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Abstract	  
 
Warnings have been raised regarding the quality in annual reports after the 

abolishment of audit obligations for small companies in Sweden. These annual reports 

targets stakeholders where creditors, amongst others, can be an important user of it’s 

content. This study pertains to, primarily with a quantitative methodology, examine 

the quality of annual reports. It aims to analyze the relationship between debt-to-

equity ratio, auditing and quality and in that way aquire knowledge regarding how 

these two factors influence quality. A subsidiary aim is also to construct the scores 

model of which the annual reports have been graded. The selection consist of 300 

annual reports from small companies in Örebro Län, Sweden, where a constructed 

model have been used to grade it’s quality. This study’s conclusion is that there is a 

positive correlation between auditing and quality. Although any correlation between 

debt-to-equity ratio and quality, as well as debt-to-equity ratio and auditing could not 

be demonstrated.      

 

 

 
 
 
 
  



 

Sammanfattning	  

Det har varnats för att årsredovisningars kvalitet försämrats efter revisionspliktens 

avskaffande för mikroföretag i Sverige. Dessa årsredovisningar riktar sig mot 

intressenter, där bland annat kreditgivare kan vara en viktig användare. Denna studie 

avser att, främst genom ett kvantitativt förhållningssätt, undersöka kvaliteten på 

mikroföretagens årsredovisningar. Studien syftar till att analysera sambanden mellan 

skuldsättningsgrad, revision och kvalitet och på så sätt få en fördjupad förståelse hur 

dessa två faktorer påverkar kvalitet. Ett delsyfte var även att konstruera den 

betygssättningsmodell som användes för att undersöka kvaliteten. Urvalet bestod av 

300 årsredovisningar från mikroföretag inom Örebro Län där en egenkonstruerad 

modell användes för att bedöma dess kvalitet. I resultatet framkom att revisorn har en 

positiv påverkan på kvalitet, dock saknade majoriteten av alla företagen brister i sina 

årsredovisningar. Däremot påvisades inget samband mellan skuldsättningsgrad och 

kvalitet såväl som mellan skuldsättningsgrad och val av revision. 
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1.	  	  	  Inledning	   	  

I detta inledande kapitel presenteras den bakgrund som föreligger arbetet. Dels ett lite bredare 

perspektiv för att leda in läsaren på ämnet följt av en mer specifik diskussion kring det relevanta 

problemet. Det i sin tur mynnar ut i problemformulering, syfte och frågeställningar som denna studie 

avser att besvara.  

1.1	  Problembakgrund 

År 2010 avskaffades den obligatoriska revisionsplikten för små bolag i Sverige. 

Numera råder frivillig revision för bolag som ej överskrider två av tre kriterier; (1) 3 

anställda, (2) 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och (3) 3 miljoner kronor i 

nettoomsättning (Bolagsverket.se, a). Revisionspliktens avskaffande berörde då 

ungefär 70 procent av svenska handels- och aktiebolag. År 2012 uppgavs det att 65 

procent av de nyregistrerade aktiebolagen valde att avstå från att ha en kvalificerad 

revisor, vilket kan jämföras med 81 % för år 2015 (Bolagsverket, a; 

Danbrannstrom.se). De företag som förekommer inom ramen för frivillig 

revisionsplikt definieras ofta som mikroföretag (Thorell & Norberg, 2005). I 

förundersökningen till denna lagändring motiverades detta beslut genom att 

småföretagare bättre skall kunna möta konkurrensen från utländska företag, där de 

själva skall få besluta om vilka tjänster de behöver för sin verksamhet. Deras slutsats 

var att denna ändring kommer leda till att revisionsbyråer behöver anpassa sitt utbud 

och priserna kommer bli mer fördelaktiga för småföretagare (SOU 2008:32). De EU-

direktiv som råder gällande revisionsplikt förhåller sig emellertid mer liberala, där 

möjlighet för valfrihet gällande revision även innefattar medelstora bolag. 

Följaktligen har medlemsländer vissa möjligheter att lagstadga utefter preferens där 

bland annat England valt att även exkludera medelstora företag i revisionsplikten 

(grantthornton.se). 
 

Emellertid förhåller sig inte denna lagändring helt oproblematisk. Skatteverket varnar 

för ökad ekonomisk brottslighet hos småföretagare och pekar på att det finns bättre 

möjligheter för företagare att fuska med bokföringen när revisorer inte överser arbetet 

(da.se). Bolagsverkets chefjurist Per Nordström upplever dessutom sämre kvalitet på 

årsredovisningarna efter lagändringen. ”Bolagsverket har fått in flera årsredovisningar 

med bristande kvalitet än tidigare. Till exempel handskrivna årsredovisningar med 

uppställningar som inte följer lagstiftningen” (Bolagsverket.se, b). Enligt statistik från 
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UC har lagändringen lett till svårare kreditmöjligheter för nystartade bolag som valt 

att inte använda sig av revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. De påvisar att 

de ser ett samband mellan högre kreditvärdighet för de företag som använder revisor 

samtidigt som de ändå reserverar sig för att statistiken kan komma att förändras 

framöver (uc.se). 

1.2	  Problemdiskussion 
Motivet bakom lagändringen var att minska de administrativa kostnaderna för 

småföretagare. I förundersökningen uppgavs det att en genomsnittlig revisionskostnad 

för aktiebolag med 0-3 anställda är cirka 15 000 svenska kronor (SOU 2008:32). 

Dock ställdes det frågetecken kring huruvida dessa pengar verkligen besparas då 

felaktigheter i räkenskaperna kan bidra till andra kostnader för företaget. När 

räkenskapsåret tagit slut har företaget sju månader på sig att lämna in 

årsredovisningen till Bolagsverket. Förseningsavgifter uppkommer då bolaget i fråga 

misslyckas att lämna in denna i tid och uppgår till mellan 5000 och 10 000 kronor 

beroende på hur lång förseningen är. Statistik tagen från 2012 visar att antalet 

föreningsavgifter ökat med nästan 10 procent i jämförelse med föregående år, vilket 

var några procent mer än ökningen av det totala aktiebolagsbeståndet. Däremot 

presenterades ingen statistik gällande om dessa förseningar berodde på avsaknad av 

revisor eller inte (Bolagsverket.se, b). 
 

Banker kan ställa krav på att årsredovisningar ska vara reviderade, detta eftersom att 

trovärdigheten stärks när en revisor har anlitats (Allee & Yohn, 2009). Detta skulle 

innebära att det blir svårare för mikroföretag att beviljas kredit utan revisor eller högre 

kostnader för företaget i och med en eventuell högre ränta. I lagändringens 

förundersökning förklarades det dock att det vid kreditprövningen läggs stor vikt 

kring låntagarens tidigare möjligheter att betala av lån och relation till banken. 

Förundersökningen upplever då avsaknaden av revisor som föga relevant (SOU 

2008:32).  

 

Vidare framhäver Thorell och Norberg (2005) att om kostnaden överstiger nyttan för 

revision så skall den plikten avskaffas, vilket de ansåg var fallet i Sverige vid den 

tidpunkten. Detta eftersom det saknas tillräckligt starka bevis för att hävda 

revisionspliktens fördelar gentemot dess kostnader. Forskarna drog paralleller till 
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situationen i England efter deras lagändringar. Dessvärre utfördes deras undersökning 

under en tidpunkt där paralleller till övriga skandinaviska länder, som anses ha en mer 

likartad lagstiftning, var omöjliga eftersom att de fortfarande hade full revisionsplikt.  
 

Bolagsverket har rapporterat om en högre grad av felaktigheter i årsredovisningar som 

har skickats in. Den statistik som presenterats visar på brister i årsredovisningar, från 

6,3 procent år 2011 till 9,2 procent år 2014 (Bolagsverket.se, c). I den statistik som 

presenteras beaktas inte det faktum huruvida en revisor användes vid upprättandet 

eller inte. Information som presenteras svarar därför inte på om felaktigheterna beror 

på revisionspliktens avskaffande eller inte. Hope et. al. (2011) menar att revision skall 

ses som en försäkran av informationens tillförlitlighet och som en viktig faktor i 

intressenters syn på företaget. Däremot har det påvisats i en undersökning i England 

att brister figurerar i såväl reviderade som oreviderade årsredovisningar (POBA, 

2006). Erhevsstyrelsen (2012) presenterade å andra sidan utredningar gjorda i 

Danmark vars slutsats var att de fann större brister i oreviderade årsredovisningar i 

jämförelse med de reviderade. Någon utvärdering i Sverige av nyttan av reviderade 

räkenskaper kontra oreviderade för skattekontrollen har inte gjorts. 
 

