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Abstract 

This paper examines the relationship between voluntary auditing and accounting quality in 

small private Swedish firms. Small private firms represent the majority of the world’s 

economic activity but little is known about their accounting quality compared to large publicly 

traded companies. By using a randomized sample of over a thousand Swedish firms that are 

exempt from mandatory audits, this study compares the probability of compliance errors and 

numerical errors in annual accounts between voluntary audited and unaudited firms. This study 

shows that unaudited accounts are twice as likely to contain errors (when compliance and 

numerical errors are analyzed together). This coincides with previous research results. We 

found that the effect of voluntary audits has a stronger impact on numerical errors that may 

affect user decision making compared to compliance errors. Voluntary audits are 5-7 times less 

likely to contain numerical errors but only about half as likely to contain compliance errors. 
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1. Inledning 

I första kapitlet ges en introduktion till uppsatsämnet, som mynnar ut i en problematisering 

och syfte. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om dispositionen av uppsatsen. 

 

Redovisning är ett system genom vilket information registreras, bearbetas och rapporteras 

(Hedenström & Malmquist, 2015). Syftet med redovisning är att tillhandahålla beslutsunderlag 

som är användbart för nuvarande och framtida potentiella investerare och långivare vid 

kreditgivnings- och investeringsbeslut (FASB, 2006). Värdet av redovisningsinformation sägs 

bero på dess redovisningskvalitet, men vad är redovisningskvalitet egentligen? Enligt Hribar, 

Kravet och Wilson (2010) finns det ingen vedertagen definition av vad begreppet betyder. Med 

anledning av detta genomförde Achim och Chis (2014) en litteraturstudie av begreppet 

redovisningskvalitet och identifierade två fundamentala aspekter: informationen ska vara 

relevant och ge en rättvisande bild av bolaget. Relevant redovisningsinformation hjälper 

användarna (t.ex. investerare, skatteverket och kreditgivare) att utvärdera tidigare, nuvarande 

och framtida transaktioner samt monetära flöden. Rättvisande redovisningsinformation är 

komplett, verifierbar och neutral vilket är nödvändigt för att informationen skall vara 

användbar vid beslutsfattande (Achim & Chiş, 2014). Det grundläggande konceptet inom 

redovisningskvalitet är att viss redovisningsinformation bättre kommunicerar bolagets 

ekonomiska ställning (Pounder, 2013).  

 

För att säkerställa bolagens redovisningskvalitet i Sverige infördes revisionsplikt för alla 

nystartade aktiebolag år 1983 (Svensson, Agélii, & Karlsson, 2008). Revisionsplikten innebär 

att aktiebolag är tvungna att anlita en extern, oberoende revisor som granskar aktiebolagets 

räkenskaper. År 2010 begränsades revisionsplikten till att endast gälla större aktiebolag och 

därmed blev det frivilligt för de allra minsta aktiebolagen att genomgå revision1.  

                                                 
1
 Gränsvärdena för revisionsplikt är (SFS 2005:551, 2005): 

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3, 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner 

kronor, 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner 

kronor.”  
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Anledningen till detta var att förenkla den administrativa arbetsbördan och därmed minska de 

finansiella kostnaderna för de berörda bolagen. Reformens intentioner var även att stärka 

konkurrenskraften, tillväxten och sysselsättningen i bolagen. Dock fanns det farhågor att 

revisionspliktens avskaffande skulle få negativa konsekvenser för bokförings- och 

redovisningskvaliteten, men dessa konsekvenser ansågs svåra att förutsäga (SOU 2008:32).   

 

Vad har då avskaffandet av revisionsplikten gett för effekter? Riksrevisionen (2017) 

publicerade en utredning för att utvärdera avskaffandet. Utredningen visade att de bolag som 

valt bort revision vuxit långsammare både gällande nettoomsättning och antalet anställda. 

Dessa bolag redovisade även sämre lönsamhet än bolag med revision. Kostnadsbesparingarna2 

för bolagen var också lägre än de bedömningar som regeringen gjorde vid avskaffandet av 

revisionsplikten. Riksrevisionens (2017) utredning fann även indikationer på att antalet 

allvarliga fel ökat i form av felsummeringar och felaktig information i årsredovisningar, och 

myndigheten anser att felen strider mot kravet om rättvisande bild. De felaktiga 

årsredovisningarna korrigeras inte av Bolagsverket, vilket innebär att intressenter (så som 

exempelvis myndigheter, kreditgivare och investerare) riskerar att göra felaktiga bedömningar. 

Enligt Riksrevisionen (2017) beror den försämrade redovisningskvaliteten troligtvis på den 

slopade revisionsplikten.  

 

Kreditupplysningsföretaget UC har också reagerat på den bristfälliga redovisningskvaliteten 

och noterat att uppenbara fel i siffermaterialet ökat sedan avskaffandet av revisionsplikten 

(Neij, 2017). Med anledning av den bristande redovisningskvaliteten har UCs marknadschef 

Roland Sigbladh rekommenderat bolag som inte omfattas av lagstadgad revision att överväga 

att anlita en revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult3. Detta skulle enligt Sigbladh leda 

till att bolagen, förutom en ökad kreditvärdighet, också får ett ökat förtroende från sin 

omgivning (Marténg, 2014). Det framgår även i Riksrevisionens (2017) utredning att 

Bolagsverket upplever att summeringsfel har ökat men att de endast kontrollerar för 

formaliafel.  

                                                 
2
 10 000kr istället för 14 000kr (Sverige & Riksrevisionen, 2017) 

3
 En person som sköter den löpande bokföringen och upprättar årsredovisningen. 
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1.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området redovisningskvalitet har i stor omfattning studerat hur olika 

grader av redovisningskvalitet påverkar investerings och kreditgivningsbeslut samt om det 

finns någon skillnad mellan noterade och onoterade bolag (Bharath, Sunder, & Sunder, 2008; 

Biddle & Hilary, 2006; Iatridis, 2011). Det har visat sig att onoterade bolag har lägre 

redovisningskvalitet än noterade bolag, vilket ofta förklaras som ett resultat av en lägre 

efterfrågan på högkvalitativ redovisningsinformation (Ball & Shivakumar, 2005; Hope, 

Thomas, & Vyas, 2013). Efterfrågan av högkvalitativ redovisningsinformation kan minska på 

grund av att onoterade aktiebolag dels inte har samma press på sig från investerare som 

börsnoterade aktiebolag, dels att de ofta är ägarledda eller familjeägda och att det därav inte 

finns samma utomstående intresse i bolaget (Hope m.fl., 2013). Däremot kan investerare i 

onoterade bolag ha ett större behov av trovärdig redovisningsinformation. Detta eftersom 

aktiepriserna och den mer styrda regleringen av vilken redovisningsinformation som noterade 

bolag behöver presentera innebär en lägre informationsasymmetri (Lennox, 2005). Aktiekursen 

erbjuder en dagsaktuell bolagsvärdering och därmed en extra övervakning av bolagsledningen, 

något som inte återfinns i onoterade bolag.   

 

För att förklara efterfrågan av frivillig revision används ofta agentteorin, där intressekonflikter 

mellan bolagsledning och investerare minskas genom en reducering av informationsasymmetri 

via revision (Clatworthy & Peel, 2013). Revisorn agerar som en kontrollfunktion på uppdrag 

av principalen (ägaren) genom att övervaka agenten (företagsledningen) och kontrollera att 

redovisningsinformationen är korrekt (Frostenson, 2015). Inom agentteorin är ett 

grundläggande antagande att när VD:ns ägarandel ökar, minskar agentkostnaderna som 

uppstått på grund av informationsasymmetri mellan bolagsledningen och ägarna (Chen, Hope, 

Li, & Wang, 2011).  

1.2 Problematisering 

I och med att små privata bolag ofta är ägarledda innebär det att den traditionella 

agentproblematiken mellan bolagsledning och ägare är begränsade (Ojala, Collis, Kinnunen, 

Niemi, & Troberg, 2016). Är agent och principal samma person så förekommer ingen 

informationsasymmetri. Denna problematik gör att forskning som analyserar den frivilliga 

revisionen i små bolag istället har använt sig av signalteorin (Lennox & Pittman, 2011).  
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I små bolag är kreditgivare den viktigaste intressenten (Brav, 2009) och för dessa intressenter 

är årsredovisningen av yttersta vikt för att kunna skapa sig en rättvisande bild av bolaget vid 

kreditbedömningen. Enligt tidigare forskning signalerar den frivilliga revisionen trovärdighet 

till potentiella långivare vilket i sin tur stärker kreditvärdigheten (Dedman & Kausar, 2012; 

Hope m.fl., 2013; Lennox & Pittman, 2011). Därmed är trovärdigheten som den frivilliga 

revisionen signalerar en viktig orsak till att bolag väljer att genomgå frivillig revision 

(Clatworthy & Peel, 2013). I denna studie används ett signalteoretiskt perspektiv istället för det 

agentteoretiska perspektivet, då den kan anses mer lämplig i kontexten små onoterade bolag då 

dessa ofta är ägarledda. Trots att de små onoterade bolagen representerar majoriteten av den 

ekonomiska aktiviteten i världen (Chen m.fl., 2011) finns jämförelsevis lite forskning inom 

området redovisningskvalitet (Hope m.fl., 2013). 

 

Den forskning som finns om onoterade bolags redovisningskvalitet fokuserar på efterfrågan av 

redovisningskvalitet snarare än den frivilliga revisionens direkta effekt på redovisningskvalitet, 

det vill säga om revision faktiskt leder till högre redovisningskvalitet. Därför publicerade 

Clatworthy och Peel (2013) den första studien som undersökte den direkta effekten av frivillig 

revision på redovisningskvalitet i Storbritannien ur ett agentteoretiskt perspektiv. Författarnas 

resultat visade att reviderade årsredovisningar har hälften så stor risk som oreviderade 

årsredovisningar att innehålla fel.  

 

Hopwood (2007) poängterar vikten av att se redovisningen i sin kontext vilket innebär att 

Clatworthy och Peels (2013) resultat inte nödvändigtvis är generaliserbara till Sverige, då 

gränsvärdena för revisionsplikt skiljer sig kraftigt mellan Storbritannien och Sverige4  (SFS 

1995:1554). Clathworthy och Peel (2013) presenterar även en begränsning i deras studie då 

årsredovisningarna i datamaterialet inte tar hänsyn till feltyp. Författarna beaktar endast 

huruvida fel föreligger eller inte oavsett om det är formaliafel eller numeriskt fel. Clatworthy 

och Peel (2013) fann indikationer på att den frivilliga revisionens effekt kan vara större på 

numeriska fel jämfört med formaliafel men de presenterar inga empiriska modeller som visar 

detta.  

