovisningarna har blivit sämre samt att allt fler skickar in 

handlingarna tätt inpå sista inlämningsdag, vilket leder till att fler företag lämnar in 

årsredovisningen för sent eftersom de inte hinner komplettera brister i tid (ibid).  

 

Den allmänna revisionsplikten avskaffades den 1 november 2010, vilket innebär att det numera 

står mindre företag1 fritt att välja om de vill ha revision eller ej (Justitiedepartementet 2010). I 

en utredning som genomfördes på uppdrag av Svenskt Näringsliv innan avskaffandet visades 

det att revision är både en administrativ och ekonomisk börda för mindre företag (Thorell & 

Norberg 2005). Syftet med avskaffandet av revisionsplikten var att underlätta för mindre 

företag genom att minska de administrativa kostnaderna (ibid). För att ett företag ska välja att 

ha revision krävs det att nyttan av revisionen överstiger kostnaden (Carrington 2014), vilket 

inte anses vara självklart för mindre företag (Collis 2012). Collis (2012) menar att 

revisionskostnaden för mindre företag är oproportionerligt stor i förhållande till omsättningen 

och att mindre företag därför väljer bort revision. Inför avskaffandet av revisionsplikten 

prognostiserade Svanström (2008) att majoriteten av berörda företag ändå skulle välja att ha 

revision. Med facit i hand kan det dock konstateras att hela 75 procent av berörda företag har 

valt att avstå revision (Brännström 2016b). Därtill väljer endast 16 procent av nystartade mindre 

företag att ha revision (ibid), vilket tyder på en nedåtgående trend. 

 

1.2 Problematisering 

År 2015 lämnade över 21 000 svenska aktiebolag in årsredovisningen för sent till Bolagsverket, 

varav cirka 13 000 var mindre företag (se Bilaga 1). Det motsvarar fem procent av samtliga 

svenska aktiebolag respektive sex procent av samtliga mindre företag, vilket tyder på att mindre 

företag är sämre än företag generellt på att lämna in årsredovisningen i tid. De 

förseningsavgifter som företag påförs vid för sent inlämnad årsredovisning är desamma för alla 

privata företag, oavsett storlek (Bolagsverket 2016). Följaktligen kan det argumenteras för att 

                                                 
1 Mindre företag definieras i studien som företag som omfattas av frivillig revision. Villkoren för att omfattas av 

frivillig revision preciseras under avsnitt 4.3. 
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företag drabbas hårdare av förseningsavgifter ju mindre de är. Mot bakgrund av att 

revisionsplikten avskaffades för att underlätta för mindre företag kan det ifrågasättas varför 

förseningsavgifterna är utformade så att de drabbar mindre företag hårdare än större företag. 

 

Som tidigare konstaterat väljer hela 75 procent av mindre företag att avstå revision (Brännström 

2016b), vilket tyder på att majoriteten av mindre företag inte upplever att nyttan av revisionen 

överstiger revisionskostnaden. Enligt resursberoendeteorin behöver dock företag externa 

resurser för att kunna ta kvalificerade beslut (Pfeffer & Salancik 2003). Revisorns uppgift är att 

granska den finansiella informationen (SFS 2005:551), och flera studier menar att revisorn är 

den viktigaste externa resursen för mindre företag (Kirby & King 1997; Bennett & Robson 

1999). Tidigare studier visar på påtagliga positiva fördelar för företag som väljer att ha revision 

(Clatworthy & Peel 2013; Dedman & Kausar 2012; Hope, Li & Wang 2011; Nilsson & Sjödin 

2015 m.fl.). Mindre företag som har revision har exempelvis högre redovisningskvalitet 

(Clatworthy & Peel 2013; Nilsson & Sjödin 2015) och bättre lånevillkor (Hope, Li & Wang 

2011; Dedman & Kausar 2012). Om företag inte har revision försämras således både den 

faktiska och den upplevda kvaliteten på informationen, det vill säga att intressenterna torde ha 

missgynnats av revisionspliktens avskaffande. Med andra ord har intressenterna lägre tilltro till 

oreviderad information, vilket innebär att reviderad information har högre reliabilitet.  

 

I den pågående debatten om tidsgränsen för inlämnande av årsredovisning grundas argumenten 

snarare i att informationen ska vara aktuell än att den ska vara korrekt. Debattörerna poängterar 

vikten av att informationen som utgör underlag för intressenternas beslutsfattande både har hög 

aktualitet och giltighet (Brännström 2016a; Bodegård 2016). Argumenten får stöd i 

Bokföringsnämndens vägledning där aktualitet anses ha stor betydelse för relevansen (BFNAR 

2012:1). Som tidigare nämnt menar Bolagsverket att företag utan revision tenderar att lämna in 

årsredovisningen för sent (Danielsson 2013), och faktum är att det tillhör en registrerad 

revisors2 uppgift att agera proaktivt för att klienten ska kunna färdigställa årsredovisningen i tid 

(Egenäs 2015). Hur revisionspliktens avskaffande har påverkat validiteten med avseende på 

mindre företags finansiella rapportering har dock endast studerats i begränsad utsträckning. 

Studier från Storbritannien respektive Belgien har visat att företag som har revision är mer 

benägna att lämna in årsredovisningen i tid (Luypaert, Van Caneghem & Van Uytbergen 2015; 

Clatworthy & Peel 2016), vilket tyder på att reviderad information även har högre validitet. 

                                                 
2 Med registrerad revisor åsyftas revisor som är registrerad i aktiebolagsregistret för ett privat aktiebolag och 

därmed ska lämna en revisionsberättelse enligt ABL 9 kap. 1§ 
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Således kan det, såvida resultaten kan appliceras i svensk kontext, argumenteras för att 

avskaffandet av revisionsplikten har missgynnat intressenterna även ur ett validitetsperspektiv. 

 

Konsekvenser av revisionspliktens avskaffande är ett välstuderat område. Som nämnt har flera 

studier undersökt påverkan på den finansiella informationens reliabilitet (Nilsson & Sjödin 

2015; Clatworthy & Peel 2013; Dedman & Kausar 2012; Hope, Li & Wang 2011), medan 

validitetsproblematik endast studerats i begränsad utsträckning. Dessutom varnar Luypaert et 

al. (2015) för att generalisera studier av mindre företag till andra populationer eftersom att 

definitionen av begreppet ”mindre företag” ofta varierar. I länderna där studierna genomförts 

är gränserna för frivillig revision satta betydligt högre än i Sverige (jfr Clatworthy & Peel 2016; 

Luypaert et al. 2015; SFS 2005:551), vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till 

mindre företag i Sverige. Utöver varierande definitioner av ”mindre företag” behöver hänsyn 

även tas till kulturella skillnader (Tagesson & Öhman 2015). Det faktum att de två studierna på 

området är genomförda i ett anglosaxiskt land respektive ett kontinentaleuropeiskt land kan ge 

upphov till variationer i resultaten (ibid). Exempelvis menar både Luypaert et al. (2015) och 

Clatworthy och Peel (2016) att mindre företags benägenhet att lämna in årsredovisningen för 

sent är korrelerat med storlek, dock identifierar Luypaert et al. (2015) ett negativt samband 

medan Clatworhy och Peel (2016) tvärtom identifierar ett positivt samband. De skilda resultaten 

indikerar att det varierar mellan länder vilka företag som lämnar in årsredovisningen för sent, 

vilket ytterligare försvårar en generalisering till en population bestående av betydligt mindre 

företag. 

 

Som diskuterats ovan har revisionspliktens avskaffande missgynnat intressenterna genom att 

årsredovisningars tillförlitlighet har blivit lägre, och det argumenteras även för att 

årsredovisningarna inte finns tillgängliga i tid. Avskaffandet genomfördes till fördel för mindre 

företag (Thorell & Norberg 2005) och tycks ha drabbat intressenterna negativt ur både ett 

reliabilitets- och validitetsperspektiv. Med andra ord kan det konstateras att företagen 

prioriterades framför intressenterna vid avskaffandet av revisionsplikten. Nu tycks däremot 

intressenterna prioriteras framför företagen då röster höjs för att tidigarelägga tidsgränsen för 

att lämna in årsredovisningen. Förespråkare för en tidigareläggning motiverar 

ställningstagandet med att öka intressenternas nytta (Brännström 2016a; Bodegård 2016), 

medan de ökade kraven på mindre företag, som en förkortning av tiden skulle komma att 

medföra, inte diskuteras. I en studie genomförd i Storbritannien visades att efter en förkortning 

av inlämningstiden med en månad ökade antalet för sent inlämnade årsredovisningar med 46 
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procent (Clatworthy & Peel 2016). I Sverige lämnar tre fjärdedelar av samtliga aktiebolag in 

årsredovisningen fem till sju månader efter bokslutsdagen (se Bilaga 1), vilket talar för att den 

effekt som observerades i Storbritannien skulle gå att observera även i Sverige om tidsgränsen 

skulle tidigareläggas.  

 

År 2005 var den genomsnittliga revisionskostnaden 10 000 kronor (Thorell & Norberg 2005). 

Med antagandet att kostnaden för revision följer KPI är den genomsnittliga kostnaden idag cirka 

11 300 kronor, vilket kan ställas i relation till de förseningsavgifter som företag som lämnar in 

årsredovisningen för sent blir påförda. Avgiften för att lämna in årsredovisningen två månader 

för sent är 10 000 kronor (Bolagsverket 2016) och är således nästan lika stor som 

revisionskostnaden. Därtill har det visats att reviderade företag har lägre finansieringskostnader 

(Hope, Li & Wang 2011; Dedman & Kausar 2012) och högre lönsamhet (Dedman & Kausar 

2012). Det är med andra ord inte helt givet att de företag som avstår revision faktiskt gör en 

kostnadsbesparing. Således kan det ifrågasättas huruvida ambitionen att minska mindre företags 

administrativa kostnader faktiskt uppnåtts, eller om de mindre företag som avstår revision 

istället drabbas av andra kostnader? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att förklara sambandet mellan revision och mindre företags benägenhet att lämna in 

årsredovisningen för sent. 
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2. Vetenskaplig metod 

 

 

Avsnittet presenterar studiens vetenskapliga ansats samt vilka teorier som valts för att uppnå 

studiens syfte. 

 

 

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan revision och mindre företags benägenhet 

att lämna in årsredovisningen för sent. Studien avser att med grund i befintlig teori bidra till 

forskning som behandlar frivillig revision, och har följaktligen en deduktiv ansats. En deduktiv 

ansats lämpar sig väl med studiens syfte att förklara ett samband (Bryman & Bell 2013), dock 

finns en viss risk att ansatsen medför att viktig information och teori förbises (Jacobsen 2002). 

De variabler som studien testar har delvis valts utifrån tidigare studier på området (jfr Luypaert 

et al. 2015; Clatworthy & Peel 2016). Ett antal variabler i studien har inte testats i tidigare 

studier på området och inkluderas för att vidareutveckla förklaringsmodellen. Vidare härleds 

studiens hypoteser utifrån befintlig teori för att sedan ligga till grund för empiriinsamlingen 

(Bryman & Bell 2013). Därtill avser studien att lyfta företagens perspektiv i debatten om 

tidsgränsen för inlämnande av årsredovisning.  

 

Studiens hypoteser grundas i resursberoendeteori, rationell beslutsteori samt inlärningskurvan, 

vilka är lämpliga teorier för att förklara företags ageranden. Resursberoendeteorin används för 

att förklara att revision är en nödvändig resurs för att företag ska lyckas lämna in 

årsredovisningen i tid. Eftersom studiens urval har avgränsats till de företag som omfattas av 

frivillig revision är teorin relevant eftersom mindre företag väntas behöva extern kompetens i 

högre grad än större. Vidare föreslår en kombination av rationell beslutsteori och 

inlärningskurvan att benägenheten hos de företag som avstått revision att lämna in 

årsredovisningen för sent påverkas av vid vilken tidpunkt de avstått revision. Den rationella 

beslutsteorin väntas förklara varför företag väljer att avstå revision medan inlärningskurvan 

visat är lämplig för att förklara inlärningsperioden. Tidigare har inlärningskurvan främst 

tillämpats i produktionssammanhang, men väntas ändock kunna förklara processen att lämna 

in årsredovisningen. Liksom uppgifter i produktionssammanhang är årsredovisningen en 

uppgift som ska färdigställas på ett specifikt sätt under en viss tidsbegränsning. Tidigare studier 

som syftar till att förklara vilka företag som lämnar in årsredovisningen för sent utgår från 
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signalteori (Luypaert et al. 2015; Clatworthy & Peel 2016). I denna studie har dock signalteori 

valts bort eftersom populationen består av betydligt mindre företag än i tidigare studier, vilket 

innebär att principal- och agentproblematiken inte är lika påtaglig samt att signalering inte är 

av lika stor vikt. Följaktligen anses signalteori inte utgöra en lämplig utgångspunkt för 

hypotesgrundning och därmed har teorin valts bort.  
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3. Teori 

 

 

Avsnittet presenterar hur resursberoendeteorin, rationella beslutsteorin samt inlärningskurvan 

används för att uppnå studiens syfte. Teorierna mynnar ut i studiens hypoteser. 

 

 

3.1 Revisionens påverkan 

Enligt resursberoendeteorin är företag beroende av sin omgivning (Pfeffer & Salancik 2003). 

Teorin bygger på antagandet att företag inte besitter tillräcklig intern kompetens för att bedriva 

sin verksamhet och måste därför ta hjälp av externa resurser (ibid). Eftersom mindre företag 

generellt har få anställda saknar de i större utsträckning än större företag nödvändig intern 

kompetens (Gibb 1997). Flera studier visar att den externa resurs som är viktigast för mindre 

företag är revisorn (Kirby & King 1997; Bennett & Robson 1999), vilket är i linje med 

Stanworth och Grays (1991) påstående om att företagsledningen i mindre företag har bristande 

kunskap inom ekonomi och redovisning. Företag som anlitar en revisor kan utöver den rena 

revisionstjänsten erhålla andra tjänster som resulterar i ökad kompetens inom företaget 

(Svanström & Sundgren 2012), vilket kan anses bidra till att revisorn visats vara den viktigaste 

resursen för mindre företag. Enligt resursberoendeteorin är det oundvikligt att företag tar hjälp 

av externa resurser, såsom en revisor, för att kunna bedriva sin verksamhet (Pfeffer & Salancik 

2003).  

 

Vidare menas enligt resursberoendeteorin att den externa resurs som ett företag anlitar har 

möjlighet att både kontrollera och påverka hur företaget agerar (Pfeffer & Salancik 2003). Den 

nivå av kontroll och påverkan som den externa resursen har beror på relationen mellan resursen 

och företaget (ibid). Vidare menar Pfeffer och Salancik (2003) att i de fall den externa resursen 

är viktig för, eller har en närstående relation med, företaget kommer möjligheten att kontrollera 

och påverka företagets agerande att öka. Vidare agerar en extern resurs alltid utifrån 

egenintresse (ibid), vilket med andra ord innebär att en extern resurs som har möjlighet att 

kontrollera och påverka företagets agerande kommer att göra det på det vis som gynnar resursen 

mest. De företag som väljer att ha revision torde därmed kunna anta att revisorn kommer att 

prioritera sitt egenintresse framför företagets intresse. 
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En registrerad revisor kan anses ha en nära relation till sin klient och torde således kunna 

kontrollera samt påverka företagets agerande utifrån sitt egenintresse. Det torde dock ligga i 

revisorns intresse att klienten lämnar in årsredovisningen i tid eftersom det dels besparar 

revisorn värdefulla resurser i form av tid och dels ger revisorn ett bra rykte av att vara en 

värdefull resurs. Det ingår inte i revisorns arbetsuppgift att ansvara för att årsredovisningen 

lämnas in i tid, men enligt praxis ska revisorn agera proaktivt för att årsredovisningen ska kunna 

färdigställas inom lagstadgad tid (Egenäs 2015). Vidare föreslår yrkesverksamma att den 

registrerade revisorn bör sända skriftliga påminnelser till den klient som inte tillhandahåller 

årsredovisningen i tid för att revision ska kunna utföras (ibid). Således torde företag som har 

revision dels vara medvetna om tidsgränsen för inlämnande av årsredovisningen och dels bli 

pressade att färdigställa årsredovisningen i tid. Branschorganisationen FAR (2017) har även 

anfört i ett uttalande att: "Om en årsredovisning upprättas för sent […] måste detta anmärkas i 

revisionsberättelsen oavsett förseningens längd." (EtikU 10 punkt 2.5). Företag som väljer att 

bli reviderade kan antas vilja undvika en anmärkning och således torde de upprätta 

årsredovisningen i tid, vilket även torde innebära att de lämnar in den i tid till Bolagsverket. 

Ovan förda resonemang leder fram till följande hypotes: 

 

H1: Företag som lämnar in årsredovisningen för sent har i mindre utsträckning revision än 

företag som lämnar in årsredovisningen i tid   

 

Det bör påpekas att det kan anföras invändningar mot det förväntade negativa sambandet mellan 

revision och för sent inlämnad årsredovisning. Flera tidigare studier menar att revision tvärtom 

leder till att finansiell information rapporteras senare (Courtis 1976; Gilling 1977; Davies & 

Whittred 1980). Courtis (1976) menar att revisionsprocessens längd är avgörande för om en 

årsredovisning lämnas in för sent, vilket stöds av Gilling (1977). Studierna genomfördes innan 

frivillig revision infördes, vilket innebär att resultaten inte utan vidare kan appliceras vid en 

jämförelse av företag som omfattas respektive inte omfattas av frivillig revision. Däremot lyfter 

studierna det viktiga perspektivet att utförandet av revision innebär att det tar längre tid att 

färdigställa den finansiella informationen (Courtis 1976; Gilling 1977; Davies & Whittred 

1980). Det kan således anföras invändningar mot det negativa samband som föreslås genom 

H1.  
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3.2 Tid utan revision 

I kontrast till ovan förda resonemang kan företag som avstår revision antas anse att revisorn 

inte utgör en nödvändig resurs. Vidare antas dessa företag ha avstått revision som en följd av 

beslutet att den nytta revisionen tillför företaget inte överstiger revisionskostnaden. Till grund 

för ett sådant beslut ligger den rationella beslutsteorin, som menar att individer maximerar sin 

egennytta genom att fatta rationella beslut (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). I mindre 

företag är problematiken med principal- och agentförhållande inte lika påtagligt eftersom det är 

mer regel än undantag att ägare och företagsledare är samma person (Chan 2012). Därmed kan 

det antas att individens egennytta i stor utsträckning är detsamma som företagets bästa. Ägare 

och företagsledare som väljer att avstå revision förmodas således anta att beslutet leder till en 

kostnadsbesparing för företaget, som är större än den nytta revision kan tillföra. 

 

Det finns flera perspektiv av den rationella beslutsteorin, varav två är det traditionella 

perspektivet och det deskriptiva perspektivet (Bayes 1763; Slovic, Fischoff & Lichtenstein 

1977). Det traditionella perspektivet menar att alla möjliga utfall och dess sannolikheter är 

kända vid beslutsfattande, samt att all information är tillgänglig och möjlig att bearbeta (Bayes 

1763). Det innebär att alla företag bör vara medvetna om de konsekvenser som en för sent 

inlämnad årsredovisning leder till, och således torde företag inför beslutet att avstå revision ha 

vägt de potentiella förseningsavgifterna mot inbesparingen av revisionskostnaden. Mot 

bakgrund av att förseningsavgifterna är i storlek med revisionskostnaden för ett mindre företag 

(jfr Thorell & Norberg 2005; Bolagsverket 2016) torde företag anse att de, utan en registrerad 

revisor till sin hjälp, kan hantera uppgiften att lämna in årsredovisningen i tid. Med andra ord 

bör företags beslut att avstå revision ha tagits genom att utvärdera samtliga alternativ för att 

komma fram till det som är nyttomaximerande.  

 

Det deskriptiva perspektivet ifrågasätter dock individers förmåga att korrekt utvärdera 

tillgänglig information för att sedan välja det nyttomaximerande alternativet (Slovic, Fischoff 

& Lichtenstein 1977). Enligt perspektivet är det således inte självklart att de företag som valt 

att avstå revision har gjort det genom att fatta ett rationellt beslut. Det är med andra ord inte 

självklart att företag vid beslutsfattandet var införstådda med de konsekvenser som beslutet att 

avstå revision eventuellt kan leda till. Följaktligen är det inte givet att företag väger de 

potentiella förseningsavgifterna mot revisionskostnaden. Det inte heller givet att de tagit hänsyn 
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till huruvida de besitter tillräcklig intern kunskap och kompetens för att, utan en registrerad 

revisor till sin hjälp, klara av att lämna in årsredovisningen i tid. 