Studentuppsatser har däremot skrivits inom ämnet där bland annat Pettersson och 

Snäll (2014) undersökte huruvida det förekom någon kvalitetsskillnad i 

årsredovisningar när ett bolag valde att avstå revisionen efter lagändringen. De utgick 

från och vidareutvecklade en modell som Wallace et. al. (1994) presenterat i en 

undersökning om systematiska skillnader i årsredovisningar i Spanien. Pettersson & 

Snäll (2014) använde sedan denna modell mot företags årsredovisningar med revisor 

för att sedan även jämföra efterföljande år utan revisor. Pettersson och Snälls (2014) 

modell var relativt simplistisk och kan därför ha missat vanligt förekommande brister, 

vilket skulle kunna vara orsaken till att deras resultat inte visade på någon markant 

kvalitetsskillnad efter lagändringen. En annan orsak skulle kunna vara att reella 

effekter uteblivit då bolagen nyligen haft revisor och att kompetensen på så vis kan ha 

funnits kvar.  
 

Modellen som Wallace et. al. (1994) utgick från grundades i såväl kvantitativ som 

kvalitativ kvalitet, vilket är förekommande inom forskningen. De utvecklade en 

modell med tillhörande poängsystem för att betygsätta de spanska årsredovisningarna. 
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Deras syfte var att mäta relationen mellan kvaliteten på årsredovisningarna och de 

spanska företagens karaktäristik. Kvantitativ kvalitet kan bedömas enligt de 

lagstadgade krav som en årsredovisning måste uppfylla, exempelvis de från ÅRL 

(1995:1554). Kvalitativ kan å andra sidan bedömas från andra parametrar där bland 

annat organisationerna IASB och FASB talar om fyra huvudsakliga kvalitativa 

egenskaper som innefattar relevans, tillförlitlighet, begriplighet och jämförbarhet 

(Deegan & Unerman, 2011). Dessa organisationer arbetar för att kvalitetsförbättra den 

finansiella redovisningen och dess standarder, till vilka revisorer följer. 
 

Förutom användandet av revisor kan det finnas andra faktorer som kan ha en 

påverkan av kvaliteten på årsredovisningen. Samband har påträffats mellan hur stor 

del av företaget som är externt finansierat och hur mycket övervakning som är 

optimalt från kreditgivaren. En högre skuldsättningsgrad hos företaget ger incitament 

till en högre övervakning från principalen (Jensen & Meckling, 1976). Således bör 

företag som har en hög skuldsättningsgrad ha större krav på sig från de externa 

finansierarna att redovisningen håller en god kvalitet. Skuldsättningsgrad använder 

även Wallace et. al. (1994) som en av variablerna i sin undersökning. Forskarna anser 

att företag med en hög skuldsättningsgrad kan vara mer benägna att offentliggöra 

information i årsredovisningen än lågt belånade företag, vilket kopplas till kvalitet. I 

övrigt lägger de även fokus på bland annat marknadsrelaterade variabler så som 

liststatus, revisorstyp och branschtyp. Detta för att forskarna ansåg att dessa variabler 

kan ha en påverkan på årsredovisningars kvalitet och bolagens behov att påvisa 

korrekta räkenskaper.  
 

Efter lagändringen har det som tidigare påpekats höjts röster kring en försämring i 

årsredovisningars kvalitet. Detta samtidigt som förundersökningen och andra 

forskningsstudier hävdat att fördelarna med en ökad konkurrenskraft hos 

mikroföretagen överstiger de negativa konsekvenserna. Frågetecken kan därför ställas 

kring betydelsen av hög kvalitet i årsredovisningar för mikroföretag. Enligt Marton 

(2013) handlar externredovisning om att minska den informationsasymmetri som 

föreligger mellan företaget i fråga och omvärlden, där företagen oftast innehar mer 

information om deras verksamhets finansiella ställning än dess intressenter. Därmed 

minskas informationsasymmetrin när årsredovisningar håller god kvalitet.  
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Författaren menar att eftersom organisationens ledning har mer kunskap om sitt 

företag än vad omvärlden har, så skall denna redovisning vara till hjälp för att minska 

asymmetrin. Intressenter skall alltså, genom den finansiella informationen, få bättre 

kunskap om företaget. Vidare förklarar Marton (2013) att kreditgivare och 

skattemyndigheter är mest väsentliga. Detta samtidigt som kunder, leverantörer, 

anställda, statistikmyndigheter och media är exempel på andra potentiella användare 

av ett företags redovisning. 

1.3	  Problemformulering 
Det har påpekats från Bolagsverket att kvaliteten minskat i årsredovisningarna 

(Bolagsverket.se, b) samtidigt som de fått medhåll från UC gällande de ökade 

svårigheterna att beviljas kredit som oreviderade årsredovisningar medför (uc.se). 

Däremot saknas information kring huruvida det finns någon kvalitetsskillnad mellan 

oreviderade och reviderade årsredovisningar. Paralleller dragna till andra länder visar 

på olika utfall, vilket gör det svårt att göra ett antagande gällande kvalitetsskillnaden i 

Sverige.  
 

Med stöd i ovanstående redogörelse bygger föreliggande studie på följande 

argumentation. En förutsättning för att årsredovisningarna håller god kvalitet är att 

företaget har intressenter som ska ta del av dessa årsredovisningar. Varför annars 

lägga ner tid och pengar på att uppnå denna kvalitet? Vilken typ av intressenter 

företaget framförallt riktar sig mot med sin årsredovisning bör även det ha en 

påverkan på hur mycket resurser företagen väljer att lägga ner för att uppnå en hög 

kvalitet. För att kvaliteten överhuvudtaget ska ha en betydelse krävs det att 

mottagaren av informationen är tillräckligt kompetent för att kunna urskilja god från 

dålig kvalitet. Annars reduceras inte informationsasymmetrin och årsredovisningen 

uppfyller inte sitt syfte. Med det sagt innebär det inte nödvändigtvis att mycket 

information är samma sak som kvalitet, utan kvalitet handlar snarare om relevant och 

korrekt finansiell information. Kreditinstitut som intressent figurerar på 

finansmarknaden och bör således ha en större kunskap och erfarenhet av att avläsa 

finansiell information än andra intressenter, såsom exempelvis en genomsnittlig kund. 

Det skulle därmed styrka antagandet av att en hög skuldsättningsgrad innebär att 

företagen presenterar mer kvalitativa räkenskaper. 
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Vad är det som egentligen skapar kvalitet i årsredovisningar? Räcker det att anlita en 

revisor för att uppnå god kvalitet eller är det snarare så att motivet till god kvalitet 

ligger till grund för upprättandet av årsredovisningar. Revisorn kanske inte är den 

bidragande orsaken, utan det kanske snarare är företagens egen vilja att presentera 

korrekt information som har betydelse. I sådana fall kan skuldsättningsgraden vara ett 

nyckeltal som indikerar att bolaget har intressenter med ett stort intresse i bolaget, 

detta eftersom att deras egna pengar ligger till grund för delar av investeringarna som 

företaget gör. Om resultatet av denna studie visar att bolag med en hög 

skuldsättningsgrad har en högre kvalitet i årsredovisningarna än bolag med en låg 

skuldsättningsgrad, kan det ge en förklaring att det är motivet som ligger bakom 

kvaliteten snarare än att det är revisorerna som ligger bakom kvaliteten. Det är då 

bolagens vilja att bistå dess intressenter med finansiell information, dvs. minska 

informationasymmetrin som är det huvudsakliga. En tes är då att intressenter blir mer 

betydelsefulla när de själva har investerat pengar i företaget. Mikroföretag med låg 

skuldsättningsgrad kanske inte har samma incitament till att lägga ner resurser för att 

presentera samma kvalitet, utan snarare fokuserar på andra saker i sin verksamhet.   
 

Det finns bristande kunskap gällande lagändringen om frivillig revision i Sverige 

(SOU 2008:32), vidare har det på senare tid inte forskats mer än ett antal 

studentuppsatser. Skatteverket och bolagsverket har som tidigare sagt varnat för 

illavarslande konsekvenser av revisionspliktens avskaffande, vilket kan ge en bild av 

att revision är nödvändigt för att uppnå kvalitet. Studien kan därför vara till hjälp för 

småföretagare att avgöra huruvida de skall använda sig av revision eller inte. Det kan 

också fungera som ett underlag för vidare diskussion kring huruvida gränsen för 

revisionsplikten bör höjas, eller sänkas, i framtiden.  
 

Denna diskussion har i sin tur mynnat ut i två frågeställningar. 

 

• Påverkas kvaliteten beroende på om årsredovisningarna är reviderade eller 

oreviderade och i sådana fall hur? 

• Finns det ett samband mellan skuldsättningsgraden och kvaliteten på 

årsredovisningar och hur ser det i sådana fall ut? 
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1.4	  Syfte 
Denna studie avser att, främst genom ett kvantitativt förhållningssätt, undersöka 

kvaliteten på mikroföretagens årsredovisningar. Studien syftar till att analysera 

sambanden mellan skuldsättningsgrad, revision och kvalitet och på så sätt få en 

fördjupad förståelse hur dessa två faktorer påverkar kvalitet. Ett delsyfte är även att 

konstruera den betygssättningsmodell som används för att undersöka kvaliteten och 

för det syftet användes ett kvalitativt förhållningssätt.  
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2.	  	  	  Referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för studien. Det innefattar bland annat 

intressenters behov av information, nödvändigheten av kvalitet samt revisorers påverkan på denna 

kvalitet. Därefter presenteras tre hypoteser för denna studie samt en analysmodell.  