                                                 
4
 Gränsvärdena för revisionsplikt i Storbritannien det studerade året (2010). Om bolagen möter två av dessa 

kriterier behöver de genomgå revision. (Clatworthy & Peel, 2013) 

1. Försäljning (sales), £5,6 miljoner 

2. Totala tillgångar (total assets), £2,8 miljoner 

3. 50 eller färre anställda i genomsnitt 
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Likt Clatworthy och Peel (2013) kommer vi i denna studie testa den frivilliga revisionen på 

både numeriska fel (felsummeringar) och formaliafel (utelämnandet av nyckeltal) tillsammans. 

För att vidareutveckla kunskapen om hur den frivilliga revisionen påverkar 

redovisningskvalitet kommer även felkällorna analyseras separat.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara den frivilliga revisionens effekt på redovisningskvalitet 

i små svenska bolag och huruvida effekten skiljer sig beroende på feltyp. Studien ämnar även 

att förklara de trovärdighetssignaler den frivilliga revisionen anses signalera. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Vilka effekter har den frivilliga revisionen på redovisningskvalitet? 

Skiljer sig effekten av frivillig revision beroende på feltyp? 

 

1.5 Uppsatsens struktur  

Kapitel 2 – Institutionalia  

I detta avsnitt ges en presentation av relevanta lagar och regelverk som rådde under studieåret. 

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt som mynnar ut i studiens hypotes. 

 

Kapitel 4 – Metod  

Här presenteras studiens metod, de variablerna vi har använt oss av, hur de operationaliseras 

samt hur vi har inhämtat vår data och hur denna har bearbetats. 

 

Kapitel 5 - Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från den data som har inhämtat och bearbetats. 

 

Kapitel 6 – Analys  

Här analyseras studiens resultat med hjälp av den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 7 - Slutsats  

I uppsatsens sista kapitel presenteras och diskuteras studiens slutsatser samt studiens bidrag 

och begränsningar för att avslutningsvis rekommendera framtida forskning. 
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2. Institutionalia 

I följande kapitel presenteras centrala lagar och ramverk som rådde under det studerade 

räkenskapsåret (2016) för aktiebolag med frivillig revision. Det ges även en beskrivning av det 

berörda regelverket för uppsatsen. 

2.1 Lagar och rekommendationer 

För att säkerhetsställa ett visst mått av redovisningskvalitet finns det vissa lagar inom 

redovisningen som måste följas av alla bolag och som även fungerar som vägledning. Till 

exempel ska alla aktiebolag vid avslutandet av sitt räkenskapsår upprätta en årsredovisning 

(SFS 1999:1078) I Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) finner man information om vad en 

årsredovisning ska innehålla och hur den skall framställas. En årsredovisning ska bestå av: 

balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Då redovisningslagarna 

endast utgör ramen för redovisningen betyder detta att rekommendationer från normgivande 

institutioner kompletterar lagstiftningarna (Gustafson, Lundh, & Seger, 2016). Ett exempel på 

detta är att i de allmänna bestämmelserna i ÅRL kan det utläsas att en årsredovisning skall 

upprättas enligt god redovisningssed och ge en rättvisande bild av aktiebolaget (SFS 

1995:1554). Dessa seder styrs i sin tur av andra institutioner, och i Sverige ansvarar 

Bokföringsnämnden (SFS 1999:1078) för utvecklandet av rekommendationer. Detta innebär 

att BFN:s ramverk av råd, vägledningar och uttalanden ska tillämpas vid upprättandet av 

årsredovisningar.  

 

BFN utvecklade från 2004 ett arbete om kategoriregelverk (K-regelverk), med ändamålet att 

göra redovisningen lättare för bolagen (Bokföringsnämnden, 2017). Vid utgången av 2016 

fanns fyra samlade regelverk: K1, K2, K3 och K4. K1 berör de minsta bolagen upp till K4 som 

berör de största, främst noterade bolagen. Vilket K-regelverk som ska tillämpas beror i sin tur 

på bolagsform, storlek och huruvida bolaget är börsnoterat (Gustafson m.fl., 2016). Eftersom 

revisionsplikten endast avskaffades för de allra minsta bolagen är K2-regelverket det regelverk 

som berör bolagen i denna uppsats. 
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2.2 K2 

Dessa bolag ska inte under de två senaste räkenskapsåren uppfylla mer än ett av tre 

gränsvärden:  

1. Medelantalet anställda ska inte uppgå till mer än 50 st. 

2. Den redovisade balansomslutningen ska inte uppgå till mer än 40 miljoner kronor. 

3.  Nettoomsättningen ska inte uppgå till mer än 80 miljoner kronor (SFS 1995:1554). 

 

 

K2s standard innehåller förenklingsregler, till stor del anpassad efter aktuell lagstiftning för att 

underlätta för de små företagen i sin redovisning och årsbokslut (Gustafson m.fl., 2016).  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer först en genomgång göras av hur den vetenskapliga litteraturen ser på 

begreppet redovisningskvalitet för att ge en ökad förståelse för hur den kan användas. Därefter 

kommer signalteorin att redogöras för, som sedan mynnar ut i uppsatsens huvudhypotes samt 

kontrollvariabler. 

 

3.1 Begreppet redovisningskvalitet 

Som tidigare nämnts finns det ingen vedertagen definition av begreppet redovisningskvalitet. 

Begreppets innebörd skiftar beroende på sammanhang, vilket innebär att olika intressenter har 

egna uppfattningar och förväntningar om vad god redovisningskvalitet är. Vilken information 

som är användbar varierar på bolags-, organisations- och individnivå (Achim & Chiş, 2014).  

 

Achim och Chis (2014) gjorde en litteraturstudie och kom fram till att redovisningskvalitet 

handlar om att redovisningen ska uppfylla de kvalitativa egenskaper som återfinns i 

redovisningens föreställningsramar (conceptual frameworks). Ramarna preciserar i sin tur de 

kvalitativa egenskaperna som ska prägla redovisning (Frostenson, 2015). Enligt Achim och 

Chis (2014) är de två grundläggande kvalitativa egenskaperna för god redovisningskvalitet att 

informationen ska vara relevant och ge en korrekt bild av bolaget5.  

 

Jonas och Blanchet (2000) kombinerar ett flertal föreställningsramar som behandlar 

redovisningskvalitet och utvecklar ett ramverk som bygger på två olika perspektiv: ägar- och 

investerarskydd samt användarbehovsperspektivet. Inom perspektivet för ägar- och 

investerarskydd anser författarna att redovisningskvalitet är huruvida redovisningen 

tillhandahåller fullständig och transparent information i de finansiella rapporterna. 

Användarbehovsperspektivet fokuserar framförallt på informationens relevans och 

tillförlitlighet för investerare och borgenärer vid investerings- och kreditgivningsbeslut. Jonas 

och Blanchet (2000) menar att redovisningsinformation av hög kvalitet är fullständig, 

transparent och inte ämnade att förvirra eller vilseleda användarna utan den ska vara användbar 

vid beslutsfattande.  

                                                 
5
 Dessa kriterier återfinns även i Årsredovisningslagens grundläggande redovisningsprinciper. (SFS 1995:1554)  
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Enligt Achim och Chis (2014) litteraturstudie tillhandahåller Jonas och Blanchet ändå en 

generellt accepterad definition av redovisningskvalitet. Författarnas ramverk för 

redovisningskvalitet presenteras i figur 1. 

 

 

Figur 1: Redovisningskvalitet  

Källa: Jonas och Blanchet (2000) (Egen modell) 

 

I figur 1 framgår det att Jonas och Blanchet (2000) använder elva olika egenskaper för att 

klassificera användbar och kvalitativ redovisningsinformation. Först kommer ett stycke med 

beskrivning av de egenskaper som det fokuseras på i denna uppsats. Sedan följer en kort 

presentation av resterande egenskaper för att tillhandahålla en helhetsbild av modellen.  

 

Det huvudsakliga syftet med redovisningskvalitet är att säkerställa att redovisningen uppnår 

sitt syfte, alltså att tillhandahålla information som är användbar vid beslutsfattande (Staubus, 

2013). Författarnas modell har två huvudsakliga kvalitetsegenskaper vikten av relevant 

information samt tillförlitlighet i bolagens årsredovisningar. Detta uppnås genom att bolagen 

rapporterar sanningsenlig och korrekt redovisningsinformation. Tillförlitlighet är starkt 

förknippat med nästa steg i författarnas modell som går in på den rättvisande bilden. 

Författarna bygger vidare på den rättvisande bilden med att lyfta fram vikten av att ha en 

komplett årsredovisning.  
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En balansräkning kan vara utformad på ett sanningsenligt och rättvisande sätt, men om till 

exempel nyckeltal saknas i årsredovisningen uppfyller den inte Jonas och Blanchets (2000) 

krav om fullständighet. 

 

För att informationen ska vara användbar vid beslutsfattande krävs även klarhet i 

årsredovisningen, det handlar om hur informationen presenteras snarare än informationen i sig. 

Relevant redovisningsinformation ska kunna användas för att förutsäga värden. Dels ska den 

tillhandahålla information för att investerare ska kunna bedöma företagets återkommande 

kassaflöden, det vill säga intäkter och företagets vinstpotential. Dels ska det vara uppdelad 

information för att investerare ska kunna skilja på vad som är framtida risker och vad som är 

framtida möjligheter. Informationen ska även tillhandahålla feedback. Detta betyder att 

investerare ska kunna förstå hur ledningens tidigare åtgärder och beslut har påverkat företagets 

nuvarande finansiella ställning och resultat. Slutligen ska relevant redovisningsinformation 

innehålla aktuella värden, det vill säga att företagen ska delge information innan den blir 

irrelevant. Relevant och tillförlitlig information kräver att den ska vara jämförbar och 

konsekvent, alltså bolag ska kunna jämföras med varandra samt över tid. Tillförlitlig 

information ska även vara neutral, det vill säga objektivt presenterad. 