 

Enligt rationell beslutsteori är det därmed inte givet att företag som valt att avstå revision har 

beaktat huruvida beslutet påverkat deras förutsättningar att lämna in årsredovisningen i tid. Det 

traditionella perspektivet menar att företag ska ha vägt in alla aspekter och konsekvenser, 

medan så inte behöver vara fallet enligt det deskriptiva perspektivet. Oberoende av huruvida 

företagen beaktat sin förmåga att lämna in årsredovisningen i tid utan en registrerad revisor till 

sin hjälp, torde förmågan förbättras över tid. Enligt inlärningskurvan3 tar det tid för en individ 

att lära sig hur en uppgift utförs korrekt (Ebbinghaus 1913). Flera studier inom 

produktionssektorn stödjer teorin och visar att produktionskostnaderna minskar efter en viss 

inlärningstid, det vill säga att individer behöver erfarenhet för att utföra en uppgift korrekt och 

effektivt (Zimmerman 1982; Argote, Beckman & Epple 1990; Gruber 1992 Benkard 2000). 

Därtill visar studier inom revision att revisorn, i linje med inlärningskurvan, utför sitt uppdrag 

mer effektivt efter en viss inlärningstid (DeAngelo 1981; Myers, Myers & Omer 2003; Beck & 

Wu 2006). På liknande vis kan det antas att ett företag som väljer att avstå revision inte 

omedelbart kommer att ha förmåga att hantera de uppgifter som den registrerade revisorn 

tidigare hanterade. Enligt inlärningskurvan torde det ta en viss tid innan företaget lär sig att 

kvalitetssäkra informationen i årsredovisningen samt att pressa sig själva att lämna in 

årsredovisningen i tid. Vidare föreslår Benkard (2000) att inlärning sker då individer utför en 

uppgift vid upprepade tillfällen. Eftersom årsredovisning endast upprättas vid årsbokslut, det 

vill säga en gång per år, torde det innebära att det tar ett antal år innan mindre företag lär sig att 

driva företaget utan att ha revision. En kombination av rationell beslutsteori och 

inlärningskurvan föreslår därmed att mindre företag utan revision klarar av att lämna in 

årsredovisningen i tid, men först efter en tidsperiod om några år. Ovan förda resonemang leder 

fram till följande hypotes: 

 

H2: Företag som lämnar in årsredovisningen för sent tenderar att ha avstått revision senare 

än företag som lämnar in årsredovisningen i tid 

  

                                                 
3 Begreppet motsvarar det engelska begreppet ”The Learning Curve”. Eftersom inget vedertaget svenskt begrepp 

beskriver det engelska begreppet används ”Inlärningskurvan”.  
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4. Empirisk metod 

 

 

Avsnittet inleds med en beskrivning av studiens forskningsmetod och forskningsdesign, vilket 

följs av en redogörelse av den statistiska metod som använts i studien. Vidare presenteras 

studiens avgränsning, urval, datainsamlingsmetod, etiska aspekter samt operationalisering.  

 

 

4.1 Forskningsmetod och forskningsdesign 

Eftersom studiens syfte är att förklara sambandet mellan revision och mindre företags 

benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent har en kvantitativ forskningsmetod valts. 

Tidigare studier som undersöker företags punktlighet gällande olika typer av 

informationsdelgivning tillämpar generellt kvantitativ metod (jfr Dyer IV & McHugh 1975; 

Davies & Whittred 1980; Givoly & Palmon 1982; Leventis & Weetman 2004; Owusu-Ansah 

& Leventis 2006; Al-Ajmi 2008; Luypaert et al. 2015; Clatworthy & Peel 2016 m.fl.), vilket 

visar på att det är en lämplig metod som är fördelaktig att använda även i denna studie. Vidare 

är en kvantitativ metod även att föredra eftersom empirin utgörs av sekundärdata i form av 

numerisk information (Bryman & Bell 2013). Dessutom är metoden väl lämpad för att testa 

huruvida det finns signifikanta samband mellan variabler (ibid), och således förklara vilka 

variabler som påverkar företags benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent. 

 

Studien genomförs med en tvärsnittsdesign med undersökningsår 2015, vilket motiveras av att 

sista inlämningsdatum ännu inte passerat för samtliga företag 2016. En tvärsnittsdesign är 

lämpligt eftersom designen tillåter en kartläggning av samband vid en bestämd tidpunkt 

(Bryman & Bell 2013). Valet påverkar dock validiteten negativt eftersom kausalitet inte kan 

fastställas (ibid). Det innebär att studiens resultat inte visar om en oberoende variabel eller en 

kontrollvariabel påverkar den beroende variabeln, eller tvärtom. Ett alternativt designval vore 

longitudinell design, vilket har fördelen att slutsatser om kausala samband kan dras (ibid). Med 

andra ord ger en longitudinell design möjligheten att dra slutsatser om tidpunkter före och efter 

tidpunkten för mätningen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010), till skillnad från vald 

design. I denna studie har longitudinell design valts bort eftersom att insamling av tidsseriedata 

i en studie som omfattar ett stort antal variabler både är kostsam och tidskrävande (ibid). Därtill 
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ökar en longitudinell design, där urvalet av individer är detsamma, risken för bortfall eftersom 

företag över tid exempelvis kan likvideras eller fusioneras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

2010). Eftersom studiens syfte är att förklara sambandet mellan revision och mindre företags 

benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent, och inte att förklara sambandets förändring 

över en tidsperiod, är valet av tvärsnittsdata motiverat. Därtill är studiens intention att göra en 

så utförlig modell som möjligt för att kunna förklara vilka faktorer som påverkar 

årsredovisningars aktualitet, vilket innebär att en insamling av tidsseriedata skulle vara alltför 

tidskrävande. Det kan således konstateras att studien har valt att prioritera bredd för att på bästa 

sätt besvara syftet, med konsekvensen att slutsatser endast går att dra för den valda tidpunkten. 

 

4.2 Statistisk metod 

Studien ämnar undersöka en binär beroende variabel, nämligen om företag lämnat in 

årsredovisningen inom eller efter lagstadgad tidsfrist. En binär variabel kan endast anta två 

olika värden (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010), vilket är fallet för studiens beroende 

variabel eftersom företag antingen lämnar in årsredovisningen i tid eller för sent. När den 

beroende variabeln är binär finns det två statistiska metoder som är lämpliga, nämligen logistisk 

regression och diskriminantanalys (Hair et al. 2006). De båda metoderna är lämpliga när syftet 

är att undersöka vilken grupp en individ eller ett företag kommer att tillhöra med utgångspunkt 

i ett antal oberoende variabler (ibid). Vidare menar Hair et al. (2006) att de båda metoderna har 

många likheter i sin tillämpning, men logistisk regression har fördelen att inte kräva lika strikta 

antaganden och kan tillämpas även när variablerna inte är normalfördelade. Logistisk regression 

ger även möjligheten att beräkna sannolikheten att tillhöra de olika grupperna (Tabachnick & 

Fidell 2006), det vill säga sannolikheten för företag att lämna in för sent eller i tid. Dessutom 

kan kvalitativa variabler inkluderas genom dummykodning (ibid). Till följd av dess flexibilitet, 

vad gäller vilka antaganden som ligger till grund för modellen, samt vilka variabler som kan 

inkluderas faller valet av statistisk metod på logistisk regression. 

 

För att underlätta tolkningen av resultatet beräknas även marginaleffekten, vilket visar hur en 

förändring med en enhet i en oberoende variabel påverkar den beroende (Gujarati & Porter 

2009). Med andra ord visar marginaleffekten hur sannolikheten för ett företag att lämna in 

årsredovisningen för sent skulle förändras om det har revision respektive om det inte har det. 

För ett företag som har revision skulle sannolikheten alltså beräknas både med utgångspunkt i 

de egenskaper företaget har, men även utifrån den hypotetiska situationen att de, allt annat lika, 
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inte skulle ha revision. De båda uträknade sannolikheterna jämförs därefter och 

marginaleffekten är differensen mellan dem.  

 

Den logistiska regressionen ger ett resultat i form av den naturliga logaritmen av oddset, från 

vilken sannolikheten kan beräknas. Den naturliga logaritmen av oddset, logiten, kan beräknas 

enligt den logistiska regressionen efter formeln: 

𝑦𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 

 

Eftersom logiten är den naturliga logaritmen av oddset behöver talet antilogaritmeras för att få 

fram oddset. Det görs på följande sätt: 

𝑂𝑑𝑑𝑠 (𝑜) =  𝑒𝑦𝑖 

 

Oddset kan anta alla värden från 0 till oändligheten (Djurfeldt & Barmark 2009). Ett högt odds 

indikerar en hög sannolikhet att något ska inträffa (ibid). Från oddset kan sannolikheten 

beräknas, eftersom oddset definieras som sannolikheten att något ska inträffa i förhållande till 

att det inte ska inträffa (ibid). Sannolikheten beräknas således enligt följande formel: 

𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 (𝑝) =  
𝑜

1 + 𝑜
 

 

Anledningen till att det logaritmerade oddset och inte sannolikheten visas i den logistiska 

regressionen, trots att det kan tyckas som en omständlig omväg, är att variabeln då kan anta 

oändliga värden. För att eliminera den övre gränsen uttrycks sannolikheten som ett odds och 

för att eliminera den nedre gränsen logaritmeras oddset. Eftersom sambandet blir linjärt genom 

det logaritmerade oddset undviks problematiken med det annars kurvlinjära sambandet 

(Bjerling & Ohlsson 2010).  

 

4.3 Avgränsning 

Eftersom studien syftar till att förklara sambandet mellan revision och mindre företags 

benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent krävs det att endast företag som kan välja 

bort revision inkluderas i urvalet. En avgränsning att endast studera företag som omfattas av 

frivillig revision har därmed gjorts. I Aktiebolagslagen 9 kap. 1§ (SFS 2005:551) listas de tre 

villkor som fastställer vilka företag som inte omfattas av revisionsplikt. Privata aktiebolag som 
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de senaste två räkenskapsåren inte uppfyllt fler än ett av följande tre villkor omfattas av frivillig 

revision (SFS 2005:551): 

 

• Medeltalet anställda uppgår till mer än 3 personer 

• Balansomslutningen uppgår till mer än 1,5 miljon kronor 

• Nettoomsättningen uppgår till mer än 3 miljoner kronor 

 

Med grund i studiens syfte att förklara sambandet mellan revision och mindre företags 

benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent undersöks huruvida företagen har revision 

eller inte. Argumentationen att den registrerade revisorn har en betydelse för finansiella 

rapporters aktualitet grundas i resursberoendeteori, varför även andra externa resurser än revisor 

kan antas ha en betydelse för aktualiteten. I denna studie har dock en avgränsning att endast 

undersöka registrerad revisor som extern resurs gjorts. Med andra ord undersöker inte studien 

andra externa resurser, som exempelvis huruvida företagen anlitar redovisningskonsult eller 

inte, vilket kan antas ha en påverkan på mindre företags benägenhet att lämna in 

årsredovisningen i tid. Beslutet att inte inkludera redovisningskonsult som variabel grundas i 

att det i dagsläget inte finns någon standard eller praxis för hur ett företag ska ange att en 

redovisningskonsult anlitas, vilket försvårar en trovärdig empiriinsamling och 

operationalisering av variabeln. Eftersom studien bland annat har sin grund i 

resursberoendeteorin och företags behov av externa resurser är avgränsningen av betydelse när 

studiens resultat tolkas. Redovisningskonsulter tillhandahåller tjänsten att hjälpa företag med 

finansiell rapportering, varför avgränsningen att inte inkludera variabeln kan tänkas påverka 

studiens analys. 

 

4.4 Urval 

Urvalet har delats in i två grupper, företag som lämnat in årsredovisningen i tid och företag som 

lämnat in årsredovisningen för sent. Enligt de uppgifter som registrerats av Bolagsverket för år 

2015 lämnade 235 341 mindre företag in en årsredovisning. Av dessa företag lämnade 94 

procent in i tid och resterande sex procent lämnade in för sent (se Bilaga 1). Eftersom att den 

ena gruppen är betydligt mindre än den andra är ett stratifierat urval en lämplig urvalsmetod 

(Bryman & Bell 2013). Vid tillämpande av ett slumpmässigt urval finns nämligen risken att 

den mindre av grupperna inte representeras i urvalet (ibid), varför ett stratifierat urval är 
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motiverat. Med hänsyn till studiens resursbegränsningar i form av tid och kostnader, har ett 

urval om 1 500 företag ur respektive grupp gjorts. De företag som lämnat in årsredovisningen 

för sent ställs därmed mot en kontrollgrupp ur den stora populationen av företag som lämnat in 

i tid. Det faktiska urvalet har utförts av Bolagsverket, vilket påverkar studiens reliabilitet 

negativt eftersom urvalsprocessens slumpmässighet inte kan kontrolleras. Eftersom 

Bolagsverket är en myndighet utan egenintresse i informationen som lämnas ut anses dock den 

negativa påverkan vara begränsad.  

 

Ett urval om 1 500 företag ur respektive grupp tillåter för en felmarginal på mindre än tre 

procent (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Det innebär att urvalet med 95 procents säkerhet 

kan väntas representera populationen det dragits ifrån med mindre än tre procents felmarginal 

(ibid). Till exempel kan det antas att om det i populationen skulle finnas en viss egenskap hos 

20 procent av företagen bör egenskapen med 95 procents säkerhet väntas finnas hos 17 till 23 

procent av företagen i urvalet. Det bör påpekas att valet att inte göra ett proportionerligt urval 

leder till att antalet företag som lämnar in årsredovisningen för sent överrepresenteras. Det 

innebär inget problem vid jämförande av grupperna emellan, men påverkar möjligheten att 

generalisera resultatet till populationen negativt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Det 

oproportionerliga urvalet är ändock att föredra eftersom studiens syfte inte kan besvaras om 

inte tillräckligt många företag som lämnat in årsredovisningen för sent och har revision är 

representerade.  

 

Tabell 1. Faktiskt urval jämfört med proportionerligt urval 

 

 Företag som lämnat in 

i tid 

Företag som lämnat 

in för sent 

Totalt 

Population 222 380 12 961 235 341 

Faktiskt urval 1 500 1 500 3 000 

Urvalsfraktion 0,7 % 11,6 % 1,3 % 

Antal företag som väntas ha 

revision i faktiska urvalet 

91 70 161 

Proportionerligt urval 2 835 165 3 000 

Antal företag som väntas ha 

revision i proportionerligt urval 

172 8 180 
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Tabell 1 visar studiens faktiska urval och därefter hur ett proportionerligt urval skulle se ut. 

Siffrorna i tabellen är uppskattningar baserade på information från Bolagsverket (se Bilaga 1). 

Enligt Bolagsverkets statistik har 6,1 procent av företagen som lämnat in i tid respektive 4,7 

procent av företagen som lämnat in för sent revision (se Bilaga 1), vilket ligger till underlag för 

uppskattningarna i Tabell 1.  

 

Vidare visar Tabell 1 att ett proportionerligt urval skulle innebära en särskilt stor risk att företag 

med revision som lämnat in årsredovisningen för sent inte skulle representeras i urvalet. Baserat 

på informationen från Bolagsverket skulle de båda egenskaperna enbart väntas gälla för åtta 

företag av det totala urvalet på 3 000. Vidare skulle ett proportionerligt urval innebära att 95 

procent av det totala urvalet skulle bestå av företag som lämnat in årsredovisningen i tid. Med 

tanke på att studien främst ämnar undersöka vilka företag som lämnar in årsredovisningen för 

sent skulle den typen av urval innebära en felallokering av tid och resurser, eftersom företagen 

som lämnat in i tid snarare agerar som kontrollgrupp. Således motiveras valet att inte använda 

proportionerligt urval i studien.  

 

Det bör påpekas att vissa omständigheter talar för att det faktiska urvalet som erhölls av 

Bolagsverket inte helt korrekt representerar populationen. Inga företag registrerade senare än 

år 2003 finns representerade och därtill är antalet företag med revision inte likvärdigt med de 

uppskattningar som framgår i Tabell 1. Det finns därmed indikationer på att studiens resultat 

inte skulle se likadant ut om urvalet skulle upprepas. Till följd av hur urvalet genomförts 

påverkas med andra ord reliabiliteten negativt. 

 

4.5 Datainsamlingsmetod 

4.5.1 Datainsamling 

Studiens empiriska material utgörs av sekundärdata, främst i form av information från 

företagens årsredovisningar. Dessa har hämtats från databasen Retriever Business, med 

utgångspunkt från de 3 000 slumpmässigt utvalda organisationsnummer som erhållits från 

Bolagsverket. Information om företagens bokslutsdag, dagen årsredovisningen inkom till 

Bolagsverket, företagens omsättning, balansomslutning och eget kapital samt huruvida 

företagen hade en påskriven revisionsberättelse av en godkänd eller auktoriserad revisor har 

inhämtats från årsredovisningarna. En stor del av ovan information kan tillhandahållas direkt 
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från Retriever Business, men eftersom stickprov visar att informationen i databasen inte alltid 

stämmer med informationen i årsredovisningarna har all ovan information hämtats från 

företagens årsredovisningar. Att informationen endast hämtats från årsredovisningarna innebär 

att problematik med felaktig information undviks och att studiens reliabilitet stärks. Ytterligare 

sekundärdata i form av information om kreditranking, bransch, huruvida några ändringar skett 

i styrelsen mellan bokslutsdag och inlämnande av årsredovisningen samt eventuell information 

om vilket datum revisorn avregistrerades har dock inhämtats direkt från Retriever Business. 

Anledningen till att informationen har hämtats direkt från databasen är att den inte finns angiven 

i årsredovisningarna. Vad gäller uppgifter om kreditranking har Retriever Business i sin tur 

erhållit dem av leverantören Creditsafe, vilket är viktigt att påpeka eftersom kreditranking kan 

variera beroende på vilken aktör som gör bedömningen. Informationsinsamlingen har även 

kompletterats med att inhämta uppgifter om registreringsår, länssäte och 

styrelsesammansättning från webbsidan Allabolag.se. 

 

4.5.2 Bortfall 

Tabell 2. Bortfall 

 

Tabell 2 visar studiens bortfall. En stor del av datamaterialet har hämtats från företagens 

årsredovisningar, och eftersom tolv av företagen saknar årsredovisning för 2015 har dessa 

exkluderats. Av företagen som saknar årsredovisning är två stycken är ur gruppen som lämnat 

 Företag som 

lämnat in i tid 

Företag som 

lämnat in för sent 

Totalt 

Urval 1 500 1 500 3 000 

Årsredovisning för 2015 saknas 2 10 12 

Noll i balansomslutning 11 33 44 

Information om omsättning saknas 0 3 3 

Kreditranking saknas 35 5 40 

Saknas information om det datum då 

företaget valde bort revision 

2 1 3 

Styrelsen består endast av likvidator vid 

inlämning 

12 22 34 

Totalt bortfall 62 74 136 

Totalt antal bolag 1438 1426 2864 
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in i tid och tio stycken är ur gruppen som lämnat in för sent. Vidare har 44 företag exkluderats 

på grund av att de har noll i balansomslutning. Vid mätning av företagens soliditet krävs ett 

värde på totala tillgångar, varför dessa företag fallit bort. Av de 44 företag som har noll i 

balansomslutning är elva stycken från gruppen som lämnat in i tid och 33 stycken från gruppen 

som lämnat in för sent. I tre fall saknas även resultaträkningen i årsredovisningen, vilket innebär 

att information om omsättning inte går att hämta. Samtliga tre tillhör gruppen som lämnat in 

årsredovisningen för sent och dessa har exkluderats. Därtill krävs, för kontrollvariabeln 

kreditranking, att information om företagens kreditranking finns. Eftersom informationen 

saknas för 40 företag, varav 35 stycken ur gruppen som lämnat in i tid och fem stycken ur 

gruppen som lämnat in för sent, exkluderas även dessa företag från datamaterialet. Ytterligare 

tre företag, varav två i gruppen som lämnat in i tid och ett som lämnat in för sent, har fallit bort 

på grund av att det saknas information om vid vilken tidpunkt dessa avstått revision. Den 

oberoende variabeln som mäter hur lång tid företagen varit utan revision förutsätter att 

informationen finns, varför de tre företagen har exkluderats. Slutligen har 34 företag 

exkluderats eftersom styrelsen vid tidpunkten för inlämnande av årsredovisningen endast 

bestod av en likvidator, vilket innebär att kontrollvariablerna som behandlar styrelsens 

sammansättning inte kan mätas. Av de 34 företagen är tolv ur gruppen som lämnat in 

årsredovisningen i tid och 22 ur gruppen som lämnat in den för sent.  

 

Efter bortfall består det totala datamaterialet av 2 864 företag, varav 1 438 är företag som 

lämnat in årsredovisningen i tid och 1 426 är företag som lämnade in den för sent. Således är 

bortfallet jämnt fördelat mellan grupperna, vilket innebär att datamaterialet inte blivit 

snedvridet efter bortfallet.  