2.1	  Agentteori	  	  

År 1976 gjorde Jensen och Meckling en studie som förklarade att det inom företag 

finns individer som strävar mot olika mål. Innan denna studie hade 

företagsekonomiska forskare sett företagen som en helhet som hanterar alla 

situationer i syfte att maximera vinsten för företaget (Jensen & Meckling, 1976). 

Författarna definierar agentförhållandet som ett kontrakt där en eller flera personer 

(principalen) anlitar en annan person (agenten), att utföra någon typ av uppgift för 

principalens räkning. För att applicera agentteorin till denna studie är det 

kreditgivaren som är principalen medan låntagaren är agenten. Denna teori kan därför 

förklara principalens behov att övervaka sin investering i företaget och viljan att 

minska den eventuella informationsasymmetri som föreligger mellan parterna. 

Agentens roll blir då att förvalta principalens investerade pengar och betala tillbaka i 

form av amorteringar och ränta.   

   

Enligt Jensen och Meckling (1976) innebär agentförhållandet även att principalen 

delegerar ett visst beslutsfattande till agenten. Om båda parterna i förhållandet är 

nyttomaximerande är det troligt att agenten inte alltid kommer att handla i 

principalens intresse. För att minska gapet mellan agentens handlande och 

principalens egna intressen kan principalen inrätta lämpliga incitament till agenten 

(belöningar). Författarna förklarar vidare att principalen även kan begränsa att 

agentens handlande avviker från principalens intresse genom övervakning. För 

kreditgivarna blir det då framförallt övervakning som blir relevant, för att på så sätt se 

att deras investerade pengar förvaltas tillräckligt bra för att kunna återbetalas. Enligt 

Pentland (2000) är ett naturligt sätt för principalen att övervaka sin investering att 

granska företagets årsredovisning. Det är då viktigt att informationen som står i 

årsredovisningen håller god kvalitet och ger en rättvisande bild av företaget, vilket en 

revisor med sitt objektiva och neutrala synsätt kan kontrollera. Artsberg (2005) ger 

exempel på hur agentteorin kan fungera inom redovisningen. Forskaren förklarar att 
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olika aktörer kan ha olika preferenser på vilka redovisningsprinciper som ska 

användas, då de ger olika resultat. En aktör kan exempelvis vilja ha ett högt redovisat 

resultat, medan andra aktörer kan vilja ha ett så lågt redovisat resultat som möjligt av 

exempelvis skatteskäl. Redovisningsprinciper har alltså en inverkan på 

redovisningens utformning, vilket kan skapa gap mellan agentens handlande och 

principalens egna intressen.   

 

Jensen och Mecklings (1976) studie har legat till grund till många studier inom alla 

möjliga områden av företagsekonomin. Inom revision har bland annat Chow (1982) 

använt sig av agentteorin för att beskriva företagens efterfrågan av revision. Forskaren 

undersökte 165 företag i USA för att se om företagens storlek, skuldsättningsgrad och 

ägarstruktur hade någon påverkan på efterfrågan av revision. Slutsatsen var bland 

annat en stor anledning till att företagen anlitar en revisor är för att kunna kontrollera 

konflikten mellan företagsledningens, aktieägarnas och kreditgivarnas intressen. 

Forskaren kommer även fram till att större företag med fler skulder ökar företagets 

vilja att använda sig av revisor. Företagsledningens ägarandel påverkar efterfrågan åt 

andra hållet, då en stor ägarandel hos ledningen minskar önskan att frivilligt använda 

sig av revision (Chow, 1982). Detta stöder bilden av att skuldsättningsgraden har en 

påverkan på företagens vilja att säkerställa den finansiella informationen.  

2.1.1	  Informationsasymmetri	  
 
Stiglitz och Weiss (1981) förklarar att i en perfekt marknad med fullständig och 

kostnadsfri information tillgänglig för samtliga parter förekommer ett perfekt agent-

principal-förhållande. Dessvärre är detta enbart en teoretisk ståndpunkt då det i 

realiteten förekommer marknadsmisslyckanden, där informationen varken är 

kostnadsfri eller perfekt. Ett sådant exempel är den informationsasymmetri som 

grundar sig i fördelning av information. Bruns (2004) förklarar att asymmetri i 

information mellan bank och låntagare förekommer då någon part erhåller bättre 

information gällande finansiella omständigheter än motparten. Författaren framhäver 

att det är ägaren av företaget som ansöker om lån bör beaktas som den parten som 

innehar mer information om företaget och dess ekonomiska ställning. Därför är 

långivaren ofta beroende av att låntagaren delger information för att minska denna 

asymmetri. 
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En underlättande omständighet är då att företagen är redovisningsskyldiga. Den 

externa redovisningens syfte är att förmedla ekonomisk information om företaget till 

olika användare, främst användare utanför företaget (Smith, 2006). Denna 

redovisningsskyldighet innebär att utfallet av den senaste periodens händelser skall 

offentliggöras för att minska informationsasymmetrin (Ijiri, 1975).  

 

För att långivaren ska göra en kreditbedömning om företaget i fråga används såväl 

finansiell som icke-finansiell information (Berger & Udell, 2006). Författarna 

förklarar att kreditinstitut delvis använder sig av ”hård” information som innefattar 

bland annat finansiella nyckeltal, information om företagets resultat- och 

balansräkning och revisionsberättelse. Detta för att göra en bedömning kring 

företagets finansiella position och dess återbetalningsförmåga. Emellertid 

förekommer också en bedömning kring ”mjuk” information som innefattar 

information som personlig kunskap, omständigheter kring företaget och dess ägare. 

Däremot förklarar Hernández-Cánovas och Martínez-Solano (2007) att det är svårt för 

små företag att etablera ett gott rykte gällande deras kompetens, då dess ringa storlek 

gör det svårt för långivaren att samla in denna ”mjuka” information. Följaktligen kan 

den hårda informationen vara mer betydelsefull för mikroföretag och där en revisor 

kan ha en roll i att kvalitetssäkra denna information till dess intressenter.  

2.2	  Revisorns	  roll	   

Regler om revision är en över 100 år gammal företeelse i Sverige då den infördes 

genom 1895 års aktiebolagslag (SOU 2008:32). Revision är att med en professionell, 

skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, 

bokföring och förvaltning (FAR, 2006), vilket syftar till att i slutändan minska 

informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter (Pentland, 2000). En 

auktoriserad revisor utses av företaget i fråga vars arbetsuppgifter skall skötas med 

god revisionssed, dvs. god sed bland erfarna revisorer med stor integritet och 

professionellt omdöme. Revisorn skall ha erfarenhet av redovisning, ekonomiska 

förhållanden och företagets verksamhet (Revisionslag 1999:1079). Genom att agera 

som en länk mellan de redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade är uppgiften 

att kvalitetssäkra den redovisningsinformation som företagen lämnar ut (Wolnizer, 

1987; Öhman, 2007). Revisorer fungerar på så vis som en kvalitetsstämpel för de 
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redovisningsberättigade att informationen som presenteras är korrekt med hög, om än 

inte hundraprocentig, säkerhet (FAR, 2006). Nedanstående figur förklarar revisorns 

position i processen att framställa årsredovisningar till intressenter.  

 

 
Figur 1: Revisorns roll i processen att framställa årsredovisningar (Marton, 2013) 

 

Denna kvalitetssäkring kan utformas på olika sätt beroende på de lagar och regler som 

förekommer i respektive länder. Arens och Loebbecke (2000) förklarar att den 

granskning som revisorerna sköter kan delas in i tre områden. Den 

räkenskapsrelaterade revisionen (financial audit) omfattar främst poster i 

balansräkningen och resultaträkningen med tillhörande noter. Revisorerna granskar 

bland annat företagets kundfordringar, varulager och övriga tillgångar för att bedöma 

huruvida de värderats korrekt enligt de lagar och regler som föreligger. De ser även 

till att räkenskaperna är relevanta och jämförbara, för att det sedermera skall ge en 

sådan korrekt och objektiv bild som möjligt av företaget. Ett annat område är den 

förvaltningsrelaterade revisionen (compliance audit) som involverar de lagar, regler 

och policys som företaget måste följa. Dessa kan bland annat innefatta granskning av 

skatter och avgifter enligt Aktiebolagslagen, eller att miljölagar och internt upprättade 

rutiner följs. Den verksamhetsrelaterade revisionen (operational audit) omfattar en 

granskning av hur verksamheten bedrivs och dess effektivitet. Bedömningar kan 

exempelvis ske gällande produktiviteten och dess inverkan på företagets resultat. 

Kunskap om specifika förhållanden samt företagets verksamhet kan därför hjälpa 

revisorerna att genomföra granskningen på ett tillfredsställande sätt.   