 

3.2 Signalteorin 

Signalteorin grundades av Michael Spence i artikeln Job market signaling (Spence, 1973), där 

författaren utgick från signaler som arbetsgivare och arbetstagare sänder ut för att minska  

informationsasymmetri mellan parterna. Signalteorin har sedan dess tolkats och behandlats 

inom flera olika områden. Bland annat beskriver Morris (1987) att signalteorin kan användas 

inom alla marknader där det existerar en informationsasymmetri mellan parter. Levy och 

Lazarovich-Porat (1995) analyserar aktieinvesteringar i bolag med en signalmodell och 

författarna menar att investerare vet att det finns bolag av olika kvalitet däremot vet de inte 

vilka bolag som har vilken kvalitet. Genom att högkvalitativa bolag skickar signaler kan de 

särskilja sig från de lågkvalitativa bolagen och attrahera investerare. Bolagen får med andra 

ord en kvalitetsstämpel av omgivningen.  
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Connelly, Certo, Ireland, och Reutzel (2011) skriver i sin artikel Signaling Theory: A Review 

and Assessment om två olika typer av signalering: positiv signalering och negativ signalering. 

Författarna fortsätter sitt resonemang med att understryka att det är främst 

informationsasymmetri som rör positiva nyheter som tas upp under signalteorin. Enligt 

Connely m.fl (2011) omfattas även negativ information av signalteorin, men att det då snarare 

rör sig om en ofrivillig delgivning av information som reducerar informationsasymmetrin. 

Valet att utföra revision skulle således med författarnas resonemang kunna härledas till att 

personer inom aktiebolaget vill utjämna informationsasymmetrin och sända ut positiva signaler 

till sin omgivning genom att anlita en revisor. Frostenson (2015) menar att ett bolag som inte 

kan stå för sina signaler väljer att inte signalera, då konsekvenserna av att signalera 

vilseledande information kan bli mer kostsam än att inte signalera alls.  

 

Dedman och Kauser (2012) fann att bolag med frivillig revision erhåller högre kreditvärdighet 

än de bolag som valde bort revision. Dessutom ger ett byte från ingen revision till frivilliga 

revisionen en större effekt på trovärdigheten genom lägre räntekostnader jämfört med ett byte 

från ingen revision till obligatorisk revision (Kim, Simunic, Stein, & Yi, 2011). Lennox och 

Pittman (2011) använder sig av signalteorin och finner att bolag som genomgår en frivillig 

revision erhåller högre kreditvärdighet. Signalerna möjliggör för kreditgivare att särskilja på 

bra och dåliga bolag (i form av riskbedömning) och revisorer förstärker därmed den finansiella 

trovärdigheten. Detta stämmer överens med Clatworthy och Peels (2013) resultat från 

Storbritannien, där de fann ett samband mellan revision och redovisningskvalitet. Den frivillig 

revision anses signalera trovärdighet vilket leder fram till studiens hypotes. 

 

H: Den frivilliga revisionen har en positiv effekt på redovisningskvaliteten  

3.3 Kontrollvariabler 

Clatworthy och Peel (2013) använder flera variabler förutom frivillig revision som de anser 

bör ha en påverkan på redovisningskvalitet. Totalt använder författarna cirka 30 

kontrollvariabler, det höga antalet beror främst på att studien även undersöker om styrelsens 

sammansättning (t.ex. manliga eller kvinnliga styrelseledamöter eller om styrelseledamöterna 

har arbetat med redovisning) påverkar redovisningskvalitet. Eftersom denna studie inte avser 

att undersöka styrelsens sammansättning och dess effekt på redovisningskvalitet används 

betydligt färre variabler.  
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Clatworthy och Peel (2013) fann bland annat att finansiella svårigheter samt bolagens ålder 

och storlek påverkar redovisningskvaliteten. Även Hope m.fl. (2013) och Etteredge, Scholz, 

Smith och Sun (2010) fann att dessa variabler påverkar redovisningskvaliteten och därför 

kommer finansiella svårigheter, storlek och bolagsålders effekt på redovisningskvalitet testas 

och kontrolleras för.  

 

Varje aktiebolag har vid uppstart betalt in minst 50 000 kr som bokförs i aktiebolagets 

aktiekapital, detta aktiekapital skall skydda borgenärerna vid en eventuell likvidation av 

aktiebolaget. Om det egna kapitalet är negativt tyder det på att bolaget har balanserat en eller 

flera förluster från föregående år och har därför utraderat sitt kapitalskydd för borgenärerna, 

vilket kan leda till att bolaget riskerar att försättas i konkurs. Ettredge m.fl. (2010) menar att de 

finansiella förlusterna kan ha en negativ påverkan på redovisningskvalitet samtidigt som 

Clatworthy och Peel (2013) visar att bolag med negativt eget kapital har en högre risk att 

registrera felaktiga årsredovisningar. Den första kontrollvariabeln är därmed negativt eget 

kapital. Det förväntade värdet är att företag med ett negativt eget kapital kommer att ha en lägre 

redovisningskvalitet. 

Kontrollvariabel 1: Negativt eget kapital  

 

I Riksrevisionens (2017) intervju med Bolagsverket framgick det att felen i årsredovisningar 

är vanligast hos nystartade bolag. Detta samstämmer med tidigare forskning som visar att 

förekomsten av fel är vanligare i yngre bolag, då äldre bolag har mer erfarenhet och rutiner 

kring upprättandet av årsredovisningar (Clatworthy & Peel, 2013; Doyle, Ge, & McVay, 2007). 

Uppsatsens andra kontrollvariabel är därmed ålder. Den förväntade effekten är att de yngre 

bolagen kommer att ha fler summeringsfel eller utelämnade nyckeltal i sina årsredovisningar. 

Kontrollvariabel 2: Ålder  

 

Clatworthy och Peel (2013) menar även att bolagets storlek kan påverka svårighetsgraden när 

det kommer till att upprätta en årsredovisning. De menar att när företaget blir större, blir 

uppgiften svårare och mer komplex vilket resulterar i fler fel och sämre redovisningskvalitet. 

Den tredje kontrollvariabeln är därför storlek. Clatworthy och Peels (2013) resultat visade att 

större bolag har fler fel vilket leder till att det förväntade värdet är att större företag kommer 

att ha en lägre redovisningskvalitet.  

Kontrollvariabel 3: Storlek 
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Tidigare forskning visar att företag med högre skuldsättningsgrad är associerade med lägre 

redovisningskvalitet i sina årsredovisningar (Clatworthy & Peel, 2013; Ettredge m.fl., 2010). 

Likt negativt eget kapital används skuldsättningsgrad för att mäta bolagens finansiella 

svårigheter. Enligt Etteredge (2010) förklaras den negativa effekten av finansiella svårigheter 

på redovisningskvaliteten genom att företag i kris har större incitament att manipulera siffror 

samt mindre resurser att lägga på högkvalitativ redovisningsinformation. Detta leder till att 

uppsatsens fjärde och sista kontrollvariabel är skuldsättningsgrad. Det förväntade värdet är att 

företag med en högre skuldsättningsgrad kommer att ha en lägre redovisningskvalitet. 

Kontrollvariabel 4: Skuldsättningsgrad 
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4. Metod 

Bryman & Bell (2013) nämner två kriterier som ligger till grund för den företagsekonomiska 

forskning, reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten till studien, det vill 

säga i vilken grad studien skulle kunna göras igen och ge samma resultat. Validitet beaktar om 

det finns en logisk kausalitet i den slutsats som dras utifrån teorin som använts och de resultat 

som fåtts. I detta metodkapitel beskrivs och motiveras studiens vägval och tillvägagångssätt, 

vilket möjliggör en bedömning av studiens validitet och reliabilitet.  

 

4.1 Datainsamling 

Källan till det empiriska datamaterialet i denna studie var sekundärdata från Retriever Business, 

där data från samtliga svenska aktiebolags årsredovisningar fanns tillgängliga. Svagheter med 

detta tillvägagångssätt var att kontrollen över kvaliteten på datamaterialet är begränsad 

(Bryman & Bell, 2013) och det var nödvändigt att förutsätta att datamaterialet var korrekt. 

Risken fanns även att visst datamaterial inte var komplett (Smith, 2017). Trots svagheterna 

med sekundärdata ansågs det ändå vara den mest användbara datainsamlingsmetoden för denna 

studie. En alternativ metod hade varit att begära in varje årsredovisning från Bolagsverket, 

vilket det inte fanns budget eller tid för, en årsredovisning hade kostat 50 kr att beställa 

(Bolagsverket, 2018). Problemet med sekundärdata skulle då fortfarande kvarstått även om en 

statlig myndighet gett större trovärdighet än ett privat företag.  

 

Likt Clatworthy och Peel (2013) användes tvärsnittsdata från ett års årsredovisningar. Då denna 

studie ämnade undersöka sambandet mellan frivillig revision och redovisningskvalitet 

användes en tvärsnittsdesign. Metoden ansågs lämplig då syftet var att studera olika variabler 

vid ett visst tillfälle (Smith, 2017). Den externa validiteten, det vill säga om resultatet är 

representerat för att kunna säga något om hela populationen är hög i denna metod enligt 

Bryman & Bell (2013). Detta ansågs viktigt då det slumpmässiga urvalet och den kvantitativa 

metodiken i denna studie användes just för att möjliggöra generalisering av studiens resultat. 

Den främsta svagheten är enligt Bryman och Bell (2013) den interna validiteten, vilket rör 

huruvida de kausala sambanden som finns mellan olika variabler stämmer eller inte. För att 

möjliggöra uttalanden om kausalitet användes hypotesprövning av en teoretiskt uppbyggd 

hypotes. 

 



 

15 

 

4.2 Urval 

På grund av att det fanns en tilltänkt grupp att studera och på grund av tidsbrist behövdes ett 

urval göras bland alla registrerade bolag, det vill säga av hela populationen. Tillvägagångssättet 

behövde vara på sådant sätt som möjliggjorde att studiens resultat skulle kunna dra en allmän 

slutsats som gäller för alla bolag. Enligt Bryman och Bell (2013) är stratifierat slumpmässigt 

urval applicerbart när det är två olika grupper med olika populationsstorlekar som ska jämföras, 

för att få ett generaliserbart och objektivt resultat. Därav skapades två stratum, bolag med 

frivillig revision och bolag utan frivillig revision. Om det istället gjorts ett obundet 

slumpmässigt urval ur hela populationen hade det enligt Bryman & Bell (2013) funnits en risk 

att studien inte inkluderat tillräckligt med bolag från båda grupper för att ge ett rättvisande 

resultat.  