 

4.6 Etiska aspekter 

I studiens statistiska analys används endast offentliga handlingar, dels bestående av statistik 

från Bolagsverket och dels bestående av företagens årsredovisningar. De etiska aspekter som 

är viktiga att beakta i forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, vilka samtliga faller inom det grundläggande kravet på individskydd 

(Vetenskapsrådet 2002). De tre förstnämnda kraven är oproblematiska när det gäller 

sekundärdata som publicerats frivilligt av företagen och således inte kan anses vara privat eller 

känslig. Den tillhandahållna sekundärdatan avses endast användas i studien, och inte spridas 

vidare, och således är även nyttjandekravet uppfyllt. 
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I avsnitt 5.6 presenteras en kompletterande analys som genomförts genom att intervjua ett antal 

yrkesverksamma i redovisnings- och revisionsbranschen. Eftersom intervjuerna innebär att 

primärdata samlas in är de fyra nämnda etiska aspekterna viktiga att beakta. Genom att 

respondenterna informeras om studiens syfte, att deltagande är frivilligt och hur informationen 

avses användas uppfylls informationskravet samt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Vidare är alla respondenter anonyma och den information som tillhandahålls används endast i 

studien och sprids således inte vidare, vilket innebär att konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet är uppfyllt (ibid). 

 

4.7 Operationalisering 

4.7.1 Beroende variabler 

Den beroende variabeln, för sent inlämnad årsredovisning, visar huruvida företagen lämnat in 

årsredovisningen för sent eller i tid. Distinktionen mellan de två grupperna görs efter 

Bolagsverkets bedömning. I likhet med tidigare studier på området definieras variabeln som en 

dummyvariabel (jfr Clatworthy & Peel 2016; Luypaert et al. 2015). Om årsredovisningen 

lämnats in för sent, det vill säga över sju månader efter bokslutsdagen, kodas dummyvariabeln 

som 1 medan övriga kodas som 0. 

 

4.7.2 Oberoende variabler 

För att testa revisionens påverkan (H1) mäts en dummyvariabel för huruvida företaget har haft 

revision eller inte vid tidpunkten då årsredovisningen lämnades in. De företag vars 

årsredovisning inkluderar en revisionsberättelse påskriven av godkänd eller auktoriserad 

revisor anses ha haft revision vid tidpunkten och kodas som 1, övriga kodas som 0. Enligt H1 

väntas ett negativt samband mellan revision och att lämna in årsredovisningen för sent.  

 

För att testa hur tiden som passerat utan revision påverkar företagens benägenhet att lämna in 

årsredovisningen för sent (H2) delas företagen upp i grupper baserat på det år då de avstod 

revision. De företag som avstod revision 2016 tilldelas siffran 1, de som avstod år 2015 tilldelas 

siffran 2 och så vidare. Företagen som avstod revision tidigast, det vill säga 2010, tilldelas 

siffran 7 och de företag som fortfarande har revision ges värdet 0. En lägre siffra signalerar 

således att ett företag varit utan revision kortare, eller ingen, tid än ett företag med en högre 
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siffra. Enligt H2 väntas ett negativt samband mellan företags tid utan revision och att lämna in 

årsredovisningen för sent.  

 

4.7.3 Kontrollvariabler 

Utgångspunkten för kontrollvariablerna är studierna av Luypaert et al. (2015) och Clatworthy 

och Peel (2016) där sambandet mellan mindre företags tidpunkt för inlämnande av 

årsredovisningen och revision undersöks. Eftersom området är relativt outforskat har även 

andra kontrollvariabler inkluderats, med utgångspunkt i annan relevant forskning. Valet att 

inkludera variabler som inte tidigare kontrollerats för innebär dock en minskad validitet jämfört 

med om en färdig och väl beprövad modell hade använts.  

 

Tabell 3. Operationalisering 

Variabel Beskrivning  Informationskälla 

Beroende variabel    

1. I tid/Sen Dummyvariabel (0,1) där 1=sen och 

0=i tid 

 Bolagsverket 

Oberoende variabler    

2. Revision Dummyvariabel (0,1) där 1=revision 

och 0=ej revision 

 Årsredovisning 

3. Tid utan revision Ordinal variabel på en skala 0–7 där 

0=har revison, 1=avstod revision 

2016 […] och 7=avstod revision 2010 

 Retriever Business 

Kontrollvariabler    

4. Storlek Företagets omsättning  Årsredovisning 

5. Soliditet Eget kapital/Totala tillgångar  Årsredovisning 

6. Bransch Dummyvariabel där företagen delats 

in i tre olika grupper: "Service", 

"Finans" och "Industri", där 

"Industri" är referensvariabel. 

 Retriever Business 

7. Kreditranking Ordinal variabel på en skala 1-5 där 

1=mycket hög risk och 5=mycket låg 

risk 

 Retriever Business 
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8. Styrelsens egenskaper    

8a. Storlek Antal styrelsemedlemmar  Allabolag.se 

8b. Könsfördelning Dummyvariabel där företagen delats 

in i tre olika grupper: "Fler män än 

kvinnor", "Lika fördelat" och "Fler 

kvinnor än män", där "Fler män än 

kvinnor" är referensvariabel. 

 Allabolag.se 

8c. Förändringar i 

styrelsen 

Dummyvariabel (0,1) där 

1=förändringar har skett i styrelsen 

mellan bokslut och inlämning och 

0=inga förändringar 

 Retriever Business 

9. Storstad Dummyvariabel (0,1) där 1=länssäte i 

Stockholm och 0=länssäte i övriga 

Sverige 

 Allabolag.se 

10. Bokslutsdatum Dummyvariabel (0,1) där 1=bokslut 

den 31 december och 0=ej bokslut 31 

december 

 Årsredovisning 

 

• Företagets storlek är i tidigare studier som behandlar aktualitet och finansiell rapportering 

vanligtvis inkluderad som kontrollvariabel (jfr Dyer IV & McHugh 1975; Davies & Whittred 

1980; Givoly & Palmon 1982; Ashton, Graul & Newton 1989; Leventis & Weetman 2004; 

Owusu-Ansah & Leventis 2006; Al-Ajmi 2008; Abdelsalam & El-Masry 2008; Ezat & El-

Masry 2008; Luypaert et al. 2015; Kamalluarifin 2016; Clatworthy & Peel 2016 m.fl.). Flera 

studier visar att både agentproblematik och interna resurser är mer förekommande i större 

företag, vilket leder till ett positivt samband mellan storlek och benägenheten att rapportera 

finansiell information tidigt (Owusu-Ansah 2000; Al-Ajmi 2008; Abdelsalam & El-Masry 

2008). Som tidigare konstaterats (se 1.2 Problematisering) förekommer dock en viss motsägelse 

i resultaten när variabeln storlek studeras i mindre företag (jfr Luypaert et al. 2015; Clatworthy 

& Peel 2016), vilket tyder på att sambandet inte nödvändigtvis gäller linjärt över alla olika 

storlekar på företag. I nyare studier har variabeln huvudsakligen mätts genom den naturliga 

logaritmen av de totala tillgångarna (jfr Ashton, Graul & Newton 1989; Owusu-Ansah & 

Leventis 2006; Al-Ajmi 2008; Luypaert et al. 2015; Clatworthy & Peel 2016; Dauth, Pronobis 

& Schmid 2017). I Sverige har dock mindre företag möjlighet att välja mellan två olika 

regelverk vid redovisning, nämligen K2 (BFNAR 2016:1) och K3 (BFNAR 2012:1). De två 
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regelverken skiljer sig åt vid värdering av tillgångar, varför det i denna studie inte är lämpligt 

att mäta företagets storlek med de totala tillgångarna. Företagets storlek kontrolleras istället för 

genom att mäta omsättningen, som tidigare gjorts av bland annat Givoly och Palmon (1982) 

samt Abdelsalam och El-Masry (2008) i liknande sammanhang. Ett stort antal företag har noll 

i omsättning, vilket innebär att en mätning genom den naturliga logaritmen av omsättningen är 

problematisk. En sådan mätning leder till ett stort bortfall eftersom logaritmen av noll är ett 

odefinierat tal. Därmed kontrollerar studien för storlek genom att mäta omsättningen i absoluta 

tal.  

 

• Soliditet väntas påverka företags benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent och 

inkluderas därmed som variabel i flera studier på området (jfr Owusu-Ansah & Leventis 2006; 

Abdelsalam & Street 2007; Al-Ajmi 2008; Ezat & El-Masry 2008; Dedman & Kausar 2012; 

Luypaert et al. 2015; Clatworthy & Peel 2016; Kamalluarifin 2016; Dauth, Pronobis & Schmid 

2017). Företag med en högre andel skulder väntas ha krav på sig att lämna ut information som 

är av intresse för långivarna och därmed vara snabbare än företag utan liknande påtryckningar 

(Peek, Cuijpers & Buijink 2010; Luypaert et al. 2015; Kamalluarifin 2016). I flera studier, 

däribland studier på mindre företag, har sambandet dock visat sig vara det motsatta, det vill 

säga att företag med låg soliditet rapporterar senare än företag med hög soliditet (Al-Ajmi 2008; 

Luypaert et al. 2015; Clatworthy & Peel 2016 m.fl.). Resultaten förklaras av att en låg soliditet 

tyder på finansiella problem, vilket leder till senare rapportering (Impink, Lubberink, Van Praag 

& Veenman 2012; Clatworthy & Peel 2016). I denna studie kontrolleras för soliditet genom att 

mäta eget kapital i förhållande till totala tillgångar.  

 

• Branschen som företag verkar i inkluderas som kontrollvariabel i flera tidigare studier, där 

vissa visar på ett signifikant samband med aktualitet och finansiell rapportering (Ashton, Graul 

& Newton 1989; Abdelsalam & Street 2007; Ezat & El-Masry 2008; Luypaert et al. 2015) och 

vissa inget samband alls (Owusu-Ansah & Leventis 2006; Al-Ajmi 2008). Företags 

informationsutgivning kan påverkas av vilken bransch de tillhör eftersom förutsättningarna och 

komplexiteten kan skilja sig åt (Ashton, Willingham & Elliot 1987, Ashton, Graul & Newton 

1989; Ng & Tai 1994) och vidare tenderar företag i samma bransch att följa liknande 

beteendemönster (Al-Ajmi 2008). Bland annat visar tidigare studier att företag i 

servicebranschen tenderar att ha högre aktualitet i sin finansiella rapportering än företag i 

industriella branscher (Ezat & El-Masry 2008), samt att företag i finansiella branscher är 

snabbare än övriga branscher (Ashton, Graul & Newton 1989). Eftersom resultaten gällande 
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branschens påverkan på rapportering skiljer sig åt, samt att variabeln är signifikant i studien av 

Luypaert et al. (2015) på mindre företag, inkluderas den i modellen.  

 

• Kreditranking har inte undersökts i tidigare studier som behandlar aktualitet och finansiell 

rapportering, men har i denna studie inkluderats som kontrollvariabel. Clatworthy och Peel 

(2016) diskuterar kring kreditranking och föreslår att vidare forskning bör inkludera variabeln 

för att undersöka huruvida en för sent inlämnad årsredovisning har något samband med 

kreditranking. Företag som har stabila bokslutssiffror erhåller en högre kreditranking än företag 

som är i finansiella svårigheter (Creditsafe 2017). Tidigare studier visar att finansiella 

svårigheter har ett samband med företagens benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent 

(Luypaert et al. 2015; Clatworthy & Peel 2016), vilket ytterligare motiverar att variabeln bör 

inkluderas. I studien kontrolleras för kreditranking genom en skala från 1 till 5, där 1 är högst 

risk och 5 är lägst risk. 

 

• Styrelsens egenskaper kontrolleras för i flera tidigare studier på området (Ezat & El-Masry 

2008; Adams & Ferreira 2009; Al Daoud, Ismail & Lode 2014; Holtz & Sarla Neto 2014; Ran, 

Fang, Lou & Chan 2015; Clatworthy & Peel 2016; Dauth, Pronobis & Schmid 2017 m.fl.). 

Antal styrelsemedlemmar inkluderas som variabel i flera studier (Ezat & El-Masry 2008; Holtz 

& Sarla Neto 2014; Al Daoud, Ismail & Lode 2014; Clatworthy & Peel 2016). Det förekommer 

dock en viss motsägelse i resultaten eftersom ett antal studier visar att aktualitet påverkas 

positivt av att ha en större styrelse (Clatworthy & Peel 2016; Ezat & El-Masry 2008) medan 

andra studier visar det motsatta (Al Daoud, Ismail & Lode 2014; Holtz & Sarla Neto 2014). 

Därtill mäter flera studier huruvida könsfördelning i styrelsen har ett samband med den 

finansiella informationens kvalitet och aktualitet, och visar att styrelser med både män och 

kvinnor presterar bättre gällande finansiell information (Clatworthy & Peel 2013; Ran et al. 

2015). Clatworthy och Peel (2013) menar även att styrelser som endast består av kvinnor 

levererar högre kvalitet på finansiell information än styrelser som endast består av män. I denna 

studie undersöks styrelsens egenskaper genom att kontrollera för styrelsens storlek, styrelsens 

könsfördelning samt huruvida förändringar i styrelsen skett. Förändringar i styrelsen har inte 

kontrollerats för i tidigare studier på området, men har inkluderats i denna studie eftersom 

förändringar väntas påverka benägenheten att lämna in årsredovisningen för sent. Med hänsyn 

till mindre företags storlek kan det antas att en förändring i styrelsen kan innebära att en stor 

del av styrelsens kompetens försvinner. Om förändringen sker i samband med bokslut och 

inlämning av årsredovisningen kan det antas att tiden för inlämning påverkas. Förändringar i 
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styrelsen mäts genom en dummyvariabel för huruvida företaget gjort en styrelseförändring 

mellan bokslutsdagen och dagen för inlämning av årsredovisningen. Styrelsens storlek mäts 

genom antalet styrelsemedlemmar och könsfördelningen mäts som en dummyvariabel genom 

tre grupper: fler kvinnor än män, fler män än kvinnor och lika fördelning. 

 

• Storstad har inte inkluderats som kontrollvariabel i tidigare studier på området, men har 

inkluderats i studien eftersom variabeln väntas påverka den beroende variabeln. Skillnader i 

storstad och landsbygd har tidigare visats ha en påverkan på bland annat nivån av 

entreprenörskap (Ritsilä 1999) och anställdas tillfredsställelse med sitt arbete (Turner & 

Lawrence 1965; Hulin & Blood 1968; Martinson & Wilkening 1984). Ritsilä (1999) fann i sin 

studie genomförd i Finland att landsbygden inte var lika gynnsam för entreprenörskap, med 

bakomliggande faktorer såsom lägre synergieffekter, utbildning och innovation. Vidare kan det 

antas att näringslivet i Stockholm skiljer sig gentemot resterande län bland annat till följd av en 

högre konkurrens, varför det i denna studie kontrolleras för storstad genom en dummyvariabel 

för huruvida företaget har länssäte i Stockholm eller inte.  

 

• Bokslutsdatum inkluderas som kontrollvariabel i vissa tidigare studier på området (Dyer & 

McHugh 1975; Ashton, Graul & Newton 1989), men inte under senare tid. Att undersöka 

bokslutsdatum motiveras i tidigare studier med att det under vissa perioder är högsäsong i 

revisionsbranschen och därmed svårare att hinna utföra revisionen inom tidsgränsen (ibid). 

Eftersom företagen som undersöks i denna studie inte nödvändigtvis har revision anses inte 

argumentet om högsäsong vara tillräckligt för att inkludera variabeln. Det finns dock andra skäl 

att kontrollera för bokslutsdatum. Ett skäl är att majoriteten av företag har kalenderår som 

räkenskapsår (se Bilaga 2) och därmed torde fler vara uppmärksamma på att årsredovisningen 

ska lämnas in, vilket kan tänkas skapa medvetenhet. En större medvetenhet talar för att företag 

med kalenderår som räkenskapsår i större utsträckning lämnar in årsredovisningen i tid. Vidare 

är dessa företags tidsgräns för inlämnande av årsredovisningen den 31 juli, vilket är mitt under 

semestersäsongen. Det kan således tänkas att företagen dels glömmer bort och dels skjuter på 

att lämna in årsredovisningen, vilket tvärtom talar för att företag med kalenderår som 

räkenskapsår i större utsträckning lämnar in årsredovisningen för sent. Det kan konstateras att 

bokslutsdatum kan tänkas ha något typ av samband med när årsredovisningen lämnas in, och i 

studien väljs därmed att kontrollera för bokslutsdag. Variabeln kontrolleras för genom att mäta 

en dummyvariabel för huruvida företaget har bokslutsdag den 31 december eller inte.   
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5. Analys 

 

 

Avsnittet inleds med en analys av datamaterialets extremvärden, följt av univariat och bivariat 

analys. Sedan följer multivariat analys där resultaten från studiens två regressionsmodeller 

presenteras och analyseras. Därefter sammanfattas analysen och avslutningsvis presenteras en 

kompletterande analys. 

 

 

5.1 Extremvärden 

Extremvärden är viktiga att undersöka eftersom de riskerar att ge en snedvriden bild av 

datamaterialet och därmed påverka resultatet (Pallant 2013). Av de variabler som inkluderas i 

modellerna är det två som kan innehålla extremvärden, nämligen storlek som mäts med 

omsättning samt soliditet som mäts med kvoten eget kapital/totala tillgångar. Tabell 4, som 

visar beskrivande statistik, bekräftar att variablerna storlek samt soliditet innehåller 

extremvärden eftersom de har extremt höga standardavvikelser. Övriga variabler som 

inkluderas i modellerna operationaliseras antingen genom dummykodning eller en ordinal 

skala, vilket innebär att extremvärden inte förekommer. För att undersöka om modellerna 

påverkas av extremvärden har variablerna storlek respektive soliditet rensats för extremvärden 

och därefter testats i de båda regressionsanalyserna. Resultaten i analyserna med och utan 

extremvärden jämförs därefter för att utröna huruvida de påverkas av att extremvärdena 

exkluderas. Vid identifiering av extremvärden har funktionen Explore i SPSS tillämpats, i 

kombination med en boxplot.  

 

Det har identifierats 196 extremvärden för variabeln storlek, vilka är de värden som överskrider 

2 411 021 kronor. Gränsen för extremvärdena bestämdes till det värde som föreslogs i 

funktionen Explore i SPSS, efter att värdet även analyserats i en boxplot. Regressionsanalyserna 

där de 196 extremvärdena exkluderades i modellerna (se Bilaga 3) skiljer sig endast marginellt 

från regressionsanalyserna där värdena inkluderades (se Tabell 6 och Tabell 8). Samtliga 

variabler har samma lutning och Nagelkerke R2 är endast marginellt lägre vid exkluderande av 

värdena. Vidare förblir samma variabler, förutom revision, signifikanta. Storlek, som inte är 

signifikant när extremvärdena inkluderas, är signifikant i Modell 2 när värdena exkluderas. 
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Det har identifierats 235 extremvärden för variabeln soliditet, vilka är de värden som 

underskrider -63 procent. Liksom för variabeln storlek har gränsvärdet bestämts genom 

funktionen Explore i SPSS, samt analyserats i en boxplot. Det bör noteras att soliditet mäts som 

en kvot, vilket innebär att -63 procent är detsamma som värdet -0,63. Att så pass många företag 

har en extremt låg soliditet beror på att de har ett stort negativt eget kapital och liten 

balansomslutning. I urvalet återfinns nio företag med en soliditet mindre än -1000, vilket 

förklaras av att det egna kapitalet understiger -100 000 kronor och balansomslutningen har 

värden mellan 1 och 300 kronor. Vid exkludering av extremvärdena stiger medelvärdet till en 

något mer rimlig nivå på 0,64, med en standardavvikelse på 2,87. Vidare har de företag i urvalet 

som lämnat in årsredovisningen i tid respektive för sent, vid exkludering av extremvärden, en 

genomsnittlig soliditet på 0,71 respektive 0,57. Standardavvikelsen är 3,58 respektive 1,84. 

Regressionsanalyserna där de 235 extremvärdena exkluderats (se Bilaga 4) skiljer sig, i likhet 

med variabeln storlek, endast marginellt från regressionsanalyserna där värdena inkluderades 

(se Tabell 6 och Tabell 8). Därtill är Nagelkerke R2 endast marginellt lägre och samma 

variabler, förutom revision, förblev signifikanta. 

 

Vidare har variablerna storlek samt soliditet analyserats med Shapiro-Wilks test, som visar 

huruvida variablerna är normalfördelade. Variablerna är inte normalfördelade varken före eller 

efter exkluderande av extremvärden. Att variablerna inte är normalfördelade är dock inget 

problem vid logistisk regression (Hair et al. 2006) och därför vidtas inga ytterligare åtgärder.  