 

I revisorernas granskningsfas skall behövlig information samlas in och bedömas 

(Arens & Loebbecke, 2000). På grund av ekonomiska och tidsmässiga begränsningar 
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granskar inte revisorerna samtlig ekonomisk information som företaget innehar, utan 

utför istället en övergripande kontroll av informationen. De gör då en bedömning 

kring vilka händelser som anses mest väsentliga för kontroll (FAR, 1994). Vidare 

hävdas det att granskningen minskat i omfattning samtidigt som företagens interna 

kontroll ökat. Revisorerna behöver då enbart se till att detta kontrollsystem fungerar 

istället för att i likhet med systemet, utföra samma arbete (Power, 1997; Cullinan & 

Sutton, 2002). När den finansiella informationen granskats skall revisionsprocessen 

även kommuniceras till intressenterna och är en del av årsredovisningen (Flint, 1988). 

2.3	  Kvalitet	  

För att minska informationsasymmetrin krävs det att den ekonomiska informationen 

som publiceras innehar tillräckligt god kvalitet för att vara användbar för motparten 

(Imhoff, 1992). Kvalitet kan enligt Wallace et. al. (1994) delas in i två kategorier, 

kvalitativt och kvantitativt. Forskarna hävdar att hög kvalitet i redovisningen har en 

stark koppling till fullständig ekonomisk information. Emellertid förhåller sig den 

teoretiska ställningen osäker kring begreppet ”god kvalitet”, eftersom kvalitet bedöms 

från ett subjektivt perspektiv. Däremot har det förekommit empiriska studier där 

begreppet diskuterats.  

 

I empiriska studier bedöms den kvantitativa kvaliteten efter de lagstadgade kraven 

som förekommer i respektive land. Forskare använder de obligatoriska momenten 

som måttstock för bedömning av årsredovisningars kvalitet (Wallace et. al, 1994; 

POBA, 2006; Erhvervsstyrelsen.dk, 2014). I Sverige skulle den kvantitativa kvaliteten 

innebära de lagstadgade krav som främst förekommer i årsredovisningslagen. Dessa 

lagar innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning 

och koncernredovisning. För små bolag ska årsredovisningen innehålla 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter och ska ställas upp i 

den ordningen (Årsredovisningslagen 1995:1554).  

 

Fortsättningsvis talar IASB (International Accounting Standards Board) och dess 

amerikanska motsvarighet FASB (Financial Accounting Standards Board) om fyra 

huvudsakliga kvalitativa egenskaper för redovisningens utformning. Dessa 
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egenskaper innefattar relevans, begriplighet, jämförbarhet och tillförlitlighet (Deegan 

& Unerman, 2011).  

 

Huvudkriteriet är att informationen skall vara relevant och att den informationen som 

presenteras skall vara användbar för användare. Den skall vara till hjälp för 

beslutsfattandet då användarna kan utnyttja informationen för att förutspå utfall från 

dåtida, nutida och framtida händelser (Schroeder et. al, 2001). Egenskaper som 

begriplighet och aktualitet används också och uttrycks vara ett minimikrav på 

relevans. Dessa innebär att informationen som lämnas ut skall vara förståelig för 

användaren, samt att den inte skall utlämnas långt efter redovisningsperiodens slut 

(Smith, 2006). 

 

Tillförlitlighet handlar om redovisningens förmåga att avbilda en ekonomisk 

verklighet i företaget. Informationen skall anses tillförlitlig om den inte innehåller 

väsentliga fel och inte är vinklad (IASB, 2001). Två begrepp som används inom 

egenskapen är validitet och verifierbarhet. Det innebär att redovisningen skall avbilda 

de aspekter av verkligheten som man avser att avbilda (validitet) samt att 

sanningshalten i informationen går att verifiera med bevis (verifierbarhet). Det anses 

även av vikt att inte överskatta de tillgångar som företaget har i sin ägo, utan att 

revisorer med försiktighet skall värdesätta tillgångarna (Smith, 2006).  

 

Egenskapen jämförbarhet anses viktig då användbarheten av informationen ökar när 

den kan jämföras med situationen under en annan tidsperiod eller från liknande 

information från andra företag (Schroeder et. al, 2001). Kravet på jämförbarhet 

innefattar bland annat att användare skall informeras om de redovisningsprinciper 

som använts vid upprättande av den ekonomiska informationen (IASB, 2001).  

 

Enligt IASB (2001) så sker det ofta i praktiken en avvägning av dessa kvalitativa 

egenskaper. Målet bör dock vara att uppnå en balans mellan dessa, vilket utförs med 

en professionell bedömning av revisorerna. De skall även utföra en övergripande 

avvägning kring nyttan och kostnaden för att upprätta denna information. Vidare 

förklarar Smith (2006) att kostnaden för att producera, kommunicera och använda 

informationen kan vi vissa fall, som exempelvis i relation till kreditgivare, innebära 
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en hög nytta då det kan innebära en lägre lånekostnad. Men det är däremot inte säkert 

att utökad redovisningsinformation leder till bättre beslut inom företaget. 

2.4	  Hypotesformulering	  

Nedan presenteras resonemang som sedan mynnar ut i hypoteser som avses att  

besvaras i studiens resultat.  

 

Det har uttryckts varningar från organisationer gällande att kvaliteten har minskat på 

årsredovisningar efter revisionspliktens avskaffande. En förklaring skulle således vara 

avsaknaden av revisorns bidragande till kvalitet. Detta resonemang överensstämmer 

med Wolnizer (1987) och FAR (2006) som framhäver revisorns roll att kvalitetssäkra 

den finansiella informationen som presenteras från företagen. Detta ställs i likhet med 

Pentland (2000) som förklarar att en revisor med ett objektivt synsätt kan kontrollera 

att årsredovisningen håller god kvalitet och återspeglar företagets ekonomiska 

ställning. Ovanstående resonemang leder fram till vår första hypotes.   

 

H1: Företag som använder sig av revision har högre kvalitet på årsredovisningarna än 

företag utan revision. 

 

Den informationsasymmetri som förekommer gentemot kreditgivare kan anses mer 

betydelsefull när företag är mer belånade. Jensen och Meckling (1976) förklarar att 

övervakning är ett sätt för principalen att kontrollera agenten. Vilket är ett 

resonemang som även förs av Berger och Udell (2006) som framhäver att kreditgivare 

ofta tar hjälp av ”hård” information för att minska asymmetrin gentemot låntagaren.  

 

H2: Företag med en hög skuldsättningsgrad har högre kvalitet på årsredovisningarna 

än företag med en låg skuldsättningsgrad. 

 

Då revisorns roll är att kontrollera årsredovisningar och bidra till en rättvisande bild 

av företaget (Pentland, 2000), kan det vara av intresse för företag som interagerar med 

intressenter som värdesätter finansiell information att kvalitetssäkra denna. Detta 

resonemang får även stöd av Chow (1982) som påpekar att högre skulder ökar 

företagets vilja att använda sig av revisor.  
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H3: Företag som har en hög skuldsättningsgrad använder sig av revision till större del 

än företag med en låg skuldsättningsgrad. 

2.5	  Analysmodell	  

	  

Figur 2: Analysmodell 
 
För att illustrera sambanden som ska undersökas har ovanstående modell tagits fram. 

Modellen är framtagen med hjälp av de teorier som presenterats ovan och visar de 

hypoteser som avses att undersökas. Den utgår från kvalitet som kan bedömas efter de 

lagstadgade krav som finns i årsredovisningslagen. Huruvida företag uppnår en god 

kvalitet på årsredovisningarna kan vara beroende av faktorerna revision (H1) och 

skuldsättningsgrad (H2). Skuldsättningsgrad skulle också kunna vara en faktor för om 

företag väljer att använda sig av en revisor eller inte, vilket testas av H3.  
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3.	  Metod	  

I detta kapitel beskrivs studiens vetenskapliga tillvägagångssätt. Dels vilken undersökningsdesign som 

används och hur urvalet och datainsamlingen bestämts. Sedan följer ett kapitel med 

modellkonstruktion där en revisor varit till hjälp för att utveckla en modell. Avslutningsvis diskuteras 

den statistiska metodiken samt studiens farhågor. 

 

3.1	  Undersökningsdesign	  

I föreliggande studie har två olika angreppssätt utnyttjats. Dels använder vi oss av ett 

kvalitativt tillvägagångssätt där intervjumaterial använts för att utforma den modell 

som vi sedermera använde för betygssättning av årsredovisningar. Detta eftersom att 

det inte förekommer någon vedertagen modell vid betygsättning av svenska 

årsredovisningar. Intervjumaterialet presenteras senare i underkapitlet 

modellkonstruktion. Studiens huvudsakliga tillvägagångssätt är emellertid ett 

kvantitativt, vilket Bryman och Bell (2011) förklarar som en forskningsstrategi som 

betonar kvantifiering gällande insamling och analys av data. Forskarna poängterar 

även att denna inriktning främst fokuserar på ett deduktivt förhållningssätt med fokus 

på teoriprövning, vilket vi i denna studie kommer att använda genom de teoretiskt 

grundade hypoteserna.  