 

4.2.1 Urvalskriterier 

Den första begränsningen av data skedde vid inhämtningen av årsredovisningarna från 

Retriever Business. Urvalskriterier användes för att begränsa data till att endast gälla bolag som 

skall omfattas i studien. Nedan följer en beskrivning av dessa; 

 

-Aktiebolag, ej revisorspliktig med revisor/ej revisorspliktig utan revisor  

Då det endast är aktiebolag som berörs av revisionsplikt, är detta den första avgränsningen som 

gjordes. 

 

-Inga koncerner  

Koncerner valdes bort då studien behandlar små onoterade bolags årsredovisningar och inte 

koncerners årsredovisningar som ofta tillämpar särskilda regelverk och principer.  

 

-Registreringsdatum (2016-01-01)  

Vi valde att begränsa oss till aktiebolag som hade ett registreringsdatum före 2016-01-01 för 

att vara säkra på att aktiebolagen i urvalet hade upprättat en årsredovisning under år 2016. 

Anledningen till att inte år 2017 användes var att dessa årsredovisningar inte hade hunnit 

registreras i samma utsträckning.  
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4.2.2 Urvalsprocess  

I figuren nedan beskrivs urvalsprocessen i studien. 

 

 

 Figur 2: Urvalsprocess. (Egen modell) 

 

Bryman och Bell (2013) skriver att stickprovsstorleken vanligen bestäms med anledning av 

olika faktorer för studien, till exempel budget och tidsram. Enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2007) beror den minimala stickprovsstorleken på den önskade konfidensnivån 

(säkerheten i studiens resultat), felmarginalen (precisionen i studiens resultat) och variationen 

i studiens variabler. Rumsey (2011) menar att det finns två tillvägagångssätt om variationen i 

studiens variabler är okänd. Antingen genomförs en mindre studie som används för att 

uppskatta variationen i populationen, eller så används ett “värsta tänkbara scenario” (worst case 

scenario), där den maximala potentiella variationen beaktas.  
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Rumsey (2011) menar att ett “värsta tänkbara scenario” är mindre riskabelt då den mindre 

studien kan ge missvisande resultat på grund av det begränsade antalet observationer, därför 

användes istället “värsta tänkbara scenario”. Vid beräknandet av studiens stickprovsstorlek 

användes Saunders (2007) beräkning vid “värsta tänkbara scenario”. Vid en önskad 

konfidensnivå på 95 procent och en felmarginal på 3 procent gav detta enligt Saunders (2007) 

följande stickprovsstorlek: Stickprov = 2500 x (1,96/3)2 = 1067. 

 

Enligt Retriever Business fanns totalt 221 351st bolag registrerade år 2016 och vi fick fram 

197 321st årsredovisningar efter att ha laddat ner i omgångar. Ca 50 000st bolag låg i en 

kategori att det saknade värden, vilket gjorde att data för dessa bolag ej kunde dras fram från 

Retriever Business, vilket kunde bero på tekniska fel från deras sida. Data sammanfogades 

sedan i två Excel dokument, vilket är ett användbart program vid hantering av stora 

datamängder (Smith, 2017). Ett dokument gjordes för bolag med frivillig revision och ett för 

bolag utan revision. Data rensades sedan för dubbletter, totalt 614 st togs bort. För att få fram 

det slumpmässiga urvalet användes Excels funktion “slumpnumrering” där de första 700 

bolagen i varje stratum valdes ut för kontroll. Vi valde att kontrollera fler bolag än vad 

stickprovet krävde för att säkra upp för eventuella bortfall. 

 

Vårt nästa steg var att kontrollera årsredovisningarna manuellt. Först kontrollerades om 

bolagen använde K2, K3 eller något annat/inte framgick. Alla bolag som uppgav att de 

använder K3 eller IFRS behandlades som bortfall. K2 bolagen kunde ha tillämpat både BFNAR 

2008:1 eller BFNAR 2016:10 då regelverket ändrades under det studerade året 

(Bokföringsnämden, 2017). Eftersom det enligt lag var godkänt att upprätta sin årsredovisning 

efter båda regelverken under 2016 beroende på när upprättandet av årsredovisningen skedde så 

valde vi att inte särskilja dessa. Nästa steg var att kontrollera förekomsten av nyckeltal. De 

nyckeltal som kontrollerades för var nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och 

soliditet, vilket enligt K2 5:5 ska finnas med i årsredovisningen. Ibland har t.ex. nystartade 

bolag ingen nettoomsättning och om posten inte finns i resultaträkningen behöver den inte 

återges som nyckeltal. Dock anger K2 att det även ska finnas med en flerårsöversikt av dessa 

nyckeltal, vilket inte kontrollerats för i denna studie då vissa bolag kan vara nystartade och 

därför inte registrerat flera årsredovisningar vilket gör att flerårsöversikt inte krävs. 
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För att säkerställa att summeringarna vi fick ut från Retriever stämde överens med de verkliga 

värdena så gjorde vi egna summeringar genom att räkna ihop alla poster under tillgångar och 

eget kapital & skulder. Många fel från Retriever Business påvisades, siffror som inte kommit 

in eller kommit in under fel kategori. Enligt Smith (2017) kan detta lösas genom att manuellt 

lägga in de saknade värdena, vilket vi gjorde från årsredovisningarna. Förutom att kontrollera 

att tillgångar och eget kapital och skulder är rättsummerade, kontrollerades det för om bolagen 

hade balans (det vill säga; tillgångar = eget kapital och skulder).  

 

Efter att dessa manuella kontroller hade genomförts så hade vi ett bortfall som såg ut på 

följande sätt: 

 

 

 

 

Figur 3: Bortfallsanalys   

Källa: Egen modell  
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Bland de 1 400st slumpmässigt utvalda aktiebolagen hade vi ett bortfall på 17,5%, dessa bolag 

delade vi sedan in i tre grupper. Den första gruppen (Felaktig uppgift om revision) innehöll 

bolag som antingen hade uppgett att de hade genomgått revision fast de inte hade gjort det eller 

att de hade uppgett att de ej hade genomgått revision fast de hade gjort det. Den andra gruppen 

(K3) innehöll bolag som hade upprättat sin årsredovisning efter K3-regelverket (BFNAR 

2012:1). Den tredje gruppen (Övrigt) innehöll bolag som inte platsade i vår undersökning. 

Anledningarna till detta kunde vara att ingen årsredovisning fanns registrerad eller att den på 

grund av Retriever Business inte var komplett. Ett exempelvis när en årsredovisning saknade 

tillgångssidan eftersom sidor saknades och vi därmed inte kunde komplettera värdena för att 

kontrollera för detta. 

 

4.3 Operationalisering 

4.3.1 Beroendevariabel  

Felaktiga årsredovisningar 

Redovisningskvalitet kan mätas på många olika sätt. Hope et al (2013) mäter t.ex. hur försiktiga 

bolagen är vid bedömningen av sina periodiseringar i årsredovisningarna (matchning av 

transaktioner till rätt räkenskapsperiod). I små aktiebolag som följer K2-regelverket medför 

förenklingsreglerna att bolagen inte behöver använda periodiseringar (Bokföringsnämden, 

2017), vilket gör att detta mätinstrument inte lämpar sig.  

 

I och med att Bolagsverket inte kontrollerar felsummeringar och nyckeltal samt att 

Riksrevisionen (2017) fann antydningar att felkällorna ökat sedan revisionsplikten avskaffades 

för små bolag, gör det dem intressanta som mätinstrument. Först kommer båda typerna av fel 

behandlas gemensamt, för att sedan hanteras i separata regressioner för de båda feltyperna. En 

revisor har uppgiften att säkerställa att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel 

(Revisorsinspektionen, u.å.). Ett väsentligt fel innebär att det kan påverka intressenters 

beslutsfattande. Felsummeringar innebär att balansräkningen i årsredovisningen inte befinner 

sig i balans (tillgångar = eget kapital & skulder), vilket tyder på att det finns allvarliga 

felaktigheter i det grundläggande redovisningen. Detta innebär att effekten av frivillig revision 

kan vara större på felsummeringar jämfört med utelämnade nyckeltal då felsummeringar tyder 

på en allvarligare problematik, därför behandlas felkällorna separat. 
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Likt Clatworthy och Peel (2013) används en binär beroendevariabel eller så kallad 0-1 variabel. 

Detta innebär att felaktiga årsredovisningar erhåller värdet 1 och korrekta 0. Små felaktigheter 

på enstaka kronor behandlas som avrundningsfel och betraktas inte som fel. En binär 

beroendevariabel tillåter inte en analys av graden av fel eftersom de endast behandlas som två 

värden 0 och 1. Detta motiverar ytterligare att även separata regressioner genomförs för 

feltyperna i denna studie då de kan ses som olika allvarliga.  

 

4.3.2 Oberoende variabel 

Frivillig revision   

Clatworthy & Peel (2013) visade att frivillig revision har en positiv effekt på 

redovisningskvalitet. Variabeln frivillig revision har kodats genom att alla årsredovisningar 

med en revisionsberättelse fått värdet 1 och de utan revisionsberättelse värdet 0. Ingen skillnad 

har gjorts beroende på om revisorn tillhör en så kallad “Big 4” byrå (de största internationella 

revisionsbyråerna), även om flera studier visat att revisionskvaliteten är högre hos större 

revisionsbyråer, vilket kan ha en effekt på redovisningskvaliteten (Becker, Defond, Jiambalvo, 

& Subramanyam, 1998; DeAngelo, 1981). Denna studie ämnar förklara den frivilliga 

revisionens effekt på redovisningskvalitet, inte revisionskvalitetens effekt på 

redovisningskvalitet. Därför beaktas inte vilken byrå revisorn tillhör, utan endast om det finns 

en revisor eller inte.  

 

4.3.3 Kontrollvariabler 

Negativt eget kapital   

Även negativt eget kapital operationaliserades med en binär variabel. Alla bolag med negativt 

eget kapital erhöll värdet 1 i den binära variabeln och alla andra bolag erhöll värdet 0. Om 

bolaget har negativt eget kapital i årsredovisningens har förluster utraderat kapitalinsatserna 

från ägarna, vilket betyder att skulderna är högre än tillgångarna. Att använda en binär variabel 

innebär att det inte gjordes någon skillnad mellan hur negativt det egna kapitalet var. Det var 

endast huruvida negativt eget kapital föreligger eller inte som påverkar den binära variabeln. 