 

Eftersom exkluderandet av extremvärdena inte leder till några betydande förändringar, varken 

för storlek eller soliditet, har värdena ingen större påverkan på resultatet. För att på ett så korrekt 

sätt som möjligt spegla urvalet tas därmed samtliga 2 864 företag med i modellerna. 
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5.2 Univariat analys 

Tabell 4. Beskrivande statistik 

Variabel    

Beroende variabel I tid Sen Totalt 

1. I tid/Sen 1 438 (50,2%) 1 426 (49,8%) 2 864 (100%) 

Oberoende variabler    

2. Revision    

                  Ja (1) 29 (2%) 56 (3,9%) 85 (3,0%) 

                  Nej (0) 1 409 (98%) 1 370 (96,1%) 2 779 (97%) 

3. Tid utan revision (Figur 1)    

                  Har revision 29 (2%) 56 (3,9%) 85 (3%) 

                  Avstod 2016 1 (0,1%) 4 (0,3%) 5 (0,2%) 

                  Avstod 2015 118 (8,2%) 141 (9,9%) 259 (9%) 

                  Avstod 2014 167 (11,6%) 158 (11,1%) 325 (11,3%) 

                  Avstod 2013 213 (14,8%) 292 (20,5%) 505 (17,6%) 

                  Avstod 2012 552 (38,4%) 546 (38,3%) 1 098 (38,3%) 

                  Avstod 2011 357 (24,8%) 227 (15,9%) 584 (20,4%) 

                  Avstod 2010 1 (0,1%) 2 (0,1%) 3 (0,1%) 

Kontrollvariabler    

4. Storlek    

                  Medelvärde 727 704 kr 830 485 kr 778 879 kr 

                  Standardavvikelse 1 174 607 kr 3 082 091 kr 2 348 781 kr 

                  Min-/Maxvärde 0 kr /  

17 891 428 kr 

-503 419 kr /  

86 474 864 kr 

-503 419 kr /  

86 474 864 kr 

5. Soliditet (%)    

                  Medelvärde -626,92 -1 865,34 -1 243,54 

                  Standardavvikelse 23 141,17 64 264,40 48 214,99 

                  Min-/Maxvärde -877 333 / 

131,82 

-2 420 351 / 

63,85 

-2 420 351 / 

131,82 

6. Bransch    

                  Service 1 066 (74,1%) 1 128 (79,1%) 2 194 (76,6%) 

                  Finans 57 (4%) 51 (3,6%) 108 (3,8%) 
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                  Industri 315 (21,9%) 247 (17,3%) 562 (19,6%) 

7. Kreditranking (Figur 2)    

                  Mycket hög risk (1) 122 (8,5%) 361 (25,3%) 483 (16,9%) 

                  Hög risk (2) 85 (5,9%) 114 (8%) 199 (6,9%) 

                  Medium risk (3) 30 (2,1%) 106 (7,4%) 136 (4,7%) 

                  Låg risk (4) 283 (19,7%) 298 (20,9%) 581 (20,3%) 

                  Mycket låg risk (5) 918 (63,8%) 547 (38,4%) 1465 (51,2%) 

8. Styrelsens egenskaper    

            8a. Storlek    

                  Medelvärde 2,21 2,16 2,18 

                  Standardavvikelse 0,585 0,573 0,579 

                  Min-/Maxvärde 1 / 8 1 / 7 1 / 8 

            8b. Könsfördelning    

                  Fler män än kvinnor 493 (34,3%) 597 (41,9%) 1 090 (38,1%) 

                  Lika fördelat 841 (58,5%) 701 (49,1%) 1 542 (53,8%) 

                  Fler kvinnor än män 104 (7,2%) 128 (9%) 232 (8,1%) 

            8c. Förändringar i styrelsen    

                  Ja (1) 27 (1,9%) 122 (8,6%) 149 (5,2%) 

                  Nej (0) 1 411 (98,1%) 1 304 (91,4%) 2 715 (94,8%) 

9. Storstad    

                  Stockholm (1) 474 (33%) 606 (42,5%) 1 080 (37,7%) 

                  Övriga Sverige (0) 964 (67%) 820 (57,5%) 1 784 (62,3%) 

10. Bokslutsdatum    

                  Bokslut 31 december (1) 829 (57,6%) 929 (65,1%) 1 758 (61,4%) 

                  Bokslut annat datum än  

                  31 december (0) 

609 (42,4%) 497 (34,9%) 1 106 (38,6%) 
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Figur 1. Tid utan revision 

 

 

Figur 2. Kreditranking 

 

Tabell 4 visar beskrivande statistik för variablerna. Eftersom ett stratifierat urval har gjorts är 

fördelningen mellan de två grupperna jämlik, vilket den beroende variabeln visar. Som tidigare 

nämnt är tidsgränsen för att lämna in årsredovisningen sju månader efter bokslutsdagen, vilket 

för de företag som har kalenderår som bokslutsår innebär 217 dagar. Av de företag som lämnat 

in årsredovisningen i tid lämnades årsredovisningen i genomsnitt in 152 dagar efter bokslut, 

medan de företag som lämnar in sent i genomsnitt gjorde det efter 238 dagar. Totalt har endast 

tre procent av företagen revision, vilket är betydligt färre än de 25 procent som Brännström 
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(2016b) hävdar. Antalet skiljer sig också åt från de uppskattningar som, utifrån populationen, 

gjordes innan datainsamlingen (se Tabell 1). Antalet företag som väntades ha revision var totalt 

160 stycken, varav 90 väntades finnas i gruppen av företag som lämnat in årsredovisningen i 

tid och 70 som lämnat in för sent. Totalt fanns 85 stycken företag med revision representerade 

i urvalet, varav 29 var företag som lämnat in årsredovisningen i tid och 56 var företag som 

lämnat in den för sent. Antalet företag som lämnat in årsredovisningen i tid och har revision 

verkar alltså vara underrepresenterade i urvalet jämfört med i populationen i stort.  

 

Cirka två tredjedelar av företagen som har revision lämnar in årsredovisningen för sent. Enligt 

H1 väntades företag som lämnar in för sent i mindre utsträckning ha revision än företag som 

lämnar in i tid, vilket inte tycks stödjas av den univariata analysen. Vidare visar Tabell 4 att 

företag som lämnar in årsredovisningen för sent avstod revision senare än företag som lämnar 

in årsredovisningen i tid. Enligt H2 väntades företag som lämnar in för sent ha avstått revision 

senare än företag som lämnar in i tid, vilket däremot tycks stödjas av den univariata analysen. 

Som tydliggörs i Figur 1 avstod fler företag som var i tid med sina årsredovisningar 2015 

revision under år 2011 och 2012, medan de företag som lämnat in för sent i större utsträckning 

avstod under år 2013 och 2015. 

 

Medelvärdet för storleken på företag som lämnar in för sent respektive i tid är relativt lika. 

Standardavvikelsen är däremot stor, vilket kan förklaras av att de företag som inkluderas i 

sammanställningen inte har rensats för extremvärden. Tabell 4 visar att både det minsta och det 

största värdet återfinns bland företagen som lämnat in för sent, där det minsta värdet på 

omsättningen till och med är negativt. Båda gruppernas medelvärde för soliditet är negativt och 

standardavvikelsen är stor. Även detta kan förklaras av att det inte har rensats för extremvärden. 

Det företag med lägst soliditet återfinns i gruppen av företag som lämnat in årsredovisningen 

för sent. Företaget visar en soliditet på -2 420 351, vilket förklaras av ett negativt eget kapital 

på -2 420 351 kronor och 1 krona i balansomslutning. Vid rensning för extremvärden är båda 

gruppernas medelvärde positivt och standardavvikelsen lägre.  

 

Vidare visar Tabell 4 att de företag som lämnar in för sent till större del tillhör servicebranschen 

och till mindre del tillhör industribranschen än företag som lämnar in i tid. Ungefär lika stor 

andel företag i finansbranschen lämnar in för sent som i tid. Vad gäller kreditranking har företag 

som lämnar in årsredovisningen för sent till större del mycket hög risk, hög risk och medium 

risk än företag som lämnar in i tid. Vidare har företag som lämnar in för sent i mindre 
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utsträckning erhållit kreditranking 5 än företag som lämnar in i tid. Förhållandena tydliggörs i 

Figur 2. Företag som lämnar in för sent har marginellt mindre medelvärde för styrelsens storlek 

än företag som lämnar in i tid, och standardavvikelsen är relativt låg. Företag som lämnar in i 

tid har i större utsträckning lika könsfördelning i styrelsen än företag som lämnar in för sent. 

Vidare visar Tabell 4 att företag som lämnar in för sent i större utsträckning har gjort en 

styrelseförändring mellan bokslutsdagen och inlämning av årsredovisningen, drygt 80 procent 

av företag med styrelseförändring lämnar in årsredovisningen för sent. Företag som lämnar in 

för sent har även i större utsträckning länssäte i Stockholm än företag som lämnar in i tid. 

Slutligen har företag som lämnar in för sent i större utsträckning bokslutsdatum den 31 

december än företag som lämnar in i tid. 

 

5.2.1 Univariat analys uppdelad på inlämningsmånad 

För att analysera hur en tidigareläggning av tidsgränsen för att lämna in årsredovisningen skulle 

kunna påverka företagen har datamaterialet delats upp i tre grupper (se Bilaga 5). De tre 

grupperna utgörs av de företag som lämnat in i månad ett till sex efter bokslut, de företag som 

lämnat in i månad sju efter bokslut och de företag som lämnat in för sent. Således har de företag 

som lämnat in årsredovisningen i tid delats upp i två grupper, varav den ena gruppen endast 

utgörs av de som lämnat in i månad sju, det vill säga den sista lagstadgade månaden.  De företag 

som lämnar in årsredovisningen i månad sju motsvaras av 15,2 procent av det totala urvalet och 

antas vara de företag som skulle påverkas mest av en tidigareläggning. Nio företags 

årsredovisningar saknar en stämpel från Bolagsverket som anger vilken månad 

årsredovisningen lämnats in, och därmed har de exkluderats i analysen uppdelad på 

inlämningsmånad. 

 

Företagen som lämnat in årsredovisningen i månad sju har många egenskaper av liknande 

karaktär som de företag som lämnat in för sent (se Bilaga 5). Bland annat har fler företag som 

lämnat in i månad sju revision, i förhållande till de företag som lämnat in i månad ett till sex. 

Anmärkningsvärt är att de företag som inkommit med årsredovisningen i månad sju i större 

utsträckning än samtliga andra företag avstod revision under 2012. Företag som inkommit med 

årsredovisningen för sent avstod i större utsträckning senare än 2012 medan företag som lämnat 

in årsredovisningen i månad ett till sex i större utsträckning avstod tidigare, det vill säga 2010 

och 2011. Dessutom visar analysen att företagen som lämnat in i månad sju har en jämnare 

soliditet med en mer rimlig standardavvikelse än de två andra grupperna. Vidare är fler av 
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företagen som lämnat in i månad sju verksamma i industribranschen respektive finansbranschen 

och färre i servicebranschen än de två andra grupperna. Kreditrankingens medelvärde är lägre 

för företag som lämnar in i månad sju än för de företag som lämnar in i månad ett till sex, med 

värden på 4,06 respektive 4,32. Företag som lämnar in för sent har i genomsnitt 3,39 i 

kreditranking. De företag som lämnar in i månad sju har även ett värde som ligger mellan de 

två andra grupperna vad gäller styrelsens storlek, styrelsens könsfördelning samt storstad. Dock 

har färre styrelseförändringar gjorts i de företag som lämnar in i månad sju än de två andra 

grupperna, liksom att de i mindre utsträckning än övriga har den 31 december som 

bokslutsdatum. 

 

5.3 Bivariat analys 

För att kontrollera för multikollinearitet mellan variablerna har två korrelationstest utförts, vilka 

är Pearson samt Spearmans Rho. Att både Pearson och Spearmans Rho utförs motiveras av att 

Spearmans Rho har fördelar vid test av dummyvariabler medan Pearson har fördelar vid test av 

övriga variabler (Cameron & Trivedi 2005). Tabell 5 visar en korrelationsmatris där den övre 

raden avser Pearsons test och den undre raden avser Spearmans Rho. Enligt Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen (2010) bör värdena i korrelationstesterna inte överstiga 0,8 eller 0,9. Det kan 

konstateras att det finns en viss korrelation mellan de oberoende variablerna revision och tid 

utan revision, vilket beror på att dummyvariabeln för revision ingår i variabeln tid utan revision. 

Trots att korrelationen inte är i närheten av det gränsvärde som Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2010) rekommenderar har variablerna testats i två olika modeller. De oberoende 

variablerna testas i varsin modell eftersom hypoteserna inte är helt kompatibla, vilket innebär 

att om variablerna testas i samma modell mister de en del av sin potential att förklara den 

beroende variabeln.  
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Tabell 5. Korrelationsmatris 

Pearson 

Spearman 

 Korrelationsmatris 
(n = 2864) 

  I tid/Sen 2. 3. 4. 5. 6.1 6.2 6.3 7. 8a. 8b.1 8b.2 8b.3 8c. 9. 

2. Revision  ,056** 

,056** 
 

              

3. Tid utan revision  -,101** 

-,109** 
 

-,537** 

-,305** 
 

             

4. Storlek  0,022 

-,079** 
 

,268** 

,103** 
 

-,163** 

-,054** 
 

            

5. Soliditet  -0,013 

-,154** 
 

0,005 

-,042* 
 

-0,028 

,067** 
 

0,009 

-,263** 
 

           

6. Bransch 1. Service ,059** 

,059** 
 

0,024 

0,024 
 

-0,024 

-0,020 
 

-0,024 

-,055** 
 

-0,011 

-,046* 
 

          

 2. Finans -0,010 

-0,010 
 

-0,024 

-0,024 
 

0,034 

0,032 
 

-,056** 

-,169** 
 

0,005 

,093** 
 

-,358** 

-,358** 
 

         

 3. Industri -,058** 

-,058** 
 

-0,014 

-0,014 
 

0,010 

0,005 
 

,052** 

,140** 
 

0,009 

0,004 
 

-,894** 

-,894** 
 

-,098** 

-,098** 
 

        

7. Kreditranking  -,281** 

-,286** 
 

-0,035 

-0,033 
 

,091** 

,118** 
 

0,006 

,176** 
 

,042* 

,217** 
 

0,003 

0,002 
 

-0,003 

-0,001 
 

-0,002 

-0,001 
 

       

8a. Styrelsens 

storlek 

 -,037* 

-0,035 

 

,086** 

,065** 

 

-,078** 

-,041* 

 

0,020 

,039* 

 

0,008 

0,016 

 

0,001 

0,001 

 

0,032 

0,032 

 

-0,016 

-0,016 

 

0,034 

0,016 

 

      

8b. Styrelsens 

könsfördelning 

1. Fler kvinnor än 

män 

0,032 

0,032 

 

-0,014 

-0,014 

 

0,029 

0,022 

 

-0,020 

-0,019 

 

0,008 

0,009 

 

,061** 

,061** 

 

-0,005 

-0,005 

 

-,063** 

-,063** 

 

-0,036 

-,040* 

 

,069** 

,105** 

 

     

 2. Lika fördelning -,094** 

-,094** 

 

-,040* 

-,040* 

 

,038* 

0,029 

 

-0,034 

0,019 

 

-0,024 

0,015 

 

-0,017 

-0,017 

 

-0,023 

-0,023 

 

0,029 

0,029 

 

,102** 

,105** 

 

-,224** 

-,276** 

 

-,321** 

-,321** 

 

    

 3. Fler män än 

kvinnor 

,078** 

,078** 

 

,049** 

,049** 

 

-,055** 

-,042* 

 

,046* 

-0,009 

 

0,020 

-0,021 

 

-0,017 

-0,017 

 

0,026 

0,026 

 

0,006 

0,006 

 

-,084** 

-,085** 

 

,191** 

,224** 

 

-,233** 

-,233** 

 

-,847** 

-,847** 

 

   

8c. Förändringar i 

styrelsen 

 ,150** 

,150** 

 

,079** 

,079** 

 

-,065** 

-,054** 

 

,065** 

-,046* 

 

0,006 

-,049** 

 

0,025 

0,025 

 

-0,005 

-0,005 

 

-0,025 

-0,025 

 

-,140** 

-,137** 

 

0,001 

0,006 

 

0,017 

0,017 

 

-,080** 

-,080** 

 

,072** 

,072** 

 

  

9. Storstad  ,098** 

,098** 

 

0,000 

0,000 

 

-0,017 

-0,024 

 

-0,020 

-0,033 

 

0,006 

-0,004 

 

,098** 

,098** 

 

0,016 

0,016 

 

-,112** 

-,112** 

 

-,044* 

-,050** 

 

-0,015 

-0,023 

 

0,017 

0,017 

 

-0,006 

-0,006 

 

-0,003 

-0,003 

 

0,029 

0,029 

 

 

10. Bokslutsdatum 

 

 ,077** 

,077** 

0,016 

0,016 

,040* 

,077** 

0,024 

-,037* 

-0,018 

-0,010 

,038* 

,038* 

0,021 

0,021 

-,051** 

-,051** 

0,005 

-0,007 

0,017 

0,014 

0,007 

0,007 

-,061** 

-,061** 

,059** 

,059** 

,037* 

,037* 

0,012 

0,012 

** 0,01 signifikansnivå * 0,05 signifikansnivå  
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5.4 Multivariat analys 

Studiens hypoteser testas genom logistisk regression i två olika modeller, Modell 1 och Modell 

2. Modell 1 inkluderar den oberoende variabeln revision, och exkluderar den oberoende 

variabeln tid utan revision, och testar därmed H1. Modell 2 inkluderar tvärtom variabeln tid 

utan revision, och exkluderar variabeln revision, och testar därmed H2. I båda modellerna har 

konfidensgraden 95 procent valts, vilket innebär att variabler med en signifikansnivå under 0,05 

är signifikanta. Vidare mäts respektive modells förklaringsgrad med pseudo-R2--måttet 

Nagelkerke R2. Därtill kontrolleras för multikollinearitetsproblem genom modellernas VIF-

värde, vilket ska understiga det kritiska värdet 2,5 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). I 

de tester som görs konstateras att VIF-värdet med god marginal understiger det kritiska värdet, 

vilket innebär att multikollinearitet inte är ett problem i modellerna (se Tabell 6 och Tabell 7). 

För att testa att avvikelserna som förekommer mellan observerade och förutspådda värden i 

modellen inte avviker mer än vad som kan förklaras av slumpen genomförs ett Hosmer & 

Lemeshow-test. Enligt Tabachnick och Fidell (2006) bör testet resultera i att Chi-två inte är 

signifikant, det vill säga att p-värdet ska vara högre än 0,05. Vidare visas modellens Chi-två, 

vilket visar huruvida de variabler som lagts till modellen förbättrat dess precision (Bjerling & 

Ohlsson 2010). Ett signifikant värde för modellens Chi-två indikerar att åtminstone en av de 

oberoende variablerna eller kontrollvariablerna har ett signifikant samband med modellens 

beroende variabel (ibid).  
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5.4.1 Revisionens påverkan 

Tabell 6. Resultat av logistisk regression – Modell 1 

Modell 1 

Revision 

 

yi = β0 + β1REVi + β2OMSi + β3SOLi + β4SERVi + β5FINi + β6RANKi + β7STSTRLi + 

β8KVINi + β9LIKAi + β10STYRCHGi + β11STHLMi + β12BOKi + ui 

   Totalt 

   n = 2864 

Variabler Operationalisering 

Förväntat 

samband Beta   S.E. 

Revision 1=Revision; 0=Ej revision Negativt 0,504 * 0,256 

Storlek Omsättning 2015  0,000   0,000 

Soliditet Eget kapital/Totala tillgångar  0,000   0,000 

Bransch 1=Service  0,244 * 0,103 

 1=Finans  0,078   0,226 

 1=Industri (referens)        

Kreditranking Skala 1–5  -0,371 *** 0,028 

Styrelsens storlek Antal medlemmar i styrelsen  -0,200 ** 0,073 

Styrelsens 

könsfördelning 1=Fler kvinnor än män  0,017   0,155 

 1=Lika fördelat  -0,286 ** 0,087 

 1=Fler män än kvinnor (referens)        

Förändringar i 

styrelsen 1=Ja; 0=Nej  1,242 *** 0,225 

Storstad 1=Stockholm; 0=Övriga Sverige  0,359 *** 0,082 

Bokslutsdatum 1=31 december; 0=Annat  0,310 *** 0,082 

Konstant     1,410   0,229 

Nagelkerke R2   0,151     

Rätt klassificerade  64,5%     

Hosmer & Lemeshow signifikans 

 

Chi-2 = 11,472, df = 8,  

p-värde = 0,176 

Modellens Chi-två  343,590 ***    

VIF-värde, högsta   1,193     

***p-värde <0,001; **p-värde <0,01; *p-värde <0,05    
 

Tabell 6 visar Modell 1 som testar H1. Modellens förklaringsgrad uppgår till 0,151, vilket kan 

jämföras med exempelvis Luypaert et al. (2015) förklaringsgrad på 0,218. Modellen har korrekt 

klassificerat 64,5 procent av företagen, vilket innebär att modellen i 64,5 procent av fallen kan 

förutspå om ett mindre företag lämnar in årsredovisningen för sent eller ej. Jämfört med den 

naiva prediktionen på 50,2 procent har modellen därmed förbättrats med 14,5 procentenheter. 