 

För att jämföra kvaliteten på årsredovisningar användes vad Bryman och Bell (2011) 

förklarar som en komparativ design. De förklarar att denna utformning används vid 

tillämpning av mer eller mindre identiska metoder för olika kontrasterande fall. 

Genom att utveckla den modell som användes vid betygsättningen av 

årsredovisningarna, utfördes en identisk metod för att undersöka kvalitetsskillnader 

utifrån skuldsättningsgrad och användande av revisor.   

 

Studiens datainsamling bestod dels av den primärdata som genererades av den utförda 

intervjun. Sekundärdata användes bland annat i form av företagens årsredovisningar. 

Vidare användes även vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, uppsatser, 

tidningsartiklar, facklitteratur, utredningar och övrig akademisk litteratur. De 

vetenskapliga artiklar som användes söktes via såväl Google Scholar som söktjänsten 

Summon. Från dessa artiklar användes även deras källförteckning för att finna andra 
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relevanta artiklar för studien. Tidigare uppsatser användes, funna från bland annat 

databasen Diva och Uppsatser.se, för att hitta andra relevanta källor. 

De sökord som främst användes var: ”årsredovisningar kvalitet”, ”avskaffande av 

revisionsplikt”, ”quality accounting”, ”comprehensiveness of corporate annual 

reports”, ”corporate disclosure” och ”quality in annual reports”.  

3.2	  Urval	  och	  datainsamling	  

Studiens urval bestod enbart av aktiva aktiebolag, detta eftersom lagstiftning varierar 

beroende på företagsform. För att ha möjligheten att använda en identisk metod vid 

kvalitetsbedömningen användes således bara aktiebolag, som är den vanligaste 

företagsformen i Sverige för de som upprättar årsredovisningar. Emellertid behövdes 

ytterligare avgränsningar göras. Finansiella bolag har en annan lagstiftning och 

således anser vi de mindre lämpade för denna studie. Fortsättningsvis avgränsades 

datainsamlingen till företag i Örebro län. De svenska företagen utan revisionsplikt 

uppgår i en sådan hög population att det med tidsmässiga begränsningar inte skulle 

vara möjligt att undersöka tillräckligt många årsredovisningar. Således skulle det vara 

problematiskt att uppnå en sannolik slutsats. Vidare lämnades en förfrågan in till 

Bolagsverket för att erhålla en urvalslista med företag utan revisionsplikt i Örebro 

Län. Denna lista exkluderade andra företag än aktiebolag och behandlade företag som 

presenterat en årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Detta resulterade i ett urval på 

totalt 3591 företag, varav 612 stycken använde sig av revisor. I denna lista fanns det 

ett antal företag som hade en mycket större omsättning eller många fler anställda än 

genomsnittet men ändå inte var revisionspliktiga. Detta eftersom de endast behöver 

överstiga ett av tre kriterium för att vara revisionspliktiga. För att företagens 

omsättning och antal anställda inte skulle kunna vara en allt för avgörande faktor för 

kvaliteten på årsredovisningarna gjordes två ytterligare avgränsningar. Omsättningen 

avgränsades till fem miljoner kronor och antal anställda avgränsades till maximalt 

fyra anställda. Detta resulterade i ett urval på totalt 2423 företag, varav 258 använde 

sig av revisor.  

 

För att kunna bestämma vilken den minsta stickprovsstorleken som krävs är måste 

populationsvariansen bedömas innan urvalet dras. Det finns två olika sätt på vilka en 

skattning av populationsvariansen kan erhållas i förväg. Det ena är alternativet är att 
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titta på variansen från en liknande undersökning och från vilka man kan använde de 

då erhållna skattningarna. Det andra alternativet är att en provundersökning kan ge en 

uppfattning om variationen (Dahmström, 2011). Då denna undersökning hämtat 

inspiration från Pettersson och Snälls (2014) modell kan deras erhållna skattningar 

användas för att bedöma populationsvariansen för denna studie. Pettersson och Snälls 

(2014) studie visade på en låg varians i kvalitet mellan de undersökta företagen. 

Denna studies stickprov bestämdes därför till 300 företag, där 150 stycken använde 

sig av revisor medan 150 stycken inte gjorde det. Detta stickprov bedömdes som 

tillräckligt för att urvalet statistiskt sett skulle spegla hela populationen.    

Ett stratifierat urval innebär att populationen delas in i ett antal delgrupper som kallas 

för strata. Från varje stratum dras sedan ett slumpmässigt urval av element och dessa 

urval görs oberoende av varandra. Alla strata blir därmed representerade i stickprovet. 

Vilken andel av element eller hur många element från varje stratum som ska väljas 

kan sedan fördelas och styras efter önskemål (Dahmström, 2011). Denna beskrivning 

stämmer överens med det tillvägagångsätt som användes i denna studie, då 

populationen delades upp i två stratum där ena delgruppen representerades av företag 

med revisor och andra delgruppen bestod av företag utan revisor.  

Eftersom att denna studie delvis syftar till att jämföra reviderade och oreviderade 

årsredovisningar ansåg vi det lämpligt att jämföra lika många företag som använt sig 

av revisor mot de som valt att avstå. Trots att populationen för icke reviderade 

årsredovisningar var större, sågs detta som nödvändigt för att få ett tillräckligt stort 

urval från båda grupperna och samtidigt kunna göra statistiska tester. I och med att 

nästan alla företag alltid har en skuldsättningsgrad behövdes inget enskilt urval efter 

skuldsättningsgrad göras. Samma stratum som tidigare användes därför och jämförde 

skuldsättningsgraden hos de företag som var reviderade mot de som inte var det. 

Urvalslistan erhållen från Bolagsverket var i form av ett Excelark som vidare 

importerades till statistikprogrammet Minitab. Detta program användes därefter för att 

ta fram ett slumpmässigt urval av företag från de båda stratumen.  

Vidare användes databasen Retriever Business för att få tillgång årsredovisningar. 

Denna databas inkluderar årsredovisningar i original och hämtas från Bolagsverket. 

Dess sökmotor gör det möjligt att söka efter aktiebolag i ett visst län under en specifik 
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räkenskapsperiod. Det är även möjligt att sortera utefter val av revisor och på så sätt 

underlättades datainsamlingen. 

3.3	  Modellkonstruktion	  

I undersökningen utförd av Wallace et. al. (1994) hade forskarna två syften med sin 

studie. Det första syftet avsåg att undersöka huruvida det förekom några systematiska 

skillnader bland de spanska årsredovisningarna utefter karaktäristik. Det andra syftet 

avsåg att undersöka huruvida denna företagskaraktäristik, som påträffats relevant i 

tidigare studier, även var relevant i Spanien. Genom att konstruera ett index av 

obligatoriska objekt som ska finnas i de spanska årsredovisningarna, kunde forskarna 

sedan betygsätta dessa årsredovisningar för att bedöma kvaliteten och jämföra emot 

företags karaktäristiska särdrag. Dessa särdrag utgjordes av olika marknads-, 

prestations- och strukturrelaterade variabler. De obligatoriska objekten valdes ut från 

Spaniens motsvarighet till Årsredovisningslagen och även från National Stock 

Exchange Commission, där såväl kvantitativ och kvalitativ kvalitet bedömdes. 

 

För att konstruera vår modell togs kontakt med Per Askengren som är revisor på 

Grant Thornton. Vidare gavs möjlighet till en intervju på vederbörandes kontor i 

Örebro. I förberedelse till denna intervju skapades, i enlighet med Bryman och Bell 

(2012), en intervjuguide för att genomföra en semi-strukturerad intervju. Denna 

intervjuguide bestod av två poängsättningsmodeller. Modell 1 (bilaga 1) utgjordes av 

Pettersson och Snälls (2014) modell som de använde vid sin betygsättning. Modell 2 

(bilaga 2) var en nykonstruerad modell utifrån våra egna tankar kring kvalitet. 

Sedermera introducerades dessa för Per Askengren som fick påtala sina synpunkter 

gällande modellerna. Fyra huvudsakliga frågor ställdes i intervjun; ”var brukar det 

brista i årsredovisningar?”, ”hur bedömer du dessa modeller?”, ”är poängfördelningen 

korrekt sett till betydelse?” och ”saknas det någonting i modellerna?”. Därmed gavs 

det möjlighet för Askengren att ge synpunkter, jämföra modellerna och påpeka vilket 

tillvägagångssätt som skulle vara mest rättvisande och som faktiskt skulle kunna finna 

brister i årsredovisningar.  