Eftersom Clatworthy och Peel (2013) använder detta tillvägagångssätt används det även i 

denna studie. 
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Ålder 

Aktiebolagets ålder mättes genom att kontrollera registreringsdatumet. Clatworthy och Peel 

(2013) använde en logaritmerad variabel för ålder. Författarna gjorde troligtvis detta eftersom 

det förefaller rimligt att det var en större effekt mellan åldern 1-5 än till exempel mellan 50-55. 

För att möjliggöra en jämförelse med Clatworthy och Peels (2013) resultat mättes bolagens 

ålder med en logaritmerad variabel.  

 

Storlek 

Bolagsstorlek kan mätas på en mängd olika sätt som exempelvis intäkter, marknadsvärde eller 

tillgångar. Eftersom denna studie avsåg onoterade bolag saknas oftast information om 

marknadsvärden. Enligt Kichen (2003) kan det vara svårt att välja hur bolagsstorlek bör mätas, 

ett energitradingbolag kan exempelvis generera stora intäktsflöden samtidigt som de endast har 

ett fåtal anställda. En bank kan ha flera miljarder i tillgångar och samtidigt generera små 

intäkter och vinster. Inom den kvantitativa redovisningskvalitetsforskningen tycks företagets 

tillgångar (logartimerad) vara det vedertagna mätinstrumentet för bolagsstorlek (Clatworthy & 

Peel, 2013; Ettredge m.fl., 2010; Hope m.fl., 2013), vilket därmed användes i denna uppsats. 

Fördelen med logaritmerade variabler är att de tillåter icke linjära samband mellan beroende- 

och oberoende variabler. Generellt används logaritmerade variabler när datamaterialet 

innehåller stora värden i monetär form (Wooldridge, 2016). Med hjälp av STATA genererades 

den naturliga logaritmen av tillgångar för att mäta bolagsstorlekens effekt på 

redovisningskvalitet. 

 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad ämnar mäta huruvida finansiella svårigheter inom bolaget påverkar 

redovisningskvaliteten och om det kan finnas någon påverkan i om företagen väljer att ha 

frivillig revision eller inte. Det förefaller som det vedertagna tillvägagångssättet att kalkylera 

skuldsättningsgrad inom forskningsområdet redovisningskvalitet är:  

Skuldsättningsgrad = Skulder / Tillgångar (Clatworthy & Peel, 2013; Ettredge m.fl., 2010; 

Hope m.fl., 2013). 
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4.4 Val av modelltyp 

Likt Clatworthy och Peel (2013) används logistiska modeller för att undersöka den frivilliga 

revisionens effekt på redovisningskvalitet. Den huvudsakliga nackdelen med logistiska 

modeller är att de är svårare att tolka jämfört med en linjär sannolikhetsmodell, LPM (minsta 

kvadratmetoden med en binär beroendevariabel) (Wooldridge, 2016). LPM förutspår 

förväntade sannolikheter t.ex. felaktigheter i årsredovisning beroende på om de är 

revisorsgranskade eller inte. En sannolikhet har alltid ett värde mellan noll och ett, men en av 

LPM:s svagheter är att modellen ibland förutspår sannolikheter som är negativa eller över ett. 

I bilaga 1 visas resultatet av LPM och där framgick det att problematiken med negativa 

sannolikheter föreligger. Detta innebär att logistiska modeller är att föredra (Wooldridge, 

2016). 

4.4.1 Sällsynta fall och logistiska modeller 

Allison (2013) menar att många forskare oroar sig över huruvida de kan använda logistiska 

modeller vid sällsynta fall (rare events). Författaren beskriver sällsynta fall-problematiken som 

att väldigt få positiva eller negativa utfall observeras vilket kan skapa snedvridningar i den 

logistiska modellens resultat. Allison (2013) exemplifierar detta med att en stickprovsstorlek 

på 1000st observationer och endast 20st positiva utfall innebär problem. Felaktiga 

årsredovisningar är relativt sällsynta och enligt tabell 1 har felkällorna en sannolikhet på mellan 

2-8 % vilket innebär att det kan finnas en “sällsynta fall” problematik. En lösning enligt Allison 

(2013) är att använda Firth-metoden som är det vedertagna tillvägagångssättet för att reducera 

problematiken vid sällsynta fall. För varje logistisk modell som används kommer även Firth 

logistiska modeller presenteras för att tillhandahålla en jämförelse och säkerställa att studiens 

resultat inte är snedvridna. Clatworthy och Peel (2013) jämför logistiska modeller med relogit 

modeller som ämnar korrigera samma problematik som Firth. Det framgår dock av Williams 

(2017) att det finns viss problematik med relogit och andra metoder är att föredra. Boston 

College Statistical Software Components (SSC) som tillhandahåller program och paket till 

statistikprogrammet STATA innehåller inte längre relogit vilket också gör det lättare att 

använda Firth-metoden eftersom den finns tillgänglig. 

För att underlätta tolkningen av studiens modeller kommer oddskvoter att beräknas. 

Oddskvoter används för att jämföra sannolikheten för fel beroende på om årsredovisningen är 

revisorsgranskad eller inte. Oddskvoten används alltså för att jämföra två olika grupper.  
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Likt Clatworthy och Peel (2013) visas oddskvoten även för icke binära variabler men 

tolkningen av dessa är svår vilket troligtvis förklarar varför Clatworthy och Peel (2013) endast 

tolkade resultatet av de binära variablerna. Även i denna studie begränsades tolkningen av de 

icke binära variablerna till huruvida en signifikant effekt finns eller inte. Analysen av hur stor 

variablernas effekt är på redovisningskvalitet begränsas till de binära variablerna.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras först deskriptiv statistik över datamaterialet och sedan resultatet av 

de utförda regressionerna.  

5.1 Deskriptiv statistik 

I tabell 1 beskrivs studiens datamaterial där min- och maxvärden tillhandahålls för att skapa en 

bild av variablerna. För de binära variablerna visas antalet positiva utfall (förekomsten av 

felkällor och negativt eget kapital) och hur vanligt förekommande dessa är. 

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik 

Beroende variabler           

              Antal   Procent 

Fel (felsummeringar eller 

nyckeltal) 

Fel 

Korrekt 

 91 

1064 

 8,5 

91,5 

Felsummering Fel 

Korrekt 

 24 

1131 

 2,12 

97,88 

Nyckeltal Fel 

Korrekt 

 78 

1077 

 7,2 

92,8 

Oberoende variabel      

   Antal  Procent 

Revison Ja 

Nej 

 497 

658 

 43 

57 

Kontrollvariabler      

   Antal  Procent 

Negativt Eget Kapital Ja 

Nej 

 67 

1088 

 6 

94 

 Min Medel     Max  Standardavvikelse 

Ålder (år) 1 8.699 108  10.631 

LNÅlder (log ålder) 0 1.621 4.682  1.024 

Tillgångar (TKR) 0 

 

5018.874 740903  26786.9 

LNStorlek (log tillgångar) - 6.907 6.858 13.516  1.814 

Skuldsättningsgrad 

( skulder/tillgångar) 

0 1.011 173.809  7.022 
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Det framgår att felsummeringar är betydligt ovanligare än felaktigt utelämnade av nyckeltal. 

Att studien innehåller färre årsredovisningar med revision beror på att bortfallet var större i 

denna grupp vilket huvudsakligen beror på att bolagen som anlitar revisor i högre grad tillämpar 

K3-regelverket frivilligt (se även figur 3 bortfallsanalysen). En relativt liten del av bolagen har 

negativt eget kapital (ca 6 procent) vilket är förväntat då negativt eget kapital indikerar stora 

förluster samt att bolagen kan behöva försättas i konkurs. 

 

För att ge en mer lättförståelig bild av datamaterialet visas även de ologaritmerade värdena för 

tillgångar och aktiebolagets ålder. Det är tydligt att många företag har tillgångar som långt 

överstiger gränsvärdet för revisionsplikt6. Detta beror förmodligen på att ett av de tre 

gränsvärdena för revisionsplikt får överstigas utan att revisor blir ett krav. Det finns t.ex. många 

holdingbolag som saknar både anställda och nettoomsättning som endast förvaltar tillgångar 

som t.ex. värdepapper. Således kan ett holdingbolag med 75 miljoner i tillgångar vara 

undantagen revisionsplikten förutsatt att de inte överstiger gränsvärdena för antalet anställda 

eller nettoomsättning. Det bör dock poängteras att denna studie inte har kontrollerat huruvida 

de företag som uppger att de är fråntagna revisionsplikten faktiskt är det. Detta skulle kräva en 

omfattande genomgång av samtliga företags årsredovisningar även för året 2015, eftersom 

bolag måste uppfylla gränsvärdena för revision i minst två år för att beröras av revisionsplikten.  

Att de yngsta företagen i datamaterialet är ett år beror på studiens sökkriterier som uteslöt 

nystartade bolag eftersom de kan finnas risk att det blir ett stort bortfall på grund av att 

årsredovisningarna inte inkommit än.  

 

Skuldsättningsgraden har ett medelvärde över 1. Detta indikerar att skulderna i genomsnitt 

överstiger tillgångarna, vilket kan förefalla orimligt eftersom Eget kapital + skulder = 

Tillgångar i en balansräkning. Om skuldsättningsgraden (skulder/tillgångar) är mer än 1 är det 

egna kapitalet negativt. Spridningen och standardavvikelsen i skuldsättningsgraden är mycket 

hög vilket kan förklara medelvärdet. Å ena sidan hade det möjligtvis varit rättfärdigat att 

eliminera observationerna med väldigt hög skuldsättningsgrad eftersom avvikande värden 

(outliers) riskerar att snedvrida variabeln. Å andra sidan används skuldsättningsgrad eftersom 

både Clatworthy (2013) och Edderedge (2010) visat att finansiella svårigheter påverkar 

redovisningskvaliteten.  

                                                 
6
 Balansomslutning (tillgångar) max 1,5 miljoner  
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Företag med hög skuldsättningsgrad har generellt mycket lågt eller negativt eget kapital och 

har förmodligen gjort förluster under ett eller flera år vilket tyder på stora finansiella svårigheter 

i bolaget. Bolag med hög skuldsättningsgrad kommer därför inte uteslutas från datamaterialet. 