P-värdet för Hosmer & Lemeshow-testet är inte signifikant med ett värde på 0,176, vilket 
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innebär att värdena i modellen inte avviker mer än vad som kan förklaras av slumpen. 

Modellens Chi-två är signifikant på 0,1 procents nivå, vilket innebär att åtminstone en av 

variablerna som lagts till kan förklara den beroende variabeln. Vidare visar modellen att den 

oberoende variabeln revision har ett relativt starkt signifikant samband med att lämna in 

årsredovisningen för sent. I motsats till vad som förutspåtts i H1 är dock sambandet positivt, 

vilket innebär att företag som lämnar in årsredovisningen för sent har revision i större 

utsträckning än företag som lämnar in årsredovisningen i tid. Med andra ord kan H1 förkastas. 

Analysen stödjer därmed inte Clatworthy och Peel (2016) samt Luypaert et al. (2015) som båda 

menar att det finns ett negativt samband mellan revision och företags benägenhet att lämna in 

årsredovisningen för sent. Analysen är dock i linje med tidigare studier som visar att revision 

leder till att finansiell information rapporteras senare (Courtis 1976; Gilling 1977; Davies & 

Whittred 1980). Vidare stärker analysen det tidigare förda resonemanget om att Clatworthy och 

Peels (2016) samt Luypaert et al. (2015) resultat inte enkelt kan appliceras på den svenska 

populationen av mindre företag. Det är dock värt att notera att det positiva sambandet dels kan 

bero på att väldigt få företag med revision representeras i urvalet och dels på studiens 

avgränsning att inte kontrollera för redovisningskonsult. Eftersom att modellens 

kontrollvariabler även inkluderas i Modell 2 kommenteras de gemensamt under avsnitt 5.4.3. 

 

För att ytterligare analysera studiens resultat beräknas marginaleffekten av att ha revision. 

Marginaleffekten visar hur företags benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent påverkas 

av huruvida de har revision eller ej. Med utgångspunkt i den univariata analysen har 

genomsnittsvärden beräknats, vilka sedan utgör grunden för beräkningen på urvalets 

”genomsnittsföretag”. Vidare har beräkningar gjorts för de olika percentilerna i urvalet, med 

uppdelning på var tionde procent. Den tionde percentilen innebär att företaget är sämre än tio 

procent av företagen på att lämna in årsredovisningen i tid, men bättre än 90 procent. Den 

femtionde percentilen är således medianen i urvalet. Marginaleffekter för resterande variabler 

anses inte vara av lika stort intresse och presenteras därmed i en bilaga (se Bilaga 6). 
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Tabell 7. Marginaleffekt 

 

Företag 

Marginaleffekt Sannolikhet 

med revisor 

Sannolikhet 

utan revisor 

Genomsnittsföretaget 12,5 % 58,7 % 46,2 % 

10:e percentilen 5,4 % 15,2 % 9,8 % 

20:e percentilen 7,3 % 21,4 % 14,1 % 

30:e percentilen 8,2 % 25,0 % 16,8 % 

40:e percentilen 8,8 % 27,4 % 18,6 % 

50:e percentilen 9,6 % 30,6 % 21,0 % 

60:e percentilen 7,0 % 86,7 % 79,7 % 

70:e percentilen 5,6 % 89.8 % 84,2 % 

80:e percentilen 3,9 % 93,3 % 89,4 % 

90:e percentilen 2,6 % 95,9 % 93,3 % 

 

Sannolikheterna som presenteras i Tabell 7 visar sannolikheterna för företag att lämna in 

årsredovisningen för sent. Som tabellen visar ökar benägenheten att lämna in årsredovisningen 

för sent när företag har revision jämfört med när de inte har det. Värt att notera är att variabeln 

revision inte är en av de mest signifikanta variablerna i Modell 1 för att förklara den beroende 

variabeln, många av kontrollvariablerna visar ett starkare samband. Därtill visar inte tabellen 

en verklighetstrogen representation av populationens sannolikhet att lämna in årsredovisningen 

för sent eftersom studiens urval är stratifierat, det vill säga urvalsgrupperna är lika stora. 

Sannolikheterna i Tabell 7 visar därmed en snedvriden bild av verkligheten och kan inte tolkas 

som en representation av de olika percentilerna i populationen i stort. 

 

Som går att utläsa ur Tabell 7 ökar urvalets genomsnittsföretags sannolikhet att lämna in 

årsredovisningen för sent med 12,5 procent om företag har revision jämfört med om de inte har 

det. Sannolikheten är högst av samtliga värden i tabellen, vilket kan tolkas som att revision har 

störst påverkan på de företag som är på gränsen vad gäller att lämna in i tid. Effekten är som 

minst i de båda utkanterna av urvalet, vilket innebär att de företag som lämnar in för sent 

förmodligen kommer att göra det oavsett om de har revision eller inte och vice versa för de 

företag som lämnar in i tid. Således kan analysen tolkas som att revision, snarare än att ha en 

likvärdig effekt på samtliga företags benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent, har 
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störst effekt på de företag som är på gränsen att lämna in för sent. Därmed kan revison anses 

vara avgörande för om företagen som är på gränsen att lämna in för sent gör det eller ej. 

 

5.4.2 Tid utan revision 

Tabell 8. Resultat av logistisk regression – Modell 2 

Modell 2 

Tid utan revision 

 

yi = β0 + β1TURi + β2OMSi + β3SOLi + β4SERVi + β5FINi + β6RANKi + β7STSTRLi + 

β8KVINi + β9LIKAi + β10STYRCHGi + β11STHLMi + β12BOKi + ui 

   Totalt 

   n = 2864 

Variabler Operationalisering 

Förväntat 

samband Beta   S.E. 

Tid utan revision 0=har revision; 1=avstod 2016; 

2=avstod 2015 […]; 7=avstod 2010 Negativt -0,114 *** 0,029 

Storlek Omsättning 2015  0,000   0,000 

Soliditet Eget kapital/Totala tillgångar  0,000   0,000 

Bransch 1=Service  0,242 * 0,103 

 1=Finans  0,092   0,226 

 1=Industri (referens)        

Kreditranking Skala 1-5  -0,364 *** 0,028 

Styrelsens storlek Antal medlemmar i styrelsen  -0,208 ** 0,072 

Styrelsens 

könsfördelning 1=Fler kvinnor än män  0,035   0,156 

 1=Lika fördelat  -0,283 ** 0,087 

 1=Fler män än kvinnor (referens)        

Förändringar i 

styrelsen 1=Ja; 0=Nej  1,233 *** 0,225 

Storstad 1=Stockholm; 0=Övriga Sverige  0,354 *** 0,083 

Bokslutsdatum 1=31 december; 0=Annat  0,327 *** 0,082 

Konstant     1,907   0,265 

Nagelkerke R2   0,156     

Rätt klassificerade  64,8%     

Hosmer & Lemeshow signifikans 

 

Chi-2=11,362, df=8,  

p-värde = 0,182 

Modellens Chi-två  355,278 ***  

VIF-värde, högsta   1,194     

***p-värde <0,001; **p-värde <0,01; *p-värde <0,05 
   

 

Tabell 8 visar Modell 2 som testar H2. Modellens förklaringsgrad uppgår till 0,156. Modellen 

har korrekt klassificerat 64,8 procent av företagen, vilket innebär att modellen i 64,8 procent av 
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fallen kan förutspå om ett mindre företag lämnar in årsredovisningen för sent eller ej. Jämfört 

med den naiva prediktionen på 50,2 procent förbättrades därmed modellen med 14,6 

procentenheter, vilket är något bättre än i Modell 1. P-värdet för Hosmer & Lemeshow-testet 

är inte signifikant med ett värde på 0,182, vilket innebär att värdena i modellen inte avviker 

mer än vad som kan förklaras av slumpen. Modellens Chi-två är signifikant på 0,1 procents 

nivå, vilket innebär att åtminstone en av variablerna som lagts till kan förklara den beroende 

variabeln. Både förklaringsgraden och klassificeringen är något bättre i Modell 2 än i Modell 

1, vilket indikerar att den oberoende variabeln tid utan revision förklarar för sent inlämnad 

årsredovisning bättre än den oberoende variabeln revision. Indikationen bekräftas av att 

variabeln tid utan revision har ett väldigt starkt signifikant negativt samband med för sent 

inlämnad årsredovisning. 

 

Eftersom de företag som fortfarande har revision inte är bortfall utan operationaliseras som 0 

kan analysen tänkas påverkas av variabeln revision, varför en kompletterande regressionsanalys 

har gjorts där företagen som fortfarande har revision exkluderats (se Bilaga 7). Den 

kompletterande regressionsanalysen visar dock fortfarande ett starkt signifikant negativt 

samband mellan variablerna, som endast är något svagare än när företagen som fortfarande har 

revision inkluderas. Det negativa sambandet innebär att mindre företag som lämnar in 

årsredovisningen för sent generellt sett avstod revision senare än företag som lämnar in 

årsredovisningen i tid. Analysen stödjer H2 och således kan hypotesen inte förkastas på en 99,9 

procents signifikansnivå. Tidigare studier som undersökt revisionens påverkan på för sent 

inlämnad årsredovisning har inte undersökt variabeln tid utan revision (jfr Clatworthy & Peel 

2016; Luypaert et al. 2015), varför analysen inte kan jämföras mot tidigare studier. Eftersom 

modellens kontrollvariabler även inkluderas i Modell 1 kommenteras de gemensamt under 

avsnitt 5.4.3. 
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5.4.3 Kontrollvariabler 

Eftersom Modell 1 och Modell 2 inkluderar samma kontrollvariabler kommenteras analyserna 

gemensamt. 

 

Storlek är inte signifikant för att förklara företags benägenhet att lämna in årsredovisningen för 

sent i varken Modell 1 eller Modell 2. Analysen är inte i linje med tidigare studier, varken på 

större eller mindre företag (jfr Owusu-Ansah 2000; Al-Ajmi 2008; Abdelsalam & El-Masry 

2008; Luypaert et al. 2015; Clatworthy & Peel 2016). Som tidigare konstaterats motsäger 

tidigare studier på mindre företag varandra om storlekens samband med för sent inlämnad 

årsredovisning, eftersom ena studien visar ett signifikant positivt samband medan den andra 

visar ett signifikant negativt samband (Luypaert et al. 2015; Clatworthy & Peel 2016). Analysen 

stödjer det tidigare förda resonemanget om att sambandet mellan storlek och för sent inlämnad 

årsredovisning inte är linjärt. Den stödjer även resonemanget om att tidigare studier på området 

inte är lämpliga att generaliseras till den svenska populationen av mindre företag. Att storlek 

inte är en signifikant variabel i varken Modell 1 eller Modell 2 kan förklaras av att populationen 

i studien är betydligt mindre jämfört med populationen i tidigare studier (Clatworthy & Peel 

2016; Luypaert et al. 2015). Skillnaden mellan studierna är en följd av att gränserna för frivillig 

revision är satta betydligt lägre i Sverige än i Storbritannien respektive Belgien, där tidigare 

studier genomförts (jfr Clatworthy & Peel 2016; Luypaert et al. 2015; SFS 2005:551). 

 

Soliditet är, liksom storlek, inte signifikant i varken Modell 1 eller Modell 2. Analysen är inte i 

linje med tidigare studier, vilka visar att soliditet har ett signifikant samband med att lämna ut 

finansiell information (Al-Ajmi 2008; Peek, Cuijpers & Buijink 2010; Luypaert et al. 2015; 

Clatworthy & Peel 2016; Kamalluarifin 2016). Studier på mindre företag visar endast ett 

negativt samband med för sent inlämnad årsredovisning, det vill säga att företag med finansiella 

problem tenderar att lämna in senare (Clatworthy & Peel 2016; Luypaert et al. 2015). Analysen 

stödjer dock inte resonemanget utan visar att varken krav från långivare eller finansiella 

problem har någon betydelse för inlämnande av årsredovisning. 

 

Branschens signifikans beror både i Modell 1 och Modell 2 på vilken sektor företaget verkar i. 

Servicesektorn har ett relativt starkt signifikant positivt samband med att lämna in 

årsredovisningen för sent, jämfört med industrisektorn. Med andra ord tillhör företag som 

lämnar in årsredovisningen för sent i större utsträckning servicesektorn än industrisektorn. 
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Finanssektorn har däremot inte ett signifikant samband med för sent inlämnad årsredovisning, 

i förhållande till industrisektorn. Analysen stödjer därmed tidigare studier som visar på att ett 

signifikant samband finns mellan bransch och informationsutlämnande (Ashton, Graul & 

Newton 1989; Abdelsalam & Street 2007; Ezat & El-Masry 2008; Luypaert et al. 2015). 

Analysen stödjer dock inte Ezat och El-Masrys (2008) påstående om att servicesektorn är 

snabbare på att lämna ut information än industrisektorn, utan visar ett motsatt samband. 

Analysen stödjer inte heller Ashton, Graul och Newtons (1989) studie som visar att företag i 

den finansiella sektorn lämnar ut information snabbare än övriga sektorer, utan visar att de 

företag som lämnar in årsredovisningen i tid i större utsträckning tillhör industrisektorn. 

 

Kreditranking har ett väldigt starkt signifikant negativt samband i både Modell 1 och Modell 2. 

Med andra ord har företag som lämnar in årsredovisningen för sent lägre kreditranking än 

företag som lämnar in årsredovisningen i tid. Eftersom studien har en tvärsnittsdesign kan ingen 

analys av orsaksriktning göras. Studien begränsas därmed till att endast konstatera att ett 

samband mellan kreditranking och för sent inlämnad årsredovisning finns. Det är således oklart 

om låg kreditranking leder till för sent inlämnad årsredovisning eller om för sent inlämnad 

årsredovisning leder till låg kreditranking. 

 

Styrelsens egenskaper har ett signifikant samband med företags benägenhet att lämna in 

årsredovisningen för sent. De tre variablerna som kontrollerar för styrelsens egenskaper har 

varierande signifikansnivå i både Modell 1 och Modell 2. Styrelsens storlek har ett starkt 

signifikant negativt samband med för sent inlämnad årsredovisning, vilket innebär att företag 

som lämnar in årsredovisningen för sent har mindre styrelse än företag som lämnar in i tid. 

Analysen är i linje med Clatworthy och Peel (2016) samt Ezat och El-Masry (2008) som visar 

att företag med större styrelser lämnar information tidigare än företag med mindre styrelser, 

och stödjer således inte studier som visar att sambandet är det motsatta (Al Daoud, Ismail & 

Lode 2014; Holtz & Sarla Neto 2014). Lika könsfördelning i styrelsen har ett starkt signifikant 

negativt samband med att lämna in årsredovisningen för sent. Med andra ord har företag som 

lämnar in årsredovisningen för sent i större utsträckning en styrelse som inte har en jämn 

könsfördelning. Analysen är i linje med tidigare studier som visar att styrelser med en jämn 

könsfördelning presterar bättre gällande den finansiella informationens kvalitet och aktualitet 

(Adams & Ferreira 2009; Clatworthy & Peel 2013; Ran et al. 2015). Analysen stödjer dock inte 

Clatworthy och Peel (2013) som visar att styrelser som enbart består av kvinnor levererar högst 

kvalitet på finansiell information. Däremot har förändringar i styrelsen, som inte har 
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kontrollerats för i tidigare studier, ett väldigt starkt signifikant positivt samband att lämna in 

årsredovisningen för sent. Det innebär att företag som lämnar in årsredovisningen för sent har 

gjort en styrelseförändring mellan bokslutsdag och inlämnande av årsredovisningen i större 

utsträckning än företag som lämnar in årsredovisningen i tid. 

 

Storstad har ett väldigt starkt signifikant positivt samband med för sent inlämnad årsredovisning 

i både Modell 1 och Modell 2. Analysen stödjer tidigare studier som visar att det finns skillnader 

mellan storstad och landsbygd gällande entreprenörskap (Ritsilä 1999) och 

arbetstillfredsställelse (Turner & Lawrence 1965; Hulin & Blood 1968; Martinson & Wilkening 

1984). Studiens analys visar med andra ord att företag som lämnar in årsredovisningen för sent 

i större utsträckning har länssäte i Stockholm än företag som lämnar in årsredovisningen i tid. 

 

Bokslutsdatum har ett väldigt starkt signifikant positivt samband med för sent inlämnad 

årsredovisning i både Modell 1 och Modell 2. Företag som lämnar in årsredovisningen för sent 

har således i större utsträckning den 31 december som bokslutsdatum än företag som lämnar in 

årsredovisningen i tid. Det indikeras således att trots att majoriteten av företagen har kalenderår 

som räkenskapsår tycks det inte skapa medvetenhet.  

 

5.5 Sammanfattande analys 

Analysen visar att variablerna revision, tid utan revision, bransch, kreditranking, styrelsens 

egenskaper, storstad och bokslutsdatum har ett signifikant samband med vilka företag som 

lämnar in årsredovisningen för sent. Revision visar ett positivt samband med för sent inlämnad 

årsredovisning, varför H1 förkastas. Tid utan revision visar däremot ett negativt samband med 

för sent inlämnad årsredovisning, varför H2 inte förkastas på en 99,9 procents signifikansnivå.  

  

Studiens resultat indikerar därmed att ett företag med låg kreditranking, bokslutsdatum den 31 

december och länssäte i Stockholm tenderar att lämna in årsredovisningen senare än andra. 

Ytterligare indikatorer är om företaget verkar i servicebranschen och har en liten styrelse med 

ojämn könsfördelningen. Har företaget dessutom nyligen gjort en styrelseförändring är 

sannolikheten större att det lämnar in årsredovisningen för sent. 
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5.6 Kompletterande analys 

Tabell 9. Respondenter  

  Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D  
Befattning Auktoriserad revisor/ 

Redovisningskonsult 

Auktoriserad 

revisor 

Auktoriserad 

revisor 

Redovisningskonsult 

 

Revisionsbyrå Big 4 Ej Big 4 Ej Big 4 Big 4  

Kontor Linköping Stockholm Stockholm Linköping  

      
 

Modell 1 och Modell 2 förklarar 15,1 % respektive 15,6 % av vilka företag som lämnar in 

årsredovisningen för sent. Således finns det även andra förklarande variabler som inte 

inkluderas i studien. För att fånga upp ytterligare förklaringar genomförs en kompletterande 

analys genom att intervjua ett antal verksamma auktoriserade revisorer samt 

redovisningskonsulter. Valet av respondenter har gjorts genom ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att revisorer och redovisningskonsulter som finns nära till hands har kontaktats 

(Bryman & Bell 2013). Eftersom ett bekvämlighetsurval har gjorts väntas respondenterna inte 

representera hela populationen och resultatet kan därmed inte väntas bli detsamma om en 

liknande studie genomförs vid ett annat tillfälle. Tabell 9 visar de fyra respondenter som har 

intervjuats. Intervjuerna har genomförts via mejl där respondenterna ombads besvara ett antal 

frågor (se Bilaga 8). 

 

Studiens analys visar att företag som lämnar in årsredovisningen för sent i större utsträckning 

har revision än företag som lämnar in i tid. Respondent D menar att revision påverkar mindre 

företags benägenhet att lämna in årsredovisningen i tid. Uppfattningen är dock att revisorn sätter 

press på företag att lämna in årsredovisningen i tid, vilket står i motsats till studiens analys. 

Respondent A är av samma åsikt och påpekar att företag vill undvika den avvikelse i 

revisionsberättelsen som en för sent upprättad årsredovisning innebär. Vidare påpekar 

Respondent A att Revisorsinspektionen vidtar disciplinåtgärder om revisorn inte har tillräckligt 

god kommunikation med kunden, vilket bör bidra till att revisorn agerar proaktivt. Respondent 

B menar dock att det i första hand är företagens ansvar att färdigställa en årsredovisning av 

tillräcklig kvalitet i tid. Samma respondent påpekar dock att revisionen har betydelse eftersom 

revisorn uppmanar företag att leverera material i tid, vilket är ett resonemang som även 

Respondent C stödjer.  
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Vidare visar studiens analys att företag som lämnar in årsredovisningen för sent avstod revision 

senare än företag som lämnar in årsredovisningen i tid. Enligt inlärningskurvan antas det således 

finnas en inlärningsperiod, det vill säga att företag lär sig hantera uppgiften att lämna in 

årsredovisningen först efter en viss tid utan revision. Respondent D menar dock att företag har 

större benägenhet att lämna in årsredovisningen i tid om de anlitar en redovisningskonsult. 

Respondent A kommenterar att "...enligt mina erfarenheter är det ett fåtal företag som upprättar 

sina årsredovisningar själva, så det beror nog inte på någon inlärningsfaktor utan att de flesta 

tar [annan] hjälp.". Respondent B och Respondent C har liknande uppfattningar och menar att 

om företag anlitar en redovisningskonsult har det definitivt en positiv påverkan på 

benägenheten att lämna in årsredovisningen i tid. 