 

Intervjun gav stöd för arbetet med modellkonstruktionen där hans synpunkter hade en 

inverkan på hur den slutgiltiga modellen utformades (se Modell 3, bilaga 3). De 
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synpunkter som framfördes var till stor del i enlighet med de resonemang som vi 

tidigare fört och därför blev den slutliga modellen relativt lik Modell 2 som tidigare 

utformats. Därmed vill vi poängtera att resultatet från intervjun med Per Askengren 

inte påverkade våra egna resonemang kring kvalitet utan snarare verifierade våra egna 

tankar. Hade hans åsikter å andra sidan skilt mycket från våra egna hade vi övervägt 

att intervjua fler revisorer för att kunna fastställa betygssättningsmodellen. Följande 

vill vi framhålla som särskilt informativt från intervjun.  

  

Per Askengren ansåg att Modell 1 inte direkt testar kvalitet utan snarare tar upp det 

som anses som lagstadgat. Konsekvensen blir då att många av modellens punkter 

redan har stoppats av Bolagsverket som tvingat företagen att komplettera uppgifterna 

innan årsredovisningen slutligen registrerats. Därmed löper modellen en stor risk att 

inte fånga upp mängder med brister eftersom att dessa redan åtgärdats. Emellertid 

förklarade Askengren att han personligen märkt att Bolagsverket, efter avskaffandet 

av revisionsplikten, släppt igenom fler och fler bristfälliga årsredovisningar. En 

förklaring skulle vara att Bolagsverket tröttnar på och saknar resurser att avvisa 

årsredovisningar fler gånger och därmed släpper igenom dem.  

 

Poängsättningen i Modell 1 kunde även anses som skevt fördelad, detta eftersom att 

exempelvis fastställelseintyget utgör 8 av 20 möjliga poäng. Därmed innebär det att 

förekomsten av bolagsstämmodatum har lika stor betydelse som förekomsten av hela 

balansräkningen, vilket då blir missvisande sett till betydelse. Askengren förklarade 

att Modell 2 har en bättre poängfördelning och har större möjlighet att fånga upp 

brister då den i större mån mäter det som oftast anses som bristfälligt.  

 

I de punkter där Askengren upplever att brister främst kan förekomma är i de 

tilläggsupplysningar som företaget skall ge ut. Oftast saknas relevanta noter där 

redovisnings- och värderingsprinciper kan vara felaktiga. Andra brister gäller bland 

annat förekomsten av jämförelsesiffror. Även uppställningsformer för resultat och 

balansräkning kan vara felaktiga. Balansräkningen kan i vissa fall vara obalanserad 

där det kan bli felsummerat då många företag använder sig av Excel. Fortsättningsvis 

kan förvaltningsberättelsen innehålla brister i relevans där företaget misslyckas ta 

med information som är relevant om företaget.  
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Genom att ta hänsyn till dessa kommentarer utvecklades den slutliga modellen som 

innehöll dels kvantitativ kvalitet från årsredovisningslagen, samt kvalitativ kvalitet i 

form av praxis och god redovisningssed. Detta i enlighet med Wallace et. al. (1994) 

som använde såväl kvantitativ som kvalitativ kvalitet vid bedömningar av 

årsredovisningars kvalitet.  

3.4	  Tillämpning	  av	  modell	  

Arbetsgången fortsatte sedan med att de valda årsredovisningarna poängsattes i 

enlighet med modellen. I modellen var maxpoängen som ett företag utan brister skulle 

kunna uppnå 31 poäng, där avsaknaden av något moment skulle innebära ett 

poängavdrag. Inom kategorierna ”helhet”, ”förvaltningsberättelse”, ”underskrifter” 

och ”fastställelseintyg” var poängbedömningen relativt simplistisk. Det vill säga inom 

dessa kategorier erhölls poäng om momentet inkluderades i årsredovisningen. 

Exempelvis gavs det 0,5 poäng om bolagsstämmodatumet figurerade i 

fastställelseintyget. Detsamma gällde då datum för underskriften av årsredovisningen 

stämde överens med dateringen i fastställelseintyget. Eftersom att fastställelseintyget 

skall ”fastställa” årsredovisningen, är det viktigt att fastställelseintyget inte är 

påskrivet innan årsredovisningen. Detta innebär dock att fastställelseintyget inte 

kontrolleras av revisorer utan är det förfarandet som sker efter revisionsberättelsen 

och därmed är det sista steget innan årsredovisningen slutligen skickas in till 

Bolagsverket. Problematik uppstår då vid jämförelser mellan reviderade och icke 

reviderade årsredovisningar då fastställelseintyget inte är reviderat. Däremot förklaras 

det av Wolnizer (1987) att revisorns roll är att kvalitetssäkra den finansiella 

informationen, vilket fastställelseintyget är en del av. Således valdes det att inkluderas 

i tillämpningen av modellen. Däremot kommer det sedermera att presenteras empiri 

som både inkluderar och exkluderar fastställelseintyget i betygssättningen. Detta för 

att ge en så precis bild som möjligt gällande revisorns inflytande på årsredovisningars 

kvalitet.   

 

Inom kategorierna ”resultat- och balansräkning” gavs poäng efter om de var 

uppställda enligt de godkända uppställningsformerna i Aktiebolagslagen (1995:1554). 

Saknades ordning i balansräkningen för hur tillgångar, eget kapital och skulder 

presenteras gavs inga poäng för den kategorin. Detsamma gällde resultaträkningen 
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och dess struktur. Balans- och resultaträkningen skulle även inneha balans och vara 

korrekt summerade, annars gavs inga poäng. Under rättningsprocessen adderades 

därför varje post i balans- och resultaträkningen för att kontrollera att summeringarna 

stämde. Detta eftersom alternativet hade inneburit felaktiga räkenskaper och minskad 

pålitlighet för den information som presenteras.  

 

Noterna betygsattes dels efter redovisnings- och värderingsprinciper, som är en 

obligatorisk not för samtliga aktiebolag. Den skall behandla vilka principer som 

använts och gjordes till ett separat kriterium. Detta eftersom betydelsen av att förstå 

vilket regelverk ett företag följt och vilka principer som tillämpats ansågs mer 

betydelsefullt för årsredovisningens kvalitet, snarare än exempelvis avsaknad av not 

för könsfördelning. Emellertid bedömdes även noten för könsfördelning, dock under 

kriteriet ”relevanta noter skall finnas” som agerar som en samlingspunkt för övriga 

noter. Anledningen till ett sådant kriterium är för att behovet av noter varierar 

beroende på företag och vad som presenteras i balans- och resultaträkningen. 

Följaktligen användes bokföringsnämndens vägledning för årsredovisning i mindre 

aktiebolag (BFN.se s.94-101), som förklarar vilka noter som behövs. Exempelvis 

skall det finnas en not för avskrivning, om tillgångar innehas som skall avskrivas. I 

noten skall då grunderna för avskrivningen specificeras. Saknas emellertid en sådan 

not, eller att grunder för avskrivningen inte specificeras (exempelvis saknar 

avskrivningstid) får bolaget enligt poängsättningsmodellen 1 poängs avdrag. Saknar 

årsredovisningen ytterligare noter, görs ytterligare poängavdrag med 1 poäng. Dock 

kan ett företag maximalt få 3 poängs avdrag vid avsaknad av noter.       

 
Betygsättningen av noterna kan dock anses vara lite orättvis, detta då vissa företag 

kan få poängavdrag för en not som andra företag inte behöver presentera. Samtidigt är 

det lagstadgat när noter behövs och således anser vi detta poängsystem mest 

rättvisande. Vad som skulle bedömas och vad som skulle exkluderas i poängmodellen 

var dock inte självklart. Pettersson och Snälls (2014) modell (Modell 1) hade en 

styrka i att faktorerna var lätta att mäta. Däremot kunde den missa vanliga kriterier 

där kvaliteten brister och poängsättningen kan anses orättvisande. Däremot uppstår en 

problematik kring mer komplexa modeller där kompetensen blir en mer påtaglig 

fråga. Per Askengren framhöll brister i förvaltningsberättelsen, där den i många fall 

misslyckats med att vara relevant. Ett sådant kriterium hade kunnat vara bra för denna 
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studie. Men begränsningar sattes då vår kompetens inte kunde på ett tydligt sätt 

avgöra vad som är relevant i en förvaltningsberättelse, främst efter kunskaps- och 

tidsmässiga aspekter. Avslutningsvis valde vi, i kontrast med Pettersson och Snäll 

(2014) att exkludera fördelningen mellan lagstadgade- och formaliabrister. Detta 

eftersom att formaliabrister anses som förhållandevis ringa brister i jämförelse, det 

ansågs därför bättre att strukturera upp poängfördelningen i förhållande till betydelse.   