5.2 Regressioner och gruppjämförelse 

Nedan i tabell 2 presenteras både en vanlig logistisk regression och en Firth regression av båda 

felkällorna i studien (felsummeringar och nyckeltal). 

Tabell 2: Logistisk regression och Firth regression av båda feltyper 

  Logistisk Modell 1   Firth Modell 2 

  Koefficient Oddskvot  Koefficient Oddskvot 

Revision  -0.711** 

 (0.302) 

0.491  -0.680** 

 (0.297) 

0.507 

Negativt eget kapital   0.428 

 (0.397) 

1.535    0.471 

 (0.387) 

1.6 

LNÅlder   0.237** 

  (0.11) 

1.268    0.236** 

 (0.109) 

1.266 

LNStorlek    -0.369*** 

 (0.075) 

0.691   -0.365*** 

 (0.074) 

0.694 

Skuldsättningsgrad   0.024* 

 (0.013) 

1.024    0,019** 

 (0.008) 

1.019 

 

Konstant   -0.469 

  (0.498) 

     -0.462 

   (0.493) 

 

Observationer   1155       1155  

Standardfel i parantser 

*10 % signifikansnivå  

** 5 % signifikansnivå  

*** 1 % signifikansnivå 

 

Resultatet i tabell 2 visar att frivillig revision och bolagets storlek minskar antalet fel i 

årsredovisningarna samtidigt som äldre bolag och högre skuldsättningsgrad ökar risken för fel. 

Negativt eget kapital har ingen signifikant effekt. Båda modellernas resultat i modell 1 och 2 

överensstämmer vilket tyder på att “sällsynta fall” problematiken i den logistiska regressionen 

inte är betydande.  
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Oddskvoten för frivillig revision indikerar att bolag med revisor löper hälften så stor risk 

(oddskvoten cirka 0,5) att upprätta redovisningar med summeringsfel eller felaktiga nyckeltal.   

 

För att möjliggöra en separat analys av felsummeringar presenteras separata regressioner för 

felkällan i tabell 3. 

 

Tabell 3:  Logistik regression och Firth regression av felsummeringar 

  Logistisk modell 3   Firth modell 4 

  Koefficient Oddskvot   Koefficient Oddskvot 

Revison -1.925* 

(1,044) 

0.146    -1,539* 

 (0.867) 

0.215 

Negativt 

eget kapital 

 0,396 

  (0,681) 

1.489     0,467 

   (0,652) 

1.595 

LNÅlder  0,192 

  (0,225) 

1.211     0.190 

 (0.221) 

1.210 

LNStorlek   -0,497*** 

  (0,138) 

0.609    -0.482*** 

 (0.133) 

0.617 

Skuldsättningsgrad   0,028*** 

 (0,010) 

1.029 

 

    0,025*** 

 (0.008) 

1.023 

Konstant   -1.210 

  (0.886) 

   -1.210 

 (0.861) 

 

Observationer     1155       1155  

Standardfel i parantser 

*10 % signifikansnivå  

** 5 % signifikansnivå  

*** 1 % signifikansnivå 

 

I tabell 3, modell 3 framgår det att årsredovisningar upprättade utan revisor har cirka sju gånger 

så stor sannolikhet att innehålla summeringsfel. Enligt modell 4 är risken cirka fem gånger så 

stor. Jämfört med den sammanslagna analysen av felkällorna i tabell 2 skiljer sig 

parameterestimatet för revisor stort mellan Firth och den vanliga logistiska regressionen i tabell 

3. Detta indikerar att det kan finnas ett “sällsynta fall” bias i modell 3.  
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Förmodligen beror detta på att felsummeringar är betydligt mer sällsynta jämfört med 

utelämnande av nyckeltal vilket framgår i tabell 1 den deskriptiva statistiken att det finns 24st 

årsredovisningar med felsummeringar och 74st årsredovisningar med utelämnade nyckeltal. 

Aktiebolagets ålder och negativt eget kapital har ingen signifikant effekt. Skuldsättningsgrad 

ökar antalet felsummeringar och större aktiebolag upprättar färre årsredovisningar med 

summeringsfel. 

 

I tabell 4 visas modeller som endast behandlar utelämnade av nyckeltal. 

Tabell 4:  Logistik regression och Firth regression av nyckeltal 

  Logistisk modell 5   Firth modell 6 

  Koefficient Oddskvot   Koefficient Oddskvot 

Revision -0,594* 

(0,315) 

  0.552      -0,581* 

   (0,311) 

0.559 

Negativt  

eget kapital 

 0,568 

(0,417) 

  1.765       0,570 

   (0,408) 

1.768 

LNÅlder  0,273** 

(0,117) 

  1.314       0,270** 

   (0,117) 

1.310 

LNStorlek    -0,309*** 

   (0,076) 

  0.734         -0,299*** 

      (0,075) 

0.742 

Skuldsättningsgrad    -0.007 

   (0.017) 

    0.993        -0.007 

      (0.011) 

1.001 

Konstant    -0.713 

   (0.524) 

      -0.759 

    (0.518) 

 

Observationer      1155         1155  

Standardfel i parantser 

*10 % signifikansnivå  

** 5 % signifikansnivå  

*** 1 % signifikansnivå 

 

Tabell 4 visar att det är ca hälften så stor risk att nyckeltalen i årsredovisningen är utelämnade 

när aktiebolagen genomgår revision. Negativt eget kapital har ingen signifikant effekt. Äldre 

aktiebolag upprättar fler årsredovisningar med nyckeltalsfel. Större aktiebolag upprättar färre 

årsredovisningar med nyckeltalsfel. Högre skuldsättningsgrad ger fler nyckeltalsfel. 
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För att skapa en bild av hur bolagen med och utan revisor förhåller sig till studiens kontroll- 

och oberoende variabler tillhandahålls i tabell 5 en gruppjämförelse.  

För att statistiskt säkerställa eventuella skillnader mellan grupperna genomfördes t-test. T-

testets nollhypotes är ingen skillnad mellan grupperna.  

 

Tabell 5 Gruppjämförelse 

Jämförelse Medelvärde bolag 

med revisor 

  Differens 

  

  Medelvärde 

utan revisor 

Fel (%)   3.2 % 

  (0,78) 

   8,2 *** 

 (1,5) 

  11.5 % 

(1,2) 

Negativt eget kapital   3,622 % 

  (0,084) 

   3,791*** 

 (1,383) 

  7,413 % 

(1,03) 

Ålder (år)    6.475 

  (0.381) 

   3.894*** 

 (0.621) 

  10.369 

(0.456) 

Storlek 

(Tillgångar TKR) 

  9993.278 

 (1805.152) 

   8722.207*** 

 (1820.357) 

  1271.071 

(103.124) 

Skuldsättningsgrad    0.750 

  (0,115) 

   0.458 

 (0.417) 

  1.209 

(0.350) 

Standardfel i parantser 

*10% signifikansnivå 

**5% signifikansnivå 

***1% signifikansnivå 
  

T-testet visar att det finns signifikanta skillnader mellan företag med och utan revisor förutom 

för kontrollvariabeln skuldsättningsgrad. Bolag med frivillig revision har färre fel, är större 

samt yngre än bolagen utan revisor. Färre bolag med revisor har ett negativt eget kapital. Det 

finns en skillnad mellan grupperna gällande skuldsättningsgrad (gruppen med revisor är mindre 

skuldsatt) men det går inte på en rimlig signifikansnivå utesluta att detta inte beror på slumpen. 

Av tabell 1 (deskriptiv statistik) framgår det att det finns en stor spridning i 

skuldsättningsgraden (0-173) vilket möjligtvis kan förklara att differensen mellan grupperna 

inte är signifikant trots att medelvärdena skiljer sig åt. För att undersöka om extremvärdena 

påverkar gruppjämförelsen uteslöts observationer med extremvärden (skuldsättningsgrad > 

50), trots detta kunde ingen signifikant skillnad mellan gruppernas skuldsättningsgrad. 
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5.3 Test av modellernas kontroll- och förklarandevariabel 

Clatworthy och Peel (2013) använde VIF-tester (variance inflation factor test) för att säkerställa 

att multikollinearitet inte förekom mellan studiens kontroll- och förklarandevariabler. 

Multikollinearitet är när en eller flera oberoende-/kontrollvariabler har en hög samvariation 

vilket gör att effekten av de olika variablerna på beroendevariabeln är svår att isolera vilket 

skapar osäkerhet i modellernas resultat (Wooldridge, 2016). I tabell 6 presenteras VIF-testerna.  

 

Tabell 6 VIF-test av kontrollvariabler 

Variabel VIF 

 Revision 2.18 

 Negativt eget kapital 1.13 

LNÅlder 3.22 

LNTillgångar 4.90 

Skuldsättningsgrad 1.10 

Wooldrige (2016) menar att det inte finns någon självklar nivå när faktorn på VIF-testet är för 

högt, men ibland används VIF-värdet 10 som gräns för ett oacceptabelt värde. Detta är däremot 

ingen självklarhet då Wooldrige (2016) menar att uteslutandet av en variabel oftast är en 

avvägning mellan bias och högre varians. Finns det goda anledningar att tro att en kontroll- 

eller förklarandevariabel påverkar beroendevariabeln bör dessa inte uteslutas från modellerna 

då det kan skapa snedvridningar (bias) av studiens resultat. Det högsta VIF-värdet (4,9) 

observerades för kontrollvariabeln storlek vilket är betydligt lägre än 10 vilket betyder att 

multikollinearitet inte förefaller att skapa problematik i studiens resultat.  
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6. Analys 

I detta avsnitt kommer först uppsatsens oberoende variabel, frivillig revision, att analyseras 

utifrån teori och resultat. Därefter kommer kontrollvariablerna att analyseras och jämföras 

med tidigare forskningsresultat.  