 

Samtliga respondenter menar att det finns fler variabler än de studien inkluderar som påverkar 

företags benägenhet att lämna in årsredovisningen i tid. Ordningen i bolagets administration, 

bolagets syn på redovisning och hantering av skatter nämns som viktiga faktorer. Respondent 

C kommenterar att: ”Det viktigaste är att löpande under hela räkenskapsåret ha god ordning och 

kontroll vad gäller bokföring och [att] göra rätt för sig löpande. […] Har bolaget god ordning 

och intern kontroll så bör inte årsredovisningen vara speciellt svår att upprätta.”. Respondent A 

förklarar att: "Jag har noterat att ointresse att göra saker i tid ofta hänger samman med att 

bolaget går dåligt. Att man har för mycket att göra helt enkelt.".  

 

Företag som lämnar in årsredovisningen för sent har i större utsträckning bokslutsdatum den 31 

december. Respondent C menar att det beror på att majoriteten av företagen har kalenderår som 

räkenskapsår och således är det högt tryck på redovisnings- och revisionsbranschen, vilket 

respondenten även anser kan förklara varför företag i Stockholm lämnar in årsredovisningen 

senare än övriga Sverige. Respondent B är av samma uppfattning, det vill säga att trycket på 

branschen gör att redovisningskonsulter- och revisorer inte hinner färdigställa bokslut och 

granskning i tid. Respondent A förklarar vidare att bokslutsdatum den 31 december kan 

innebära en sen inlämning eftersom våren upplevs som lång och att uppgiften därav skjuts upp 

av redovisningskonsulter och revisorer. Samma respondent förklarar att för det första bör 

bokföringen för januari färdigställas för att poster ska periodiseras korrekt i bokslutet och 

fortsätter med "Sedan kommer sportlov, thailandsresa i mars när allt är trist och sedan blir det 

påsk.". Respondenten uppfattar dock att även företag med brutna räkenskapsår är sena och att 

endast företag med bokslutsdatum den 30 juni är enkla att färdigställa i tid.  
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Att Brännström (2016a) och Bodegård (2016) argumenterar för att årsredovisningen ska lämnas 

in närmare inpå bokslutsdagen kommenterar Respondent A på följande sätt: ” [Tidpunkten för 

inlämning] kan tyckas vara för långt efter bokslutsdatum, dock tycker jag att bolagets storlek 

spelar ganska stor roll.”. Samtliga respondenter anser att det är osäkert vad en tidigareläggning 

av tidpunkten skulle tillföra, särskilt när det kommer till mindre företag där det oftast endast är 

ägaren, skatteverket och någon leverantör som är bolagets intressenter. ”[För] större bolag är 

det dock helt andra yttre krav och förväntningar och [inlämningstiden] bör vara i strax samband 

med bokslutsdatum”, påpekar Respondent C. Vad gäller mindre företag menar Respondent D 

att om årsredovisningen behövs till något speciellt, såsom kreditprövning hos banken eller till 

en offentlig upphandling, är fokuset större på att färdigställa årsredovisningen i tid oberoende 

av tidsgräns. Samma respondent kommenterar även att: "Ibland kan det vara så att man väntar 

med att skicka in årsredovisningen även om den är klar precis till sista dagen för att inte ge 

konkurrenter extra försprång.". 
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6. Slutsats 

 

 

I studiens avslutande avsnitt diskuteras den analys som presenterats i avsnitt fem. Diskussionen 

förs med utgångspunkt i teori som presenterats i avsnitt tre. Därefter presenteras studiens 

slutsats. Avslutningsvis beskrivs studiens bidrag samt förslag till vidare forskning. 

 

  

 

6.1 Diskussion  

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan revision och mindre företags benägenhet 

att lämna in sin årsredovisning för sent. Statistik visar att allt fler mindre företag väljer bort 

revision (Brännström 2016; se Bilaga 1), vilket Bolagsverket menar har resulterat i en ökning 

av för sent inlämnande årsredovisningar (Danielsson 2013). Studiens analys visar å ena sidan 

att revision kan förklara för sent inlämnade årsredovisningar, dock är sambandet positivt och 

motsäger således Bolagsverkets påstående. Med andra ord visar analysen att företag som lämnar 

in årsredovisningen för sent i större utsträckning har revision än företag som lämnar in 

årsredovisningen i tid. Å andra sidan visar studiens analys att företags tid utan revision kan 

förklara för sent inlämnade årsredovisningar, vilket däremot stödjer Bolagsverkets påstående. 

Företag som avstår revision är under den närmsta tiden efter beslutet sämre på att lämna in i tid 

än vad de är när en viss tid har passerat. Det är således troligt att den stora ökningen av för sent 

inlämnade årsredovisningar under åren 2010 till 2012 var en konsekvens av revisionspliktens 

avskaffande, eftersom många företag avstod revision under den perioden.  

 

Hypotes 1 testar vilken påverkan revision har på företags benägenhet att lämna in 

årsredovisningen för sent. Företag behöver enligt resursberoendeteorin externa resurser för att 

bedriva sin verksamhet (Pfeffer & Salancik 2003), vilket stöds av flera studier som visar att 

revisorn är en viktig extern resurs för mindre företag (Gibb 1997; Kirby & King 1997). 

Analysen visar att revision har ett positivt samband med den beroende variabeln, vilket innebär 

att företag som lämnar in årsredovisningen för sent tenderar att ha revision i större utsträckning 

än de som lämnar in i tid. Sambandet motsäger således att revisorn är den viktiga externa resurs 

som resursberoendeteorin tillsammans med tidigare studier föreslår (Pfeffer & Salancik 2003; 
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Gibb 1997; Kirby & King 1997). Svanström och Sundgren (2012) påpekar dock att företag som 

anlitar en revisor kan erhålla tjänster utöver den rena revisionstjänsten, vilket delvis kan antas 

förklara varför Gibb (1997) samt Kirby och King (1997) visar att revisorn är den viktigaste 

externa resursen. Analysen stödjer dock tidigare forskning som visar att revision leder till att 

finansiell information rapporteras senare (Courtis 1976; Gilling 1977; Davis & Whittred 1980). 

Courtis (1976) menar att revisionsprocessens längd är avgörande för om årsredovisningen 

lämnas in för sent. 

 

Det positiva sambandet mellan revision och för sent inlämnade årsredovisningar ska tolkas med 

viss försiktighet på grund av studiens avgränsning att endast undersöka revision som extern 

resurs. De företag som har valt att avstå revision kan tänkas ta hjälp av andra former av externa 

resurser, vilket inte har kontrollerats för i denna studie. Exempelvis har studien inte kontrollerat 

för redovisningskonsult, vilket är en extern resurs som kan tänkas ha stor betydelse för 

finansiella rapporters aktualitet. Respondenterna i den kompletterande analysen bekräftar att 

redovisningskonsulten är en viktig resurs som hjälper mindre företag att lämna in 

årsredovisningen i tid. Det kan därmed, trots studiens resultat, inte uteslutas att 

resursberoendeteorin kan förklara vilka mindre företag som är benägna att lämna in 

årsredovisningen för sent. Med andra ord väntas resursberoendeteorin kunna förklara 

årsredovisningars aktualitet om redovisningskonsult inkluderas som variabel. 

 

Hypotes 2 testar vilken påverkan företags tid utan revision har för företags benägenhet att lämna 

in årsredovisningen för sent. Analysen visar att företag en viss tid efter att ha avstått revision 

blir bättre på att lämna in årsredovisningen i tid, vilket stödjer kombinationen av rationell 

beslutsteori och inlärningskurvan. Den rationella beslutsteorins traditionella perspektiv föreslår 

att företag som avstår revision anser sig kapabla att lämna in årsredovisningen i tid (Bayes 

1763), medan teorins deskriptiva perspektiv föreslår att de inte nödvändigtvis är införstådda 

med eventuella konsekvenser som beslutet för med sig (Slovic, Fischoff & Lichtenstein 1977). 

Enligt inlärningskurvan tar det tid för en individ att lära sig hur en uppgift utförs korrekt 

(Ebbinghaus 1913) och analysen visar att företags beslut att avstå revision är rationellt först 

efter en viss inlärningsperiod. Det innebär att företag vid beslutsfattandet inte är införstådda 

med att de till en början inte kan hantera uppgiften att lämna in årsredovisningen i tid. En 

alternativ förklaring är att företag är medvetna om konsekvenserna, men väljer att acceptera 

dem eftersom de endast påverkar företaget under en begränsad period. Vidare stödjer analysen 

Benkards (2000) påstående att inlärning kräver att en uppgift utförs vid upprepade tillfällen. 



51 

 

Det innebär att ett liknande samband som tidigare visats i produktionssektorn (Benkard 2000; 

Argote, Beckman & Epple 1990; Zimmerman 1982; Gruber 1992) även kan antas gälla i 

redovisningssammanhang.   

 

Den inlärningsperiod som analysen visar att företag har för att lära sig att lämna in 

årsredovisningen i tid väntas sträcka sig över fler än ett bokslut. Den univariata analysen 

uppdelad på inlämningsmånad visar att de företag som inkommit med årsredovisningen i månad 

sju i större utsträckning än samtliga andra företag har avstått revision under 2012. Företag som 

lämnar in för sent har i större utsträckning avstått revison senare än 2012, medan företag som 

lämnar in i månad ett till sex i större utsträckning har avstått revision tidigare än 2012. Analysen 

antyder således att företag som varit utan revision i minst tre år i större utsträckning lämnar in 

årsredovisningen i tid. Vidare måste mindre företag avgöra huruvida risken att påföras 

förseningsavgifter under de första åren utan revison är värt den långsiktiga besparingen av 

revisionskostnaden. Det kan däremot inte fastställas att mindre företag faktiskt gör en 

kostnadsbesparing genom att avstå revision. Flera studier har visat på andra fördelar såsom 

lägre finansieringskostnader (Hope, Li & Wang 2011; Dedman & Kausar 2012), högre 

lönsamhet (Dedman & Kausar 2012) samt bättre redovisningskvalitet (Clatworthy & Peel 2013; 

Nilsson & Sjödin 2015), vilket behöver beaktas vid beslutet att avstå revision. 

 

Vid tolkning av inlärningskurvans betydelse för företags benägenhet att lämna in 

årsredovisningen för sent bör hänsyn tas till studiens avgränsning att inte inkludera variabeln 

redovisningskonsult. Huruvida anledningen till att företag blir bättre på att lämna in 

årsredovisningen i tid beror på att de lär sig med tiden eller tar annan extern hjälp framgår inte 

av studien. Således kan förklaringen även ligga i att företag inser att resurserna eller 

kompetensen som krävs för att färdigställa årsredovisningen i tid saknas i företaget och att de 

därmed tar in en extern resurs. Respondenterna i den kompletterande analysen framhåller att 

många företag tar hjälp av en redovisningskonsult och anser att inlärningskurvan har liten, om 

någon, betydelse. Därmed antas att anledningen till att företag en tid efter att ha avstått revision 

kan hantera att lämna in årsredovisningen i tid, till viss del kan vara att en annan extern resurs 

anlitas. Oberoende av varför företag blir bättre på att lämna in årsredovisningen i tid, kan det 

konstateras att ökningen av antalet för sent inlämnade årsredovisningar i framtiden väntas avta 

eller stagnera. Majoriteten av företag har numera avstått revision (Brännström 2016b; se Bilaga 

1), vilket innebär att de flesta har lämnat eller är på väg att lämna inlärningsperioden, alternativt 

har anlitat annan extern hjälp. Således väntas antalet för sent inlämnade årsredovisningar i 
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framtiden förhålla sig till ökningen av antalet företag, och inte till huruvida företag har revison 

eller ej.   

 

Eftersom studien avser att vidareutveckla modellen som kan förklara aktualitet i företags 

finansiella rapportering har tre variabler som inte testats i tidigare studier inkluderats. De tre 

variablerna är kreditranking, ändringar i styrelsen, samt storstad, och analysen visar att samtliga 

har ett väldigt starkt signifikant samband med för sent inlämnad årsredovisning. Utöver dessa 

visar analysen att variabeln bokslutsdatum har ett starkt signifikant samband med den beroende 

variabeln. Bokslutsdatum har inte inkluderats i studier på området under de senaste decennierna 

och anses därmed bidra till att vidareutveckla modellen. Analysen visar att företag som lämnar 

in årsredovisningen för sent i större uträckning har låg kreditranking, länssäte i Stockholm, 

kalenderår som räkenskapsår samt gjort ändringar i styrelsen mellan bokslut och inlämning av 

årsredovisningen. 

 

Analysen visar att kreditranking har ett negativt samband med den beroende variabeln. Det 

innebär att företag som lämnar in årsredovisningen för sent oftare har lägre kreditranking än 

andra. Huruvida låg kreditrankning är en konsekvens av eller en orsak till för sent inlämnad 

årsredovisning kan med studiens valda forskningsdesign inte fastställas. Om låg kreditranking 

är en konsekvens som följer av att lämna in årsredovisningen för sent innebär det att företag, 

förutom att påföras förseningsavgifter, även försätts i en sämre finansiell ställning. Eftersom 

företag med låg kreditranking bedöms ha en högre risk påverkas deras finansieringsmöjligheter 

negativt, vilket innebär att de får sämre villkor och högre finansieringskostnader. Om låg 

kreditranking däremot är en orsak innebär det att företag som lämnar in årsredovisningen för 

sent tenderar att vara företag med högre risk. Intressenter kan i sådant fall ytterligare tolka den 

låga rankingen som en fingervisning huruvida de kommer att tillhandahållas årsredovisningen 

i tid eller ej.  

 

Vidare visar analysen att företag som lämnar in årsredovisningen för sent i större utsträckning 

har gjort ändringar i styrelsen, under perioden mellan bokslutsdatum och inlämnande av 

årsredovisningen, än företag som lämnar in i tid. Det kan antas att mindre företag har en liten 

styrelse, vilket stöds av att företagen i studiens urval i snitt har 2,18 styrelsemedlemmar. 

Förändringar av styrelsesammansättningen i mindre företag kan således snarare anses vara en 

följd av förändrade förhållanden än att det finns behov av ny kompetens bland medlemmarna. 

I företag där ägandet pågått i många år kan förändrade förhållanden exempelvis vara en 
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styrelsemedlems bortgång, medan det i företag som drivs av två personer i ett parförhållande 

kan handla om en separation. I sådana situationer är det troligt att årsredovisningen lämnas in 

för sent, dels på grund av okunskap hos kvarvarande styrelsemedlemmar och dels på grund av 

att situationen innebär att de fokuserar på annat än företaget. 

 

Därtill visar analysen att företag som lämnar in årsredovisningen för sent i större utsträckning 

har bokslutsdatum den 31 december och länssäte i Stockholm. Företag med bokslutsdatum den 

31 december ska lämna in årsredovisningen senast den 31 juli, vilket är mitt i semestersäsongen. 

Således kan de tänkas glömma bort, alternativt medvetet skjuta på, att lämna in 

årsredovisningen. Resonemanget stöds av den univariata analysen uppdelad på 

inlämningsmånad som visar att färre företag med bokslutsdatum den 31 december lämnar in i 

månad sju, jämfört med de som lämnar in i månad ett till sex respektive för sent. Det tyder på 

att företag undviker att lämna in årsredovisningen i juli, vilket innebär att de antingen lämnar 

in innan semestern, det vill säga i tid, eller efter semestern, det vill säga för sent. Vad gäller 

företag i Stockholm antas de vara verksamma i ett stressigare företagsklimat med mer 

konkurrens än övriga Sverige och därmed kan de antas prioritera annorlunda. Vidare beskriver 

respondenterna i den kompletterande analysen att eftersom många företag har länssäte i 

Stockholm innebär det ett högt tryck på redovisnings- och revisionsbranschen, vilket kan 

försena inlämningen av årsredovisningar. Att företag som lämnar in årsredovisningen för sent 

i större utsträckning har bokslutsdatum den 31 december kan även det förklaras av det höga 

trycket på branschen, eftersom majoriteten av årsredovisningarna ska färdigställas under 

samma period. 

 

Den pågående debatten om huruvida den nuvarande tidsgränsen för svenska aktiebolag att 

lämna in årsredovisningen är för långt efter bokslutsdagen är sprungen ur ett 

intressentperspektiv, där aktualitet och giltighet betonas. Eftersom en tidigareläggning skulle 

påverka företagen är det centralt att även lyfta deras perspektiv. Den univariata analysen 

uppdelad på inlämningsmånad visar att företag som lämnar in årsredovisningen i månad sju 

efter bokslut, det vill säga precis innan den nuvarande lagstadgade tidsfristen går ut, har 

liknande egenskaper som de företag som lämnar in årsredovisningen för sent. Vid en 

tidigareläggning förväntas således än fler företag lämna in årsredovisningen för sent, vilket är 

i linje med det Clatworthy och Peel (2016) konstaterar skedde i Storbritannien efter att 

tidsgränsen för inlämning tidigarelades med en månad.  
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Det kan även argumenteras för att en tidigareläggning drabbar revisorernas möjlighet att utföra 

revision. För det första behöver bokföringen slutföras och bokslut upprättas innan 

räkenskaperna kan granskas av revisorn, vilket är tidskrävande. För det andra antas mindre 

företag i många fall anlita en extern resurs för att hantera den finansiella rapporteringen och 

eftersom redovisningskonsulter under vissa perioder har hög arbetsbelastning väntas arbetet ta 

än mer tid. Om dessutom revision ska utföras dröjer det ytterligare innan årsredovisningen är 

färdig för att lämnas in. Att Brännström (2016a) argumenterar för att årsredovisningen ska 

lämnas in redan tre till fyra månader efter bokslutsdagen kan således ifrågasättas eftersom det 

försvårar utförandet av tillförlitlig revision. Det kan konstateras att en tidigareläggning skulle 

ställa krav på företagen att snabbt färdigställa räkenskaperna. Analysen visar dock att en 

tidigareläggning framförallt skulle ställa stora krav på redovisnings- och revisionsbranschen. 

Det kan ifrågasättas om branschen skulle klara av att färdigställa bokföring, upprätta bokslut 

och granska den finansiella informationen inom tre till fyra månader efter bokslutsdagen. Även 

om branschen skulle klara av att färdigställa årsredovisningarna i tid kan det förmodas att 

kvaliteten på den finansiella informationen, till följd av tidspressen, skulle bli sämre. Det kan 

därmed anses att en tidigareläggning skulle påverka årsredovisningars reliabilitet negativt. 

Således kan det argumenteras för att en tidigareläggning, till följd av en lägre tilltro till den 

granskade informationen, i slutändan även drabbar intressenterna. 

 

6.2 Slutsats 

Sammanfattningsvis visar studien att revision påverkar företags benägenhet att lämna in 

årsredovisningen för sent. I motsats till vad som förväntades har företag som lämnar in 

årsredovisningen för sent i större utsträckning revision än företag som lämnar in i tid. Således 

påverkar revision årsredovisningars aktualitet negativt. Dock visas, som förväntat, att de som 

lämnar in årsredovisningen för sent i större utsträckning avstod revision tidigare än de som 

lämnar in i tid. Således väntas årsredovisningars aktualitet, för de företag som avstår revision, 

öka över tid. Det har tidigare konstaterats att intressenterna har lägre tilltro till oreviderad 

information, vilket innebär att revision bidrar till högre reliabilitet. Revisionspliktens 

avskaffande har därmed missgynnat intressenterna ur ett reliabilitetsperspektiv. Studien visar 

dock att revisionspliktens avskaffande inte har missgynnat intressenterna ur ett 

validitetsperspektiv. Att företag avstår revision har med andra ord inte den negativa påverkan 

på intressenternas möjlighet att ta del av finansiell information som förväntades.  
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Slutligen kan det konstateras att argumenten som lyfts i debatten om tidigareläggning, det vill 

säga att värna om intressenterna, inte är giltiga för mindre företag. Mindre företag har generellt 

få intressenter att ta hänsyn till, och den kompletterande analysen visar att om årsredovisningen 

behövs till något särskilt är det större fokus på att färdigställa den i tid. Resonemanget stödjer 

ytterligare argumentet att en tidigareläggning inte skulle gynna intressenterna, såsom 

debattörerna menar. Det kan istället argumenteras för att en tidigareläggning skulle ställa mer 

krav på de mindre företagen, vilket kan anses motsägelsefullt mot bakgrund av att syftet med 

revisionspliktens avskaffande var att underlätta för de mindre företagen. 

 

6.3 Studiens bidrag 

Denna studie är den första att i svensk kontext behandla ämnet aktualitet i mindre företags 

finansiella rapportering. Studiens analys visar att tidigare internationella studier på området inte 

går att generalisera till mindre företag i Sverige. Dessutom har variabler som inte inkluderats i 

tidigare studier testats, och analysen visar att variablerna kan ge ytterligare förklaring till vilka 

företag som tenderar att lämna in årsredovisningen för sent.  