3.5	  Statistisk	  metodik	  

För att kunna dokumentera de brister som påträffats i årsredovisningarna användes 

Excel där statistik hölls beträffande poängsättningen där var och en av punkterna i 

modellen specificerades. På så vis skapades en god översiktsförmåga i processen 

gällande vilka årsredovisningar som bearbetats, vad i årsredovisningarna som 

poängsatts samt bättre möjligheter att förstå vilka punkter i modellen som innehåller 

flest brister. Exceldokumentet innehöll även den uträknade skuldsättningsgraden hos 

mikroföretagen. Den beräknades genom följande formel: 

 
𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 22  %  𝑂𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 78  %  𝑂𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 = 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑   

 

För att därefter kunna statistiskt säkerställa materialet behövdes dock olika tester 

utföras. Det vanligaste tillvägagångssättet för att jämföra data för två grupper är att 

göra olika test, antingen parametriska eller icke-parametriska. Fördelen med de 

parametriska testen är att de oftast är något känsligare än de icke-parametriska, när 

det gäller att upptäcka en statistisk skillnad mellan olika grupper (Lövås, 2006). Ett av 

dessa varianter på ett parametriskt test, ”two sample t-test”, användes i denna studie. 

Detta eftersom att det i dessa hypoteser involveras jämförelser mellan två grupper 

inom respektive hypotes. Den bedömda kvaliteten är även normalfördelad i sin natur, 

vilket Lövås (2006) förklarar som nödvändigt vid användande av t-test.  

 

Vidare förklarar Eliasson (2010) att det krävs, vid analys av två variabler, ett 

statistiskt signifikant samband samt ett samband där orsak föregår verkan. De 

variabler som är inkluderade i dessa hypoteser blir därmed huruvida revisorn påverkar 

kvaliteten på årsredovisningar. Då innebär det att de grupper som används är 

årsredovisningar med revisor och årsredovisningar utan. Även skuldsättningsgraden 
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är en variabel, där det undersöks huruvida det finns något samband mellan 

skuldsättningsgrad och kvalitet. För att undvika att företag med liknande 

skuldsättningsgrad jämförs mot varandra i detta typ av test, ställdes de 50 företag med 

högst skuldsättningsgrad mot de 50 företag med lägst. Detta föredrogs framför att dela 

in samtliga 300 årsredovisningar i två grupper då en stor del av stickprovet förhöll sig 

runt medelvärdet. Slutligen jämfördes även sambandet mellan skuldsättningsgrad och 

val av revisor. I detta fall ställdes gruppen med revisor mot de utan revisor, där bland 

annat medelvärdena för skuldsättningsgraden jämfördes. I samtliga fall anses det 

föreligga ett samband där orsak föregår verkan, där det enligt Dahmström (2011) 

förekommer en oberoende variabel och en beroende variabel. Användandet av revisor 

är då den oberoende variabel som föregår kvaliteten på årsredovisningar, som anses 

som beroende. Detsamma gäller skuldsättningsgrad som föregår kvalitet samt 

skuldsättningsgrad som föregår revisor.  

 

I och med att skuldsättningsgraden inte delas in i hög respektive låg i hypotes 3, så 

förefaller sig inte denna variabel normalfördelad. Lövås (2006) förklarar därför att när 

det inte förekommer normalfördelning, skall icke-parametriska tester användas för att 

undersöka data. Däremot förklarar författaren att detta är mer nödvändigt när antalet 

observationer är få. I och med att vi använder 286 observationer för 

skuldsättningsgraden, spelar det mindre roll vilket test som används. Ett ”two-sample 

t-test” användes därför även i detta fall för att undersöka p-värdet. Däremot uppgick 

inte observationerna till 150 för vardera grupp. Detta berodde på att det i vissa fall 

inte var möjligt att beräkna skuldsättningsgraden hos företag, exempelvis genom att 

företaget presenterade ett negativt eget kapital. Detta resulterade därför i ett bortfall 

på 14 företag, där 3 var från de reviderade och 11 från de oreviderade 

årsredovisningarna. Dessa 14 företag exkluderades därför även vid indelningen av låg 

och hög skuldsättningsgrad.  

 

Vidare användes statistikprogrammet SPSS för att utföra dessa tester där 

datamängden uppfyllde kraven av dessa typer av tester. I testerna valdes dessutom en 

konfidensintervall på 95 %, vilket är vanligast förekommande enligt Lövås (2006). 

Vidare användes Wild och Sebers (2010) tolkning av P-värde i samtliga tester för att 

se huruvida det fanns något signifikant samband mellan variablerna.  
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Figur 3: Wild och Seber (2010) 
 
P-värdet beskriver huruvida nollhypotesen kan förkastas eller inte. Korrelationen 

anger styrkan av sambandet enligt ovan (Wild & Seber, 2010). Nollhypoteserna 

benämns ofta som mothypoteser, dvs. det motsatta påståendet (Lövås, 2006). Utöver 

resultaten av dessa tester presenteras även olika tabeller för att påvisa var 

årsredovisningar brister beroende på de olika faktorerna för att ge en bild av 

situationen. Det kommer även illustreras vilket antal företag som innehar brister och 

vilka som helt saknar brister utifrån den modell som använts. Detta för att ge en ökad 

förståelse kring kvaliteten på årsredovisningar. 

 

Dessa t-tester används alltså för att se huruvida det förekommer någon signifikant 

skillnad mellan olika grupper. Däremot förklaras inte huruvida det finns ett statistiskt 

samband mellan en responsvariabel och två eller flera förklarande variabler (Lövås, 

2006). För att förklara denna studies analysmodell kommer därefter en multipel 

regressionsanalys att användas, vars styrka är att hantera flera oberoende variabler på 

en gång (Djurfeldt & Barmark, 2009). Med denna analys kan det därför förklaras 

huruvida det är revisor, skuldsättningsgrad eller en kombination av dessa som leder 

till kvalitet. Detta genom att kvalitet sätts som den beroende variabeln samtidigt som 

revisor och skuldsättningsgrad agerar som oberoende variabler. Variabeln revisor 

hade värdena ”1” för revisor och ”0” utan, vilket Djurfeldt och Barmark (2009) 

förklarar som en dummyvarabel. Slutligen inkluderades även en interaktionsvariabel 

för att undersöka huruvida skuldsättningsgrad och revisor tillsammans påverkar 

kvaliteten. Det var alltså möjligt att dessa två variabler tillsammans kunde ha en 

inverkan, vilket var orsaken till att en regressionsanalys var nödvändig. T-testerna gav 

svar på de enskilda hypoteserna, men är inte statistiskt tillräckliga för att förklara 

korrelationen mellan variablerna och därmed även analysmodellen.   
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3.6	  Metoddiskussion	  	  

Inom kvantitativ forskning förekommer uppfattningar gällande vad som utgör 

godtagbar kunskap. Det brukar talas om fyra olika intresseområden, mätning, 

kausalitet, generalisering och replikation som kvantitativa forskares huvudsakliga 

fokus (Bryman & Bell, 2013). Dessa områden har även varit av intresse för denna 

studie och har haft en stor inverkan.  

 

Denna studie behandlar årsredovisningar från år 2014 eftersom att dessa var de nyaste 

att tillgå under studiens tidpunkt. Mätningen kan därför enligt Dahmström (2011) ses 

som ett stickprov under en viss tidpunkt. Studien behandlar årsredovisningars kvalitet 

från år 2014 och säger därmed inte huruvida kvaliteten från tidigare eller kommande 

år är densamma.  

 

Tidigare forskning inom detta ämne har ofta inkluderat andra faktorer än 

skuldsättningsgrad och huruvida företaget har använts sig av revision eller inte vid 

utvärderingar av årsredovisningar. Wallace et. al. (1994) inkluderade bland annat 

variabler såsom nettoomsättning och balansomslutning. Forskarna intresserade sig 

även för prestations- och marknadsrelaterade variabler, som exempelvis 

resultatavkastning, revisorstyp och bransch. Vissa av dessa variabler är inte 

nödvändigtvis applicerbara för denna studie då urvalet består av en relativt homogen 

grupp av mikroföretag. Att de inte når upp till gränsvärdena för att vara 

revisionspliktiga tar således bort en stor del av den möjliga påverkan från dessa 

variabler. Däremot finns det möjlighet till ett kausalt samband mellan företag och 

andra intressenter där dessa kan påverka företagens vilja att ha en god kvalitet på 

årsredovisningarna. Det kan vara att exempelvis företagskunder ställer krav gällande 

kvalitet. Detta är dessvärre faktorer som blir svåra att testa då det saknas kvantitativa 

mått. Skuldsättningsgrad valdes emellertid på grund av hypotesen att intressenter i 

form av kreditgivare har ett stort intresse i företagens årsredovisningar och därmed 

efterfrågar god kvalitet och revision. Skuldsättningsgraden var emellertid en faktor 

som var relativt enkel att mäta. 

 

Stickprovet bestod av en relativt stor andel av urvalet för mikroföretag i Örebro. 

Generaliseringsmöjligheten till regionen bör därför vara ganska stor. I synnerhet 
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gällande de reviderade årsredovisningarna, där stickprovet var en majoritet av urvalet. 

Huruvida resultatet sedermera kan generaliseras till hela populationen ställer vi oss 

reserverade till. Där har dock våra t-test relevans, som talar om huruvida det går att 

generalisera resultatet utifrån de observationer som utförts. Generellt har inga starka 

argument framkommit gällande att kvaliteten skulle skilja sig mellan olika regioner. 