 

6.1 Oberoende variabel frivillig revision 

Resultatet från samtliga regressioner och modeller visar att den frivilliga revisionen har en 

positiv effekt på redovisningskvalitet genom att reducera antalet felsummeringar och felaktiga 

nyckeltal. Gruppjämförelsen i tabell 5 mellan aktiebolag med revisor och aktiebolag utan 

revisor visar att 3,2 procent av de revisorsgranskade årsredovisningarna innehåller fel 

(felsummering eller utelämnande av nyckeltal). Motsvarande värde för de ej revisorsgranskade 

årsredovisningarna är 11,5 procent, alltså ungefär var tionde bolag. Effekten av frivillig 

revision är således att den halverar risken för fel (oddskvot cirka 0,5 i tabell 2). Detta stämmer 

överens med tidigare resultat från Clatworthy och Peel (2013) som visade att reviderade små 

aktiebolag i Storbritannien har cirka hälften så stor risk att upprätta felaktiga årsredovisningar 

jämfört med oreviderade. Ett grundläggande antagande inom signalteorin är enligt Levy och 

Lazerovich (1995) att högkvalitativa bolag signalerar sin kvalitet för att särskilja sig från de 

sämre bolagen. Studiens resultat visar att det finns tydliga skillnader i redovisningskvalitet och 

därmed den finansiella trovärdigheten mellan bolag med och utan frivillig revision. Möjligtvis 

kan bolag med och utan frivillig revision klassificeras som två grupper, hög- och lågkvalitativa. 

Detta överensstämmer med Lennox och Pittmans (2011) förklaring av varför bolag med 

frivillig revision erhöll högre kreditvärdighet vilket enligt författarna berodde på att 

trovärdighetssignalerna möjliggjorde för kreditgivare att särskilja mellan bra och dåliga bolag.  

 

Risken för fel i oreviderade bolag jämfört med de som genomgått frivillig revision skiljer sig 

kraftigt beroende på om feltypen är felsummering eller utelämnande av nyckeltal. Oreviderade 

bolag löper cirka 5-7 gånger högre risk för summeringsfel och 2 gånger så stor risk att utelämna 

nyckeltal. Detta kan bero på att felsummeringar i högre grad betraktas som väsentliga 

felaktigheter, alltså fel som en revisor är skyldig att anmärka på. När felsummeringar 

uppkommer befinner sig ofta balansräkningen i obalans vilket tyder på allvarliga fel i 

redovisningen.  
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Felsummeringar kan därmed anses öka informationsasymmetrin mer än vad utelämnandet av 

nyckeltal gör och att det är därför de har en större negativ effekt på beslutsfattandet. Att den 

frivilliga revisionen framförallt minskar allvarliga felaktigheter ligger i linje med tidigare 

forskning/studier (Dedman & Kausar, 2012; Lennox & Pittman, 2011) som har visat att frivillig 

revision reducerar kreditkostnader. Troligtvis signalerar frivillig revision framförallt att inga 

väsentliga fel föreligger som kan göra att till exempel kreditgivare fattar felaktiga beslut. Detta 

bekräftas av resultatet i denna studie som visar att den frivilliga revisionen har störst effekt på 

väsentliga fel.   

 

Vidare indikerar obalans potentiellt utelämnade tillgångar eller skulder, vilket äventyrar hela 

syftet med årsredovisningar, alltså användbarheten vid beslutsfattande. Att det är så stora 

skillnader mellan feltyperna visar på att det faktiskt finns en koppling mellan användbarheten 

vid beslutsfattande och huruvida en revisor agerar eller inte. Det bekräftas av Jonas och 

Blanchets (2000) modell för klassificering av högkvalitativ redovisningsinformation, där vissa 

egenskaper har en mer betydande roll. Exempelvis är relevans och tillförlitlighet två av 

grundpelarna i modellen. Fullständighet är i författarnas ramverk underordnad den rättvisande 

bilden vilket även reflekteras i denna studies resultat då revisorer framförallt agerar för att 

säkerställa den rättvisande bilden. Felsummeringar ger en felaktig bild av bolaget, speciellt om 

balansräkningen befinner sig i obalans (utelämnade skulder eller tillgångar). Att utelämna 

nyckeltal påverkar visserligen en årsredovisnings fullständighet men jämfört med 

felsummeringar riskerar inte intressenter att ta felaktiga beslut.  

 

Riksrevisionen (2017) beaktar inte summeringsfel i sin statistik när de analyserar effekterna av 

revisionspliktens avskaffande, vilket resulterar i att en komplett bild ej uppnås. Att resultat 

mellan felkällorna skiljer sig kraftigt betyder att studier av den frivilliga revisionens effekt på 

redovisningskvalitet bör beakta vilken kvalitetsegenskap som mäts och dess innebörd vid 

beslutsfattande. 

6.2 Kontrollvariabler 

6.2.1 Negativt eget kapital 

Sambandet mellan negativt eget kapital och redovisningskvalitet har i studiens modeller inte 

erhållit en tillräckligt hög signifikansnivå för att det ska kunna göras några säkra antaganden 

om hela populationen.  
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Dock visar negativt eget kapital en positiv koefficient i samtliga modeller vilket kan indikera 

att negativt eget kapital ökar risken för fel. Men i och med att osäkerheten (standardfelet) är 

för stor kan det inte säkerställas att sambandet faktiskt är skiljt från 0. Undersökningen finner 

alltså inget empiriskt stöd för att finansiella svårigheter mätt genom negativt eget kapital har 

en effekt på redovisningskvalitet vilket motsäger Clatworthy och Peels (2013) resultat. En 

möjlig förklaring är att Clatworthy och Peel (2013) använder ett betydligt större datamaterial, 

cirka 1 miljon observationer jämfört med denna studies observationer på 1155st. Fler 

observationer skulle reducerat osäkerheten i sambandet mellan negativt eget kapital och 

redovisningskvalitet som i denna studie inte är signifikant. 

 

6.2.2 Aktiebolagets ålder 

Parameterestimatet för aktiebolagets ålder i tabell 3s modeller är inte signifikant. Koefficienten 

är positiv (ålder ökar fel) men osäkerheten i modellerna gör att sambandet inte är signifikant. 

Förmodligen beror detta på att felsummeringar är mer sällsynta än utelämnandet av nyckeltal, 

vilket ökar osäkerheten. Däremot visar tabellerna 2 och 4 signifikanta samband mellan ökad 

ålder på aktiebolagen och en minskad redovisningskvalitet i årsredovisningarna. Detta går emot 

tidigare forskning där till exempel Clatworthy och Peel (2013) kom fram till i sin undersökning 

att yngre aktiebolag i större utsträckning har en lägre redovisningskvalitet än äldre bolag.  

 

Resultatet i bilaga 2s korrelationsmatris visar på ett negativt samband (-0,172) mellan 

företagsålder och revisor. Tabell 4 visar att medelvärdet för åldern hos bolag som anlitar revisor 

under år 2016 var ca 6 år medan det i bolag som ej anlitade revisor är en högre medelålder på 

ca 10 år. Detta betyder att det är vanligare bland yngre aktiebolag att anlita en revisor och kan 

vara en av anledningarna till att en högre redovisningskvalitet uppnås hos dessa bolag. En 

förklaring kan vara att äldre aktiebolag har andra sätt att minska informationsasymmetrin än 

just signalering genom redovisningskvalitet. Detta resulterar i att de äldre bolagen har lägre 

incitament att upprätta en årsredovisning med hög kvalitet. Trovärdighetssignalerna från 

frivillig revision kan möjligtvis substitueras för privat information som skapats under 

långvariga relationer för att minska informationsasymmetrin. Etablerade relationer med 

externa intressenter som t.ex. kreditgivare minskar därmed behovet av den extra 

kvalitetsstämpeln som valet av revision ger. I motsats till äldre aktiebolag kan yngre aktiebolag 

uppleva att det råder en större informationsasymmetri mellan dem och deras intressenter.  
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Detta kan bero på att de är nyare på marknaden och inte haft samma tid att etablera relationer 

med intressenter. Därmed blir det extra viktigt för dessa bolag att signalera trovärdighet genom 

en högkvalitativ årsredovisning, då dessa signaler möjliggör för kreditgivare att urskilja de 

bolagen med bättre kvalitet (Lennox & Pittman, 2011). 

 

6.2.3 Aktiebolagets storlek 

I tabellerna 2-4 går det att utläsa att större bolag har färre fel i sina årsredovisningar. Detta går 

emot tidigare forskning som fann att större bolag har fler fel. Clatworthy och Peel (2013) ansåg 

att detta beror på den ökade komplexiteten vid upprättandet av större bolags årsredovisningar. 

Det motsatta resultatet i denna studie kan förklaras enligt signalteorin som att större bolag har 

fler intressenter. Fler intressenter leder till större incitament att sända ut trovärdighetssignaler 

genom att stärka sin redovisningskvalitet. Genom att ha en revisor skickar företaget ut de 

positiva signalerna som särskiljer dem från andra företag. Små bolag är ofta ägarledda och då 

existerar ingen informationsasymmetri mellan företagsledning och ägare, därmed har de lägre 

incitament att upprätta högkvalitativa årsredovisningar. Det starkaste sambandet (0,42) i 

korrelationsmatrisen (bilaga 2) är just mellan storlek och revisor vilket indikerar att större bolag 

i högre grad anlitar revisor. Möjligtvis betyder detta att större bolag i högre utsträckning 

efterfrågar högkvalitativ redovisningsinformation. Detta bekräftas även av resultatet i tabell 5 

som visar att större bolag (mätt i medelvärde) anlitar revisorer i högre utsträckning, vilket kan 

tolkas som att frivillig revision ger den extra kvalitetsstämpeln signalteorin säger.  