  

Studien bidrar teoretiskt, med hjälp av resursberoendeteorin, rationell beslutsteori samt 

inlärningskurvan, till en ökad förståelse för revisionens samband med finansiell informations 

aktualitet. Därtill ger studien ett teoretiskt bidrag till forskningsområdet eftersom studien med 

grund i internationell forskning utvecklat tidigare modeller och dess potential att förklara 

aktualitet gällande mindre företags årsredovisningar. Analysen visar att revision kan förklara 

vilka företag som inkommer med årsredovisningen för sent och bör således beaktas även i 

framtida studier på området.  

  

Studien bidrar även praktiskt genom att ge både intressenter och företag en förklaring till vad 

som indikerar att ett företag kommer att lämna in årsredovisningen för sent. För intressenter 

kan informationen användas för att utvärdera risken att inte få tillgång till den finansiella 

informationen inom lagstadgad tidsfrist. Vidare lyfter studien konsekvenser av 

revisionspliktens avskaffande ur ett validitetsperspektiv. För företag är studien av intresse dels 

eftersom analysen visar att det finns en inlärningsperiod efter företag har avstått revision och 

dels för att beakta de konsekvenser som kan följa av styrelsens egenskaper. Därtill bidrar 

studien även praktiskt genom att lyfta dels företagens perspektiv och dels redovisnings- och 

revisionsbranschens perspektiv i debatten om att tidigarelägga den lagstadgade tidpunkten för 
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att lämna in årsredovisningen. Studien bidrar även till debatten genom att påvisa att en 

tidigareläggning inte självklart behöver gynna intressenterna. 

 

 6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Studien har avgränsats genom att inte inkludera redovisningskonsult som variabel, vilket kan 

påverka studiens resultat. Det kan antas att företag som avstår revision tar hjälp av andra externa 

resurser för att bedriva sin verksamhet, såsom en redovisningskonsult. Eftersom en potentiellt 

viktig variabel för att förklara vilka företag som lämnar in årsredovisningen för sent har 

exkluderats föreslås en uppföljande studie som inkluderar variabeln. En uppföljning av denna 

studie där redovisningskonsult inkluderas skulle därmed kunna öka förklaringsgraden. Därtill 

skulle en sådan studie visa huruvida resursberoendeteorin kan förklara för sent inlämnande 

årsredovisningar eller ej. 

 

Eftersom denna studie endast kan uttala sig om en viss tidpunkt kan inga slutsatser dras kring 

orsaksriktningar. Analysen visar att kreditranking har ett starkt signifikant samband med för 

sent inlämnad årsredovisning, men inget kan sägas om sambandets orsaksriktning. Det är 

således oklart om ett företag med låg kreditranking lämnar in årsredovisningen för sent eller 

om företag som lämnar in årsredovisningen för sent drabbas av låg kreditranking. Genom en 

uppföljande studie som inkluderar kreditranking, men har en longitudinell design, kan 

orsaksriktning fastställas.  

  

Studiens analys visar ett tidigare outforskat samband, nämligen att tiden företag varit utan 

revision har ett negativt samband med deras benägenhet att lämna in årsredovisningen för sent. 

Det tyder på att företag har en inlärningskurva efter att de avstått revision. Dock behöver 

sambandet undersökas ytterligare för att kunna förklara i vilken utsträckning det gäller. Genom 

en longitudinell studie kan längden och omfattningen av den eventuella inlärningsperioden 

undersökas, och därmed kan sambandet med större säkerhet fastställas.  



57 

 

7. Referenslista 

Abdelsalam, O. & El-Masry, A. (2008). The impact of board independence and ownership 

structure on the timeliness of corporate internet reporting of Irish-listed companies. 

Managerial Finance, 34(12), 907-918. 

Abdelsalam, O. & Street, D. L. (2007). Corporate governance and the timeliness of the 

corporate internet reporting on U.K. listed companies. Journal of International 

Accounting, Auditing and Taxation, 16(2), 111-130. 

Adams, R.B. & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance 

and performance. Journal of Financial Economics, 94(9), 291-309. 

Al-Ajmi, J. (2008). Audit and reporting delays: Evidence from an emerging market. Advances 

in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 24, 217–226. 

Al Daoud, K.A., Ismail, K.N.I.K. & Lode, N.A. (2014). The impact of internal corporate 

governance on the timeliness of financial reports of Jordanian firms: Evidence using 

audit and management report lags. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1), 430-

442. 

Argote, L., Beckman, S.L. & Epple, D. (1990). The persistence and transfer of learning in 

industrial settings. Management Science, 36(2), 140-154. 

Ashton, R.H., Graul, P.R. & Newton, J.D. (1989). Audit delay and the timeliness of corporate 

reporting. Contemporary Accounting Research, 5(2), 657-673. 

Ashton, R.H., Willingham, J.J. & Elliot, R.K. (1987). An empirical analysis of audit delay. 

Journal of Accouting Research, 25(2), 275-292. 

Bakka, F.J, Fivelsdal, E & Lindkvist, L. (2006). Organisationsteori: struktur, kultur, processer. 

Malmö: Liber. 

Bayes, T. (1763). An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 53, 370-418. 

Beck, P.J. & Wu, M.G.H. (2006). Learning by doing and audit quality. Contemporary 

Accounting Research, 23(1), 1-30. 

Benkard, C.L. (2000). Learning and forgetting: The dynamics of aircraft production. The 

American Economic Review, 90(4), 1034-1054. 

Bennett, R. & Robson, P. (1999). The use of external business advice by SMEs in 

Britain. Entrepreneurship and Regional Development, 11(2), 155-180. 

https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/en/persons/paul-robson(4f91ab2e-42fb-412a-9206-759dfd344d5b).html
https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/en/publications/the-use-of-external-business-advice-by-smes-in-britain(7e166ec9-cd2f-459d-9088-7ab6c4a3dc95).html
https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/en/publications/the-use-of-external-business-advice-by-smes-in-britain(7e166ec9-cd2f-459d-9088-7ab6c4a3dc95).html


58 

 

BFNAR 2016:1. Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag. 

http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/allmanna-

rad/Grunddokument/bfnar08-1-grund.pdf [2017-05-28] 

BFNAR 2012:1. Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och 

koncernredovisning. http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/allmanna-rad/ 

Grunddokument/bfnar16-10-grund.pdf [2017-03‐13] 

Bjerling, J. & Ohlsson, J. (2010). En introduktion till logistisk regressionsanalys (Arbetsrapport 

62). Göteborg: Göteborgs universitet. http://jmg.gu.se/digitalAssets/1307/1307026_ 

Nr_62_Logistisk_regression.pdf 

Bodegård, K-I. (2016). "Korta tiden för årsredovisning". SvD Näringsliv, 30 juli 

2016. http://www.svd.se/korta-tiden-for-arsredovisning [2017-01-08]  

Bolagsverket. (2010). Årsredovisning 2010. Sundsvall: Bolagsverket. 

https://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.2393!/Menu/general/column-

content/file/bolagsverkets_arsredovisning_2010.pdf 

Bolagsverket. (2012). Årsredovisning 2012. Sundsvall: Bolagsverket. 

https://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.8940!/Menu/general/column-

content/file/bolagsverkets_arsredovisning_2012.pdf 

Bolagsverket. (2015). Årsredovisning 2015. Sundsvall: Bolagsverket 

https://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.12996!/bolagsverket-arsredovisning-

2015.pdf  

Bolagsverket. (2016). Förseningsavgifter aktiebolag. 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/2.1212/2.121

3 [2017-01-08] 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber. 

Brännström, D. (2016a). Inte en dag för sent. [blogg] Dan Brännström - personligt om 

näringsliv och samhälle.  http://danbrannstrom.se/inte-en-dag-for-sent [2017-01-08]  

Brännström, D. (2016b). Inte ens vartannat bolag har revisor. [blogg] Dan Brännström – 

personligt om näringsliv och samhälle. http://danbrannstrom.se/inte-ens-vartannat-

bolag-har-revisor [2017-01-18] 

Cameron, A.C. & Trivedi, P. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Carrington, T. (2014). Revision. Stockholm: Liber  

http://www.svd.se/korta-tiden-for-arsredovisning
https://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.12996!/bolagsverket-arsredovisning-2015.pdf
https://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.12996!/bolagsverket-arsredovisning-2015.pdf
http://danbrannstrom.se/inte-en-dag-for-sent


59 

 

Chan, W. M. (2012). Exemption of Annual Audit for Small Companies: A review. Pertanika  

Journal of Social Sciences & Humanities, 20(1), 1-10. 

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

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

Public Policy, 32(3), 1-25. 

Clatworthy, M.A. & Peel, M.J. (2016). The timeliness of UK private company financial 

reporting: Regulatory and economic influences. The British Accounting Review, 48(3), 

297-315. 

Collis, J. (2012). Determinants of voluntary audit and voluntary full accounts in micro- and 

non-micro small companies in the UK. Accounting and Business Research, 42(2), 441-

468. 

Courtis, J.K. (1976). Relationships between Timeliness in Corporate Reporting and Corporate 

Attributes. Accounting and Business Research, 7(25), 45-56. 

Creditsafe. (2017). Rating och Scoring som riskbedömning i vår kreditupplysning. 

https://www.creditsafe.se/vanliga-fraagor/rating-och-scoring/ [2017-05-08] 

Danielsson, C. (2013). "Allt fler sena årsredovisningar". Balans, 5 september 

2013. http://www.tidningenbalans.se/nyheter/allt-fler-sena-arsredovisningar/  [2017-

02-03]  

Dauth, T., Pronobis, P. & Schmid, S. (2017). Exploring the link between internationalization 

of top management and accounting quality: The CFO’s international experience matters. 

International Business Review, 26(1), 71-88. 

Davies, B. & Whittred, G.P. (1980). The Association Between Selected Corporate Attributes 

and Timeliness in Corporate Reporting: Further Analysis. Abacus, 16(1), 48-60. 

DeAngelo, L. (1981). Auditor independence, ‘low balling,’ and disclosure regulation. Journal 

of Accounting & Economics, 3(2), 113-127. 

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

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

Djurfeldt, G., & Barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda 2 – multivariat analys. Lund: 

Studentlitteratur. 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1 – 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Dyer IV, J.C. & McHugh, A.J. (1975). The timeliness of the Australian annual report. Journal 

of Accounting Research, 13(2), 204-219. 



60 

 

Ebbinghaus, H. (1913). Memory: A contribution to experimental psychology, by Hermann 

Ebbinghaus. Translated by Henry A. Ruger and Clara E. Bussenlus. New York: 

Teachers College, Columbia University. 

Egenäs, L. (2015). Revisorns agerande vid sena årsredovisningar. Balans, 3, 

http://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2015/03/Revisorns-agerande-vid-

sena-arsredovisningar.pdf [2017-01-08] 

Ezat, A. & El-Masry, A. (2008). The impact of corporate governance on the timeliness of 

corporate internet reporting by Egyptian listed companies. Managerial Finance, 34(12), 

848 – 867. 

FAR. (2017). EtikU 10 Revisorns åtgärder vid sen årsredovisning. 

Gibb, A. (1997). Small firms´ training. Building upon the small business as a learning 

organization. International Small Business Journal, 15(3), 13-29.  

Gilling, D.M. (1977). Timeliness in Corporate Reporting: Some Further Comment. Accounting 

and Business Research, 8(29), 34-36. 

Givoly, D. & Palmon, D. (1982). Timeliness of Annual Earnings Announcements: Some 

Empirical Evidence. The Accounting Review, 57(3), 486-508. 

Gruber, H. (1992). The learning curve in the production of semiconductor memory chips. 

Applied Economics, 24(8), 885–894. 

Gujarati, D.N. & Porter, D.C. (2009). Basic econometrics. (5. uppl.) Boston: McGrawHill. 

Hair, Jr., J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (2006). Multivariate 

Data Analysis, 6. uppl. New Jersey: Pearson Education, Inc. 

Holtz, L. & Sarla Neto, A. (2014). Effects of board of directors' characteristics on the quality 

of accounting information in Brazil. Revista Contabilidade & Finanças, 25(66), 255-

266. 

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

of Private Firms in Emerging Market. The Accounting Review, 86(4), 1255-1288 

Hulin, C.L. & Blood, M.R. (1968). Job enlargement, individual differences, and worker 

responses. Psychological Bulletin, 69(1), 41-55. 

Impink, J., Lubberink, M., Van Praag, B. & Veenman, D. (2012). Did accelerated filing 

requirements and SOX Section 404 affect the timeliness of 10-K filings? Review of 

Accounting Studies, 17(2), 227-253. 

Jacobsen, D. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 



61 

 

Justitiedepartementet. (2010). En frivillig revision. (Regeringens proposition 2009/10:204). 

Stockholm: Regeringskansliet. https://data.riksdagen.se/fil/9797D329-85C6-4614-

B820-7C38EBEB0F2B [2017-01-09] 

Kamalluarifin, W.F.S.W. (2016). The influence of corporate governance and firm 

characteristics on the timeliness of corporate internet reporting by top 95 companies in 

Malaysia. Procedia Economics and Finance, 35, 156-165. 

Kirby, D. A. & King, S. H. (1997). Accountants and Small Firm Development: Filling the 

Expectation Gap. The Service Industries Journal, 17(2), 294-304. 

Leventis, S. & Weetman, P. (2004). Timeliness of financial reporting: applicability of 

disclosure theories in an emerging capital market. Accounting and Business Research, 

34(1), 43-56. 

Luypaert, M., Van Caneghem, T. & Van Uytbergen, S. (2015). Financial statement filing lags: 

An empirical analysis among small firms. International Small Business Journal, 34 (4), 

506-531 

Martinson, O.B. & Wilkening, E.A. (1984). Rural-Urban differences in job satisfaction. 

Academy of Management Journal, 27(1), 199-206. 

Myers, J., Myers, L.A. & Omer, T.C. (2003). Exploring the term of the auditor – client 

relationships and the quality of earnings: A case for mandatory auditor rotation? The 

Accounting Review, 78(3), 779-799. 

Ng, P.P.H. & Tai, B.Y.K. (1994). An empirical examination of the determinants of audit delay 

in Hong Kong. The British Accounting Review, 26(1), 43-59. 

Nilsson, N. & Sjödin, M. (2015). Bokföringsskyldigheten – en definition av 

redovisningskvalité (Examensarbete). Umeå: Handelshögskolan, Umeå Universitet. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:824719/FULLTEXT01.pdf [2017-01-08] 

Owusu-Ansah, S. (2000). Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital 

markets: empirical evidence from the Zimbabwe Stock Exchange. Accounting and 

Business Research, 30(3), 241-254. 

Owusu-Ansah, S. & Leventis, S. (2006). Timeliness of Corporate Annual Financial Reporting 

in Greece. European Accounting Review, 15(2), 273–287. 

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS. 

5. uppl. Maidenhead: Open University Press. 

Peek, E., Cuijpers, R. & Buijink, W. (2010). Creditors’ and Shareholders’ Reporting Demands 

in Public Versus Private Firms: Evidence from Europe. Contemporary Accounting 

Research, 27(1), 49-91. 

https://data.riksdagen.se/fil/9797D329-85C6-4614-B820-7C38EBEB0F2B
https://data.riksdagen.se/fil/9797D329-85C6-4614-B820-7C38EBEB0F2B


62 

 

Pfeffer, J. & Salancik, G. (2003). The External Control of Organizations: A Resource 

Dependence Perspective. Stanford: Stanford University Press.  

Ran, G., Fang, Q., Lou, S. & Chan, K.C. (2015). Supervisory board characteristics and 

accounting information quality: Evidence from China. International Review of 

Economics and Finance, 37, 18-32. 

Ritsilä, J.J. (1999). Regional differences in environments for enterprises. Entrepreneurship & 

Regional Development, 11(3), 187-202. 

SFS 1995:1554. Årsredovisningslag. Stockholm: Justitiedepartementet.   

SFS 2005:551. Aktiebolagslag. Stockholm: Justitiedepartementet.  

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. 5. 

uppl., Harlow: Pearson Education Limited. 

Slovic, B., Fischoff, B. & Lichtenstein, S. (1977). Behavioral Decision Theory. Annual 

Review of Psychology, 28, 1-39. 

Stanworth, M.J. & Gray, C. (1991). Bolton 20 years on – The small firms in the 1990s. 

London: Paul Chapman. 

Svanström, T. (2008). Revision och rådgivning – efterfrågan, kvalitet och oberoende. 

(Doktorsavhandling). Umeå: Umeå Universitet. 

Svanström, T. & Sundgren, S. (2012). The demand for non-audit services and auditor-client 

relationships: Evidence from Swedish small and medium-sized enterprises. 

International Journal of Auditing, 16(1), 54-78. 

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2006). Using multivariate statistics. 5. uppl. Boston, MA: 

Allyn and Bacon. 

Tagesson, T. & Öhman, P. (2015). To be or not to be – auditors' ability to signal going 

concern problems. Journal of Accounting & Organizational Change, 11(2), 175-192 

Thorell, P. & Norberg, C. (2005). Revisionsplikten i små aktiebolag. Utredning på uppdrag av 

Svenskt Näringsliv 

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/revisionsplikten-i-sma-

aktiebolag_525930.html/BINARY/Revisionsplikten%20i%20sm%C3%A5%20aktieb

olag [2017-01-27]   

Turner, A.N. & Lawrence, P.R. (1965). Industrial jobs and the worker. Boston: Harvard 

Graduate School of Business Administration. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/revisionsplikten-i-sma-aktiebolag_525930.html/BINARY/Revisionsplikten%20i%20sm%C3%A5%20aktiebolag
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/revisionsplikten-i-sma-aktiebolag_525930.html/BINARY/Revisionsplikten%20i%20sm%C3%A5%20aktiebolag
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/revisionsplikten-i-sma-aktiebolag_525930.html/BINARY/Revisionsplikten%20i%20sm%C3%A5%20aktiebolag


63 

 

Zimmerman, M.B. (1982). Learning effects and the commercialization of new energy 

technologies. The case of nuclear power. The Bell Journal of Economics, 13(2), 297-

310.  



 

 

 

Bilaga 1. Statistik över inlämnade årsredovisningar 2015 

År  

Ej revisorspliktig 

(1=Sant, 0=Osant)  

Har revisor 

(1=Ja, 0=Nej)  

Antal månader 

efter bokslut  

Antal 

årsredovisningar  

2015  0  0  2  6  

2015  0  0  3  7  

2015  0  0  4  14  

2015  0  0  5  35  

2015  0  0  6  83  

2015  0  0  7  266  

2015  0  0  >7  119  

     

2015  0  1  0  2  

2015  0  1  1  742  

2015  0  1  2  4 908  

2015  0  1  3  13 117  

2015  0  1  4  22 653  

2015  0  1  5  33 951  

2015  0  1  6  59 917  

2015  0  1  7  83 199  

2015  0  1  >7  7 959  

     

2015  1  0  0  5  

2015  1  0  1  4 109  

2015  1  0  2  11 368  

2015  1  0  3  19 657  

2015  1  0  4  25 214  

2015  1  0  5  29 393  

2015  1  0  6  49 072  

2015  1  0  7  70 078  

2015  1  0  >7  12 354  

     

     



 

 

 

2015  1  1  0  1  

2015  1  1  1  47  

2015  1  1  2  305  

2015  1  1  3  931  

2015  1  1  4  1474  

2015  1  1  5  2012  

2015  1  1  6  3387  

2015  1  1  7  5327  

2015  1  1  >7  607  

  



 

 

 

Bilaga 2. Statistik över aktiebolags bokslutsmånad 

Bokslutsmånad Antal företag Andel företag 

December 352 582 63,9 % 

Januari 2 243 0,4 % 

Februari 2 692 0,5 % 

Mars 4 925 0,9 % 

April 55 843 10,1 % 

Maj 2 529 0,5 % 

Juni 58 074 10,5 % 

Juli 1 926 0,3 % 

Augusti 61 646 11,2 % 

September 5 068 0,9 % 

Oktober 2 826 0,5 % 

November 1 341 0,2 % 

 

Statistik från Bolagsverket för samtliga levande aktiebolag per den 2 maj 2017 

  



 

 

 

Bilaga 3. Resultat av logistisk regression – exklusive extremvärden för omsättning 

Modell 1 utan extremvärden för omsättning  Modell 2 utan extremvärden för omsättning 
   

yi = β0 + β1REVi + β2OMSi + β3SOLi + β4SERVi + β5FINi + β6RANKi + β7STSTRLi + 

β8KVINi + β9LIKAi + β10STYRCHGi + β11STHLMi + β12BOKi + ui  

yi = β0 + β1TURi + β2OMSi + β3SOLi + β4SERVi + β5FINi + β6RANKi + β7STSTRLi + 

β8KVINi + β9LIKAi + β10STYRCHGi + β11STHLMi + β12BOKi + ui 

  Totalt    Totalt 

  n = 2668    n = 2668 

Variabler Operationalisering Beta   S.E.  Variabler Operationalisering Beta   S.E. 