 

En annan förklaring till att studiens resultat inte överensstämmer med tidigare 

forskningsresultat är att K2 är ett förenklat regelverk. Detta kan betyda att den komplexitet som 

enligt Clatworthy och Peel (2013) existerar i större bolags årsredovisningar inte uppstår i K2 

bolag. Denna studie beaktar inte valet av K-regelverk och det är möjligt att de aktiebolag som 

vill signalera trovärdighet istället väljer huvudregelverket K3 som tillhandahåller betydligt mer 

finansiell information jämfört med det förenklade K2-regelverket. Det finns K3-bolag som har 

frivillig revision men enligt figur 3 är det endast cirka 5,6 % av bolagen.  Endast en bråkdel av 

de svenska bolagen med frivillig revision väljer K3 och det är möjligt att studiens resultat hade 

sett annorlunda ut om K3-bolag beaktades.  
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6.2.4 Skuldsättningsgrad 

Enligt tabell 2-4 råder en positiv korrelation mellan hög skuldsättningsgrad och fel i 

årsredovisningen. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visat att 

redovisningskvaliteten i företag med högre skuldsättningsgrad håller en lägre nivå än de bolag 

med låg skuldsättningsgrad (Clatworthy & Peel, 2013). Ettredge (2010) menar att detta beror 

på att företag med finansiella svårigheter kan vara mer benägna att manipulera sina siffror samt 

att de har färre resurser att lägga på upprättandet av sina årsredovisningar. Dock kan man utläsa 

i tabell 5 att det inte finns någon signifikant skillnad mellan skuldsättningsgrad och gruppen 

med revisor och utan revisor. Även den svaga korrelationen (-0,03) mellan revisor och 

skuldsättningsgrad indikerar att skuldsättningsgrad inte påverkar huruvida bolag väljer att 

anlita en revisor eller inte. Om bolag med hög skuldsättningsgrad aktivt försökte dölja 

felaktigheterna skulle de enligt signalteorin troligtvis inte anlitat en granskande revisor. Detta 

för att undvika att signalera negativ information för att negativ signalering kan vara kostsamt 

för bolaget (Frostenson, 2015). Vidare diskuterar Connely m.fl. (2011) att negativ signalering 

oftast sker genom en ofrivillig utjämning av informationsasymmetrin. Eftersom frivillig 

revision är just frivillig borde företag som inte vill signalera negativ information därmed välja 

att avstå revision, vilket också bör framgå i resultatet. Detta kan istället tyda på att de ökade 

felaktigheterna vid hög skuldsättningsgrad snarare beror på resursbrist.  
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7. Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer slutsatser att dras genom att testa hypotesen och besvara 

forskningsfrågorna. Sedan följer en kort diskussion om de dragna slutsatserna och studiens 

bidrag, följt av förslag till framtida forskning. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att förklara den frivilliga revisionens effekt på 

redovisningskvalitet, om effekten är olika beroende på feltyp samt om de trovärdighetssignaler 

som en revisor enligt signalteorin anses signalera faktiskt är rättfärdigade.  

 

H: Den frivilliga revisionen har en positiv effekt på redovisningskvaliteten  

Samtliga modeller i tabell 2-4 visar att bolag med frivillig revision hade färre summeringsfel 

och/eller utelämnande av nyckeltal. Studien kan med 90 % sannolikhet bekräfta att den 

frivilliga revisionen har en positiv effekt på redovisningskvalitet när kontrollvariablerna 

negativt eget kapital, ålder, storlek och skuldsättningsgrad kontrollerats för. Beaktas båda 

felkällorna tillsammans är det positiva sambandet säkerställt med 95 % sannolikhet i tabell 2. 

Därmed kan uppsatsens huvudhypotes ej förkastas. 

 

Slutsats 1: Frivillig revision ökar redovisningskvaliteten   

Studiens resultat visar att små svenska bolag utan frivillig revision löper dubbelt så stor risk att 

upprätta felaktiga årsredovisningar. Det betyder att de trovärdighetssignaler som revisorer 

anses bringa enligt signalteorin är empiriskt grundade i en ökad redovisningskvalitet. 

 

 

Slutsats 2: Den frivilliga revisionens effekt på redovisningskvalitet ökar vid väsentliga fel. 

Om endast felsummeringar beaktas har bolag utan frivillig revision cirka 5-7 gånger större risk 

att göra en felsummering (beroende på vilken modell som tas i beaktning, vanlig logistisk 

regression eller Firth regression i tabell 3). När enbart nyckeltal undersöktes har bolag utan 

frivillig revision cirka 2 gånger större risk att göra fel. Detta innebär att effekten av frivillig 

revision är cirka 3 gånger högre vid väsentliga felaktigheter (summeringsfel) jämfört med 

mindre allvarliga formaliafel (utelämnandet av nyckeltal). 
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7.1 Diskussion 

Studien bekräftar det tidigare forskningsresultatet, att frivillig revision ökar 

redovisningskvalitet. Till skillnad från Clatworthy och Peel (2013) tillhandahåller denna studie 

en mer djupgående analys av den frivilliga revisionens effekt på redovisningskvalitet. 

Felkällans väsentlighet ökar den frivilliga revisionens effekt vilket var något Clatworthy och 

Peel (2013) misstänkte utan att tillhandahålla empiriska modeller som bevisade detta. 

Resultatet av denna studie visar att användbarhet vid beslutsfattande inte bara är en normativ 

teori som används vid utformandet av regelverk och standarder. Användbarhet vid 

beslutsfattande reflekteras i revisorns direkta effekt på redovisningsinformationens kvalitet 

som är större vid väsentliga fel (felsummeringar) än formaliafel (utelämnade av nyckeltal). 

Studien beaktar endast ett numeriskt fel (felsummering) och ett formaliafel (utelämnade av 

nyckeltal) och det är inte säkert att resultatet för dessa felkällor är representativt för alla typer 

av numeriska och formaliafel. För att skapa ett mer robust resultat hade det därmed varit 

intressant att undersöka flera olika felkällor. 

 

Samtliga kontrollvariabler byggdes upp med stöd av tidigare forskning som gav ett förväntat 

utfall. Det förväntade utfallet visade sig inte stämma med denna studies resultat för 

aktiebolagets ålder och storlek. Sambandet mellan storlek, ålder och redovisningskvalitet är det 

motsatta i denna studie jämfört med Clatworthy och Peels (2013) resultat i Storbritannien. 

Detta innebär att generalisering av forskningsresultat inom redovisningskvalitet mellan länder 

måste göras med försiktighet och som Hopwood (2007) menar att redovisningen måste ses i 

sin kontext. Till exempel fann Clatworthy och Peel (2013) att större bolag har lägre 

redovisningskvalitet och förklarar detta med en ökad komplexitet i större bolags 

årsredovisningar. Denna studies resultat visar det motsatta, större bolag har högre 

redovisningskvalitet och den ökade komplexiteten förefaller inte vara applicerbart i Sverige, 

möjligtvis på grund av det kraftigt förenklade K2-regelverket. Att sambandet mellan bolagens 

ålder och redovisningskvalitet är det motsatta i denna studie jämfört med resultatet från 

Clatworthy och Peel (2013) tyder på att ålder har en effekt på redovisningskvalitet men att 

sambandet är olika mellan Sverige och Storbritannien.   
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Även om studien har försökt kontrollera för de variabler som bör ha en påverkan på 

redovisningskvaliteten finns det aspekter som inte har beaktats. Ett exempel på detta är om 

huruvida en redovisningskonsult har anlitats eller inte, vilket troligtvis skulle ha en påverkan 

på resultatet i form av bättre redovisningskvalitet för de bolag som tagit hjälp vid upprättandet 

av sin redovisning. Detta valdes bort i denna studie då det inte är något krav vid upprättandet 

av årsredovisningar att uppge om bolaget använt redovisningskonsult, inte heller huruvida 

redovisningskonsulten är auktoriserad eller inte. I och med avsaknaden av denna information 

hade det funnits en problematik i att finna informationen för att kunna göra en kvantitativ 

studie. 

 

En ytterligare svaghet är att felaktigheter i årsredovisningar är sällsynta vilket gör att 

osäkerheten för studiens resultat är relativt hög. Ett större antal observationer hade minskat 

osäkerheten i studiens resultat. I tabell 3 och 4 är den frivilliga revisionen endast signifikant på 

10 procentsnivån och sambandets empiriska stöd hade stärkts om antalet observationer ökats. 

 

Denna studie tillhandahåller även ett policyverktyg för både politiska beslutsfattare och 

myndigheter. En svaghet i Riksrevisionens (2017) utredning är att de misstänkte att antalet 

allvarliga fel som felsummeringar ökat, samtidigt som de inte tillhandahöll statistiska bevis för 

detta. Resultaten i denna studie kompletterar myndighetens utredning genom att tillhandahålla 

empiriska bevis för revisorns effekt på redovisningskvalitet och de felsummeringar som 

misstänktes ökat.   
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7.2 Förslag på fortsatt forskning 

För att fördjupa denna studie hade ett intressant perspektiv varit att komplettera med intervjuer 

för att kontrollera om bolagen använde sig av en redovisningskonsult för att upprätta 

årsredovisningen. Det hade varit intressant att jämföra huruvida effekten av att använda sig av 

en redovisningskonsult skiljer sig mellan revisorsgranskade och ogranskade årsredovisningar. 

Detta skulle bidra till forskningsområdet redovisningskvalitet då vi inte tagit del av någon 

studie som beaktat detta.  

 

Avslutningsvis beaktar denna studie endast bolag med frivillig revision som tillämpar K2-

regelverket. Dock finns det små aktiebolag med frivillig revision som tillämpar det mer 

komplicerade K3-regelverket. I studiens ursprungliga urval på 1400 bolag uteslöts 79 stycken 

som frivilligt tillämpar K3-regelverket (se figur 3 bortfallsanalys). Det är möjligt att ett mer 

komplicerat regelverk hade påverkat studiens resultat. Därmed hade det varit intressant att 

genomföra en liknande studie på K3-bolag.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 OLS regression (LPM)  

OLS (LPM) regression av fel (felsummeringar och utelämnande av nyckeltal)  

 OLS Regression 

LPM 

  

  

Koefficient 

    

Revision                  -0.026 

(0.017) 

    

Negativt eget kapital       0.0898*** 

(0.035) 

    

LNÅlder        0.0164*** 

(0.007) 

    

Storlek (LNStorlek)       -0.027*** 

(0.005) 

    

Skuldsättningsgrad      0.005*** 

(0,001) 

    

Konstant    0.237*** 

(0,034) 
  

N 1155     

R2 0,08     

Standardfel i parantser 

*10% signifikansnivå  

**5% signifikansnivå  

***1% signifikansnivå 

Modellen är inte lämplig då det föreligger negativa sannolikheter.  
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Bilaga 2 Korrelationsmatris 

 

Variabel A B C D E F 

A, Fel (nyckeltal samt 

felsummeringar) 

1           

B, Revision -0.146 1         

C, Negativt eget kapital 0.157 -0.073 1       

D, LNÅlder 0.098 -0.179 0.071 1     

E,  Storlek (LNTillgångar) -0.223 0.430 -0.249 -0.056 1   

F, Skuldsättningsgrad 0.174 -0.033 0.270 0.086 -0.094 1 

 

 