Revision 1=Revision; 0=Ej revision 0,339   0,296 
 

Tid utan revision 
0=har revision; 1=avstod 2016; 

2=avstod 2015 […]; 7=avstod 2010 
-0,124 *** 0,031 

Storlek Omsättning 2015 0,000   0,000  Storlek Omsättning 2015 0,000 * 0,000 

Soliditet Eget kapital/Totala tillgångar 0,000   0,000  Soliditet Eget kapital/Totala tillgångar 0,000   0,000 

Bransch 1=Service 0,230 * 0,108  Bransch 1=Service 0,226 * 0,108 

 1=Finans 0,022   0,229   1=Finans 0,037   0,229 

 1=Industri (referens)         1=Industri (referens)       

Kreditranking Skala 1–5 -0,347 *** 0,029 
 

Kreditranking Skala 1–5 -0,338 *** 0,029 

Styrelsens storlek Antal medlemmar i styrelsen -0,209 ** 0,076  Styrelsens storlek Antal medlemmar i styrelsen -0,220 ** 0,076 

Styrelsens 

könsfördelning 
1=Fler kvinnor än män 0,044   0,160 

 

Styrelsens 

könsfördelning 
1=Fler kvinnor än män 0,069   0,161 

 1=Lika fördelat -0,279 ** 0,090   1=Lika fördelat -0,273 ** 0,090 

 1=Fler män än kvinnor (referens)         1=Fler män än kvinnor (referens)       

Förändringar i 

styrelsen 
1=Ja; 0=Nej 1,265 *** 0,234 

 

Förändringar i 

styrelsen 
1=Ja; 0=Nej 1,246 *** 0,234 

Storstad 1=Stockholm; 0=Övriga Sverige 0,362 *** 0,085  Storstad 1=Stockholm; 0=Övriga Sverige 0,354 *** 0,085 

Bokslutsdatum 1=31 december; 0=Annat 0,245 ** 0,085 
 

Bokslutsdatum 1=31 december; 0=Annat 0,261 ** 0,085 

Konstant   1,447   0,240  Konstant   1,991   0,277 

Nagelkerke R2 0,144     
 

Nagelkerke R2 0,151     

Rätt klassificerade 64,30%      Rätt klassificerade 64,60%     

Hosmer & Lemeshow signifikans 
Chi-2=14,876, df=8,   Hosmer & Lemeshow signifikans 

Chi-2=16,824, df=8,  

p-värde = 0,062  p-värde = 0,032 

Modellens Chi-två 304,558 ***    Modellens Chi-två 319,826 ***   

VIF-värde, högsta 1,209      VIF-värde, högsta 1,312     

***p-värde <0,001; **p-värde <0,01; *p-värde <0,05 
    

***p-värde <0,001; **p-värde <0,01; *p-värde <0,05    



 

 

 

Bilaga 4. Resultat av logistisk regression – exklusive extremvärden för soliditet 

 Modell 1 utan extremvärden för soliditet  Modell 2 utan extremvärden för soliditet 
   

yi = β0 + β1REVi + β2OMSi + β3SOLi + β4SERVi + β5FINi + β6RANKi + β7STSTRLi + 

β8KVINi + β9LIKAi + β10STYRCHGi + β11STHLMi + β12BOKi + ui  

yi = β0 + β1TURi + β2OMSi + β3SOLi + β4SERVi + β5FINi + β6RANKi + β7STSTRLi + 

β8KVINi + β9LIKAi + β10STYRCHGi + β11STHLMi + β12BOKi + ui 

  Totalt    Totalt 

  n = 2629    n = 2629 

Variabler Operationalisering Beta   S.E.  Variabler Operationalisering Beta   S.E. 

Revision 1=Revision; 0=Ej revision 0,501   0,263 
 

Tid utan revision 
0=har revision; 1=avstod 2016; 

2=avstod 2015 […]; 7=avstod 2010 
-0,112 *** 0,03 

Storlek Omsättning 2015 0,000   0,000  Storlek Omsättning 2015 0,000   0,000 

Soliditet Eget kapital/Totala tillgångar -0,030   0,024  Soliditet Eget kapital/Totala tillgångar -0,032   0,025 

Bransch 1=Service 0,279 ** 0,107  Bransch 1=Service 0,275 * 0,107 

 1=Finans 0,077   0,236   1=Finans 0,089   0,236 

 1=Industri (referens)         1=Industri (referens)       

Kreditranking Skala 1–5 -0,376 *** 0,030  Kreditranking Skala 1–5 -0,368 *** 0,030 

Styrelsens storlek Antal medlemmar i styrelsen -0,189 * 0,076  Styrelsens storlek Antal medlemmar i styrelsen -0,199 ** 0,076 

Styrelsens 

könsfördelning 
1=Fler kvinnor än män 0,016   0,162 

 

Styrelsens 

könsfördelning 
1=Fler kvinnor än män 0,033   0,163 

 1=Lika fördelat -0,256 ** 0,091   1=Lika fördelat -0,255 ** 0,091 

 1=Fler män än kvinnor (referens)         1=Fler män än kvinnor (referens)       

Förändringar i 

styrelsen 
1=Ja; 0=Nej 1,258 *** 0,239 

 

Förändringar i 

styrelsen 
1=Ja; 0=Nej 1,246 *** 0,239 

Storstad 1=Stockholm; 0=Övriga Sverige 0,329 *** 0,086  Storstad 1=Stockholm; 0=Övriga Sverige 0,324 *** 0,086 

Bokslutsdatum 1=31 december; 0=Annat 0,301 *** 0,085  Bokslutsdatum 1=31 december; 0=Annat 0,319 *** 0,086 

Konstant   1,383   0,244  Konstant   1,874   0,281 

Nagelkerke R2 0,147     
 

Nagelkerke R2 0,151     

Rätt klassificerade 64,40%      Rätt klassificerade 64,80%     

Hosmer & Lemeshow signifikans 
Chi-2=13,816, df=8,   Hosmer & Lemeshow signifikans 

Chi-2=14,917, df=8,  

p-värde = 0,087  p-värde=0,061 

Modellens Chi-två 306,35 ***    Modellens Chi-två 316,665 ***   

VIF-värde, högsta 1,196       VIF-värde, högsta 1,427     

***p-värde <0,001; **p-värde <0,01; *p-värde <0,05    
 

***p-värde <0,001; **p-värde <0,01; *p-värde <0,05    



 

 

 

Bilaga 5. Beskrivande statistik uppdelad på inlämningsmånad 

Variabel    

Beroende variabel I tid Månad 7 Sen 

1. I tid/Sen 996 (34,9 %) 433 (15,2%) 1 426 (49,9%) 

Oberoende variabler    

2. Revision    

                 Ja (1) 18 (1,8%) 11 (2,5%) 56 (3,9%) 

                 Nej (0) 978 (98,2%) 422 (97,5%) 1 370 (96,1%) 

3. Tid utan revision    

                 Har revision 18 (1,8%) 11 (2,5%) 56 (3,9%) 

                 Avstod 2016 1 (0,1%) 0 (0,0%) 4 (0,3%) 

                 Avstod 2015 84 (8,4%) 34 (7,9%) 141 (9,9%) 

                 Avstod 2014 117 (11,7%) 49 (11,3%) 158 (11,1%) 

                 Avstod 2013 141 (14,2%) 71 (16,4%) 292 (20,5%) 

                 Avstod 2012 362 (36,3%) 184 (42,5%) 546 (38,3%) 

                 Avstod 2011 272 (27,3%) 84 (19,4%) 227 (15,9%) 

                 Avstod 2010 1 (0,1%) 0 (0,0%) 2 (0,1%) 

Kontrollvariabler    

4. Storlek    

                 Medelvärde 727 222,45 733 052,24 830 485,60 

                 Standardavvikelse 1 064 792,56 1 401 828,05 3 082 091,59 

5. Soliditet (%)    

                 Medelvärde -904,57 -1,31 -1 865,34 

                 Standardavvikelse 27 805,56 20,86 64 264,40 

6. Bransch    

                 Service 740 (74,3%) 318 (73,4%) 1 128 (79,1%) 

                 Finans 38 (3,8%) 19 (4,4%) 51 (3,6%) 

                 Industri 218 (21,9%) 96 (22,2%) 247 (17,3%) 

7. Kreditranking    

                 Mycket hög risk (1) 78 (7,8%) 44 (10,2%) 361 (25,3%) 

                 Hög risk (2) 52 (5,2%) 33 (7,6%) 114 (8%) 



 

 

 

                 Medium risk (3) 17 (1,7%) 13 (3,0%) 106 (7,4%) 

                 Låg risk (4) 178 (17,9%) 104 (24,0%) 298 (20,9%) 

                 Mycket låg risk (5) 671 (67,4%) 239 (55,2%) 547 (38,4%) 

8. Styrelsens egenskaper    

            8a. Storlek    

                 Medelvärde 2,21 2,19 2,16 

                 Standardavvikelse 0,59 0,56 0,57 

            8b. Könsfördelning    

                 Fler män än kvinnor 340 (34,1%) 148 (34,2%) 597 (41,9%) 

                 Lika fördelat 587 (58,9%) 251 (58,0%) 701 (49,1%) 

                 Fler kvinnor än män 69 (6,9%) 34 (7,9%) 128 (9%) 

            8c. Förändringar i styrelsen    

                 Ja (1) 21 (2,1%) 6 (1,4%) 122 (8,6%) 

                 Nej (0) 975 (97,9%) 427 (98,6%) 1 304 (91,4%) 

9. Storstad    

                 Stockholm (1) 319 (32,0%) 154 (35,6%) 606 (42,5%) 

                 Övriga Sverige (0) 677 (68,0%) 279 (64,4%) 820 (57,5%) 

10. Bokslutsdatum    

                 Bokslut 31 december (1) 588 (59,0%) 241 (55,7%) 929 (65,1%) 

                 Bokslut annat datum än  

                 31 december (0) 

408 (41,0%) 192 (44,3%) 497 (34,9%) 

  



 

 

 

Bilaga 6. Marginaleffekt för tid utan revision samt kontrollvariabler 
 

Variabel Marginaleffekt Sannolikhet med 

en enhet mindre 

Sannolikhet med 

en enhet mer 

Förklaring 

Tid utan revision 2,8 % / -2,8 % 49,5 % 43,9 % För varje år som går sedan företag avstått revision minskar sannolikheten att 

lämna in för sent med 2,8 procent. 

Omsättning -0,1 % / 0,1 % 46,6 % 46,8 % För varje 100 000 som företags omsättning ökar med ökar sannolikheten att 

lämna in för sent med 0,1 procent. 

Soliditet 0,0 % / 0,0 % 46,7 % 46,7 %  Soliditet påverkar inte företags sannolikhet att lämna in för sent. 

Bransch* -3,7 % / -5,9 % 43,0 % (Finans) 40,8 % (Industri) Om företaget skulle tillhöra gruppen Finans skulle sannolikheten att lämna in för 

sent minska med 3,7 % jämfört med att tillhöra gruppen Service. Om företaget 

skulle tillhöra gruppen Industri skulle sannolikheten att lämna in för sent minska 

med 5,9 % jämfört med att tillhöra gruppen Service. 

Kreditranking 9,1 % / -8,9 % 55,8 % 37,8 % För varje enhet som företags kreditranking ökar minskar sannolikheten att lämna 

in för sent med 8,9 %.  

Styrelsens storlek 5,2 % / -5,1 % 51,9 % 41,6 % För varje enhet som företags styrelse ökar med minskar sannolikheten att lämna 

in för sent med 5,1 %. 

Styrelsens 

könsfördelning* 

7,9 % / 7,1 % 54,6 %  

(Fler kvinnor) 

53,8 % 

(Fler män) 

Om företagets styrelse skulle bestå av fler kvinnor än män skulle sannolikheten 

att lämna in för sent öka med 7,9 % jämfört med om det är lika fördelning. Om 

företagets styrelse skulle bestå av fler män än kvinnor skulle sannolikheten att 

lämna in för sent öka med 7,1 % jämfört med om det är lika fördelning. 

Förändringar i 

styrelsen** 

28,3 %  75,0 % (Förändring 

har skett) 

Om företaget skulle ha gjort ändringar i styrelsen skulle sannolikheten att lämna 

in för sent öka med 28,3 % jämfört med om det inte gjort det. 

Storstad** 8,8 %  55,5 % (Länssäte i 

Stockholm 

Om företaget skulle ha länssäte i Stockholm skulle sannolikheten att lämna in 

för sent öka med 8,8 % jämfört med om det inte har det. 

Bokslutsdatum** -8,0 %  38,7 % (Bokslut ej 

31 december) 

Om företaget inte har bokslutsdatum 31 december skulle sannolikheten att lämna 

in för sent minska med 8 % jämfört med om det har det. 

 

Förklaring till tabellen:  

Genomsnittsföretaget används som referens i tabellen, det vill säga att sannolikheten efter en förändring i respektive variabel sätts i relation till sannolikheten utan att någon 

förändring skett. Genomsnittsföretagets sannolikhet att lämna in för sent är 46,7 procent. 

* Variabeln är kodad som tre grupper och beräkningen görs därmed för de två resterande situationerna att företaget skulle tillhöra respektive grupp jämfört med genomsnittsföretaget. 

** Variabeln är kodad som en dummyvariabel och sannolikheten beräknas som sannolikheten om företaget istället skulle tillhöra motsatt grupp jämfört med genomsnittsföretaget. 



 

 

 

Bilaga 7. Resultat av logistisk regression – exklusive revision 

Modell 2 exklusive företag med revision 

 

Modell 2 exklusive företag utan revision 
  

yi = β0 + β1TURi + β2OMSi + β3SOLi + β4SERVi + β5FINi + β6RANKi + β7STSTRLi + 

β8KVINi + β9LIKAi + β10STYRCHGi + β11STHLMi + β12BOKi + ui 

yi = β0 + β1TURi + β2OMSi + β3SOLi + β4SERVi + β5FINi + β6RANKi + β7STSTRLi + 

β8KVINi + β9LIKAi + β10STYRCHGi + β11STHLMi + β12BOKi + ui 

  Totalt    Totalt 

  n = 2779    n = 85 

Variabler Operationalisering Beta   S.E.  Variabler Operationalisering Beta   S.E. 

Tid utan revision 
0=har revision; 1=avstod 2016; 

2=avstod 2015 […]; 7=avstod 2010 
-0,115 ** 0,033 

 
Tid utan revision 

0=har revision; 1=avstod 2016; 

2=avstod 2015 […]; 7=avstod 2010 
-     

Storlek Omsättning 2015 0,000   0,000  Storlek Omsättning 2015 0,000   0,000 

Soliditet Eget kapital/Totala tillgångar 0,000   0,000  Soliditet Eget kapital/Totala tillgångar 0,387   0,566 

Bransch 1=Service 0,231 * 0,104  Bransch 1=Service 0,642   0,743 

 1=Finans 0,074   0,227   1=Finans 18,489   40192,97 

 1=Industri (referens)         1=Industri (referens)       

Kreditranking Skala 1–5 -0,359 *** 0,028  Kreditranking Skala 1–5 -0,636 ** 0,244 

Styrelsens storlek Antal medlemmar i styrelsen -0,224 ** 0,076  Styrelsens storlek Antal medlemmar i styrelsen -0,066   0,271 

Styrelsens 

könsfördelning 
1=Fler kvinnor än män 0,047   0,157 

 

Styrelsens 

könsfördelning 
1=Fler kvinnor än män -0,298   1,126 

 1=Lika fördelat -0,279 ** 0,088   1=Lika fördelat -0,569   0,561 

 1=Fler män än kvinnor (referens)         1=Fler män än kvinnor (referens)       

Förändringar i 

styrelsen 
1=Ja; 0=Nej 1,262 *** 0,234 

 

Förändringar i 

styrelsen 
1=Ja; 0=Nej 0,708   0,930 

Storstad 1=Stockholm; 0=Övriga Sverige 0,348 *** 0,084  Storstad 1=Stockholm; 0=Övriga Sverige 0,665   0,563 

Bokslutsdatum 1=31 december; 0=Annat 0,333 *** 0,083  Bokslutsdatum 1=31 december; 0=Annat 0,095   0,531 

Konstant   1,941   0,279  Konstant   2,253   1,254 

Nagelkerke R2 0,150      Nagelkerke R2 0,272     

Rätt klassificerade 64,70%      Rätt klassificerade 68,20%     

Hosmer & Lemeshow signifikans 
Chi-2=15,869, df=8,  

 
Hosmer & Lemeshow signifikans 

Chi-2=9,683, df=7,  

p-värde = 0,044 p-värde = 0,207 

Modellens Chi-två 331,607 ***    Modellens Chi-två 18,58     

VIF-värde, högsta 1,193      VIF-värde, högsta 1,583     

***p-värde <0,001; **p-värde <0,01; *p-värde <0,05    ***p-värde <0,001; **p-värde <0,01; *p-värde <0,05   



 

 

 

Bilaga 8. Intervjufrågor 

Kort om vår uppsats:  

Uppsatsen behandlar revisions samband med mindre företags benägenhet att lämna in 

årsredovisningen för sent, där mindre företag definieras som företag som omfattas av frivillig 

revision. Vidare behandlar uppsatsen ett antal andra variabler för att ytterligare förklara vilka 

företag som tenderar att lämna in årsredovisningen för sent. Exempel på dessa variabler är 

styrelsens egenskaper såsom antal, styrelseförändringar samt könsfördelning, bransch, 

kreditranking och bokslutsdatum. 

  

Observera att det är när årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket som behandlas och inte 

när årsredovisningen upprättas.  

  

Besvara frågorna med returnerande mejl där du anger frågans nummer framför ditt svar. 

Motivera dina ställningstaganden så väl som möjligt. Dina svar kommer behandlas 

konfidentiellt och användas i uppsatsens slutsats för att stödja våra resonemang eller lyfta andra 

perspektiv. Det är självklart upp till dig om du vill delta genom att besvara frågorna nedan. 

  

Här följer frågorna: 

1. Det finns röster som höjs för att deadline för inlämning av årsredovisning är för långt efter 

bokslutsdagen (se http://danbrannstrom.se/inte-en-dag-for-sent och https://www.svd.se/korta-

tiden-for-arsredovisning). Anser du att inlämning av årsredovisning är för långt efter 

bokslutsdagen? Varför eller varför inte? Är ditt svar samma för mindre företag som för övriga 

företag?  

  

2. Vid diskussion om när årsredovisningen ska finnas tillgänglig står ofta intressenternas 

perspektiv i konflikt med företagens perspektiv. Anser du att det är viktigast att ta hänsyn till 

intressenterna eller företagen? Varför? Finns det tillfällen/situationer då den enas perspektiv är 

viktigare och andra tillfällen/situationer när det är tvärtom? 

  

3. Det ingår inte i en revisors uppgift att se till att företagen lämnar in årsredovisningen i tid till 

Bolagsverket, men revisorn är ju onekligen en stor del av processen när årsredovisningen 

http://danbrannstrom.se/inte-en-dag-for-sent
https://www.svd.se/korta-tiden-for-arsredovisning
https://www.svd.se/korta-tiden-for-arsredovisning


 

 

 

färdigställs. Anser du att revisorn spelar någon roll för att årsredovisningen lämnas in i tid eller 

inte?  

  

4. Ifall företag lämnar in årsredovisningen för sent blir de påförda en förseningsavgift vilken är 

densamma för alla privata aktiebolag 

(http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/2.1212/2.1213). 

Anser du att de mindre företagen drabbas hårdast i och med att avgiften blir större för dem 

relativt deras omsättning/balansomslutning? Anser du att det är ett lämpligt sätt att utforma 

förseningsavgifter så att alla privata företag måste betala samma summa? Varför eller varför 

inte? 

  

5. Uppsatsens analys visar att företag som avstår revision har en viss inlärningstid innan de 

”klarar av” att lämna in årsredovisningen i tid till Bolagsverket. Det vill säga, företag tycks bli 

bättre på att lämna in årsredovisningen i tid när de varit utan revisor en viss tid (några år). Vad 

anser du att det kan bero på? Är det störst sannolikhet att det beror på att företagen har lärt sig 

hantera upprättandet av årsredovisning eller att de har tagit hjälp på annat håll, t.ex. genom att 

istället anlita en redovisningskonsult? Varför eller varför inte? (Studien har inte undersökt 

redovisningskonsulter eller andra externa resurser än revisor!) 

  

6. Vad skulle du säga (oberoende av vad uppsatsen undersökt) är den/de viktigaste faktorerna 

som avgör företags förmåga att lämna in årsredovisningen i tid? Varför? 

  

7. Uppsatsens analys visar att företag med 31 december som bokslutsdatum har större 

sannolikhet att lämna in årsredovisningen för sent än övriga företag. Vad anser du att det kan 

bero på? 

  

8. Uppsatsens analys visar även att företag i Stockholm har större sannolikhet att lämna in 

årsredovisningen för sent än övriga företag. Vad anser du att det kan bero på? 

 