Således borde årsredovisningars kvalitet vara likartad oberoende av vart i Sverige 

företaget är skrivet. För att bli revisor krävs en viss utbildning och arbetserfarenhet 

och även om det finns revisorer som är bättre än andra, borde det inte innebära att 

revisorernas förmåga att påverka kvaliteten på årsredovisningen skiljer sig speciellt 

mycket mellan olika regioner. Åtminstone inte i städer med liknande förutsättningar 

där stora revisionsbyråer finns att tillgå. Emellertid är det möjligt att 

skuldsättningsgraden kan skilja utefter region. Olika mikroföretag kan ha olika 

ekonomiska förutsättningar beroende på vart i Sverige de är belägna. Vissa regioner 

är bland annat dyrare än andra, vilket kan ha en påverkan på hur mycket 

mikroföretagen väljer att låna. Skuldsättningsgraden kan även variera beroende på 

vilken bransch ett företag tillhör då vissa företag är mer beroende av kapital för att 

bedriva sin verksamhet. Vissa regioner kan vara mer benägna att inneha fler företag 

från vissa branscher i jämförelse med andra, vilket även kan påverka 

skuldsättningsgraden.   

 

Revisorns påverkan på årsredovisningars kvalitet kan emellertid vara svårt att mäta 

utefter revisorns möjligheter att kontrollera huruvida de siffror som presenteras 

faktiskt stämmer. Det är oklart huruvida siffror som exempelvis lagervärdering är 

korrekt i årsredovisningen och att rådande regler och lagar i realiteten har följts. Detta 

är ingenting som vi genom denna studie kan kontrollera. Däremot råder samma 

förhållande oftast även gentemot andra intressenter, som enbart har årsredovisningen 

att följa. Det blir istället en diskussion kring revisorn som kvalitetsstämpel och 

handlar om brister och kvalitetsskillnader som intressenter faktiskt skulle kunna se. 

De flesta varningarna som framförts har handlat om denna typ av kvalitet där 

årsredovisningarna brustit i sin utformning.  
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4.	  Empiri	  och	  Analys	  

I detta kapitel beskrivs resultatet efter statistiska analyser. Inledningsvis beskrivs de brister som 
påträffats i årsredovisningarna. Vidare presenteras och analyseras empirin utifrån de hypoteser som 
tidigare formulerats.  

4.1	  Årsredovisningars	  brister	  

Bolagsverket har som tidigare nämnt rapporterat om en högre grad av felaktigheter än 

tidigare i årsredovisningar som har skickats in (Bolagsverket.se, c). Genom 

betygssättningen av totalt 300 årsredovisningar påträffades felaktigheter och brister i 

hur företag presenterar ekonomisk information. Dessa årsredovisningar har brustit i 

kvantitativ kvalitet, utifrån lagar och regler som sedermera skall underlätta för de 

kvalitativa egenskaperna som IASB (2001) förklarar som huvudsakliga inom 

redovisning. Nedan presenteras en sammanställning av de olika bristerna som 

påträffats.    

 

Kategori Antalet brister 

Fastställelseintyg 22 

Förvaltningsberättelse 15 

Resultaträkning 3 

Balansräkning 5 

Tilläggsupplysningar 24 

Underskrifter 0 

Totalt 69 

 
Figur 4: Översikt av totala antalet brister för samtliga företag i studien 

 

Som figur 4 visar har det påträffats ett antal brister i årsredovisningar. Dessa 

härstammar främst från fastställelseintyget, förvaltningsberättelsen och från de 

tilläggsupplysningar som företag skall utge. I fastställelseintyget brister det ofta i 

avsaknad av bolagsstämmodatum eller datum för underskrift av fastställelseintyget. 

Dessa brister som påträffats kan anses som ringa, däremot nödvändiga för att 

säkerställa att årsredovisningen är korrekt och fastställd på en bolagsstämma. De 

årsredovisningar som brister i denna kategori har inte uppnått vad IASB (2001) 
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förklarar som tillförlitlighet, där fastställelseintyget förtroendeingivande skall 

förmedla att bolagets årsredovisning är korrekt.   

 

Vidare i förvaltningsberättelsen har felaktigheter påträffats i alla de tre delarna som 

skall ingå i en förvaltningsberättelse. Avsaknad av verksamhetsberättelse har i vissa 

fall påträffats, där företaget i fråga avstått att förklara vilken verksamhet de bedriver. 

Det flesta brister har hittats i flerårsjämförelsen, där företag antingen avstått från att 

inkludera tidigare år eller där de misslyckats med att presentera de nyckeltal som 

krävs. Den finansiella informationen misslyckas därmed att säkerställa den kvalitativa 

egenskapen jämförbarhet, till vilket IASB (2001) förklarar som nödvändig i 

redovisningens utformning. Resultatdispositionen som även inkluderas i 

förvaltningsberättelsen har i enstaka fall innehållit brister då företaget inte har 

redovisat några siffror hur årets vinst eller förlust skall fördelas.  

 

I resultaträkningen påträffas fel i summeringen av de poster företaget använt i sin 

bokföring. Det har även påträffats brister gällande uppställningen, där ett företag inte 

har redovisat för skatt, trots att de har haft ett positivt resultat för året. Rent generellt 

har det dock påträffats få brister i resultaträkningen då endast tre brister funnits. 

Detsamma kan sägas angående balansräkningen där summeringar och 

uppställningsformerna oftast varit korrekta. De brister som påträffats har rört balansen 

i räkenskaperna, där summeringen mellan tillgångar och eget kapital och skulder inte 

har överensstämt. Trots att företaget har presenterat samma totalsumma, både i 

tillgångar och i eget kapital och skulder, så har företaget fallerat att antingen bokfört 

korrekt eller utelämnat någon post i någon av räkenskaperna. Detta då summeringarna 

inte överensstämt med det som presenterats. Detta påpekade Per Askengren som en 

möjlig brist, eftersom att företag ofta använder Excel och att det är lätt hänt att en post 

i programmet inte inkluderas i summeringen.  

 

Vid intervjun med Askengren, som användes för modellutvecklingen, 

uppmärksammades att brister eventuellt förekommer i tilläggsupplysningar. Detta 

bekräftades i vår studie då tilläggsupplysningarna var den kategori som innehöll flest 

brister. Där har bolagen misslyckats med att, enligt IASB (2001) uppnå de kvalitativa 

egenskaperna relevans, begriplighet och tillförlitlighet. Ibland saknas relevanta noter 

som skall inkluderas enligt lag och således saknas specifikation på en post som kräver 
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ytterligare upplysning. De vanligaste bristerna som förekommer är avsaknad av 

relevant information gällande det som presenteras i noterna. Dessa är avsaknad av 

avskrivningstid, vilken regel som använts vid tjänste- och entreprenaduppdrag för 

pågående arbeten samt medeltalet anställda och könsfördelning hos personal. Noterna 

har därmed inte uppfyllt det som BFN (2011) förklarar som nödvändigt vid 

upprättande av en årsredovisning. Däremot har företagen allt jämnt hållit god kvalitet 

gällande vilket regelverk som efterföljts. Detsamma kan sägas om kategorin 

underskrifter, där inga brister påträffats.  

4.2	  Kvalitetsskillnader	  mellan	  reviderade	  och	  oreviderade	  årsredovisningar	  

Revisorn skall agera som en länk mellan de redovisningsskyldiga och de 

redovisningsberättigade för att kvalitetssäkra redovisningsinformationen (Wolnizer, 

1987; Öhman, 2007). På så vis borde det, enligt vår hypotes 1, innebära att de 

reviderade årsredovisningarna håller bättre kvalitet än de oreviderade.  

 

 Med revisor Utan revisor 

Antal företag 150 150 

Antal företag utan brister 123 118 

Antal företag med brister 27 32 

   

Brister Med revisor Utan revisor 

Fastställelseintyg 16 6 

Förvaltningsberättelse 6 9 

Resultaträkning 0 3 

Balansräkning 2 3 

Tilläggsupplysningar 7 17 

Underskrifter 0 0 

Totalt 31 38 

 
Figur 5: Översikt fördelning av brister mellan reviderade och oreviderade årsredovisningar 

 

Sammanställningen i figur 5 inleder med att visa fördelningen i brister mellan företag 

med reviderade kontra oreviderade årsredovisningar. Den visar att fler brister 
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upptäckts hos de som saknar revisor där 21,3 % av årsredovisningarna innehåller 

någon form av brist. Detta kan ställas emot de 18 % av företagen med reviderade 

räkenskaper som innehåller brister. Tabell 4 visar sedermera att det råder skillnader i 

fördelningen gällande var årsredovisningarna brister. De reviderade 

årsredovisningarna brister främst i fastställelseintyget där över hälften av de funna 

bristerna upptäckts. Detta kan emellertid inte sägas gällande de oreviderade, som 

främst visar brister inom de tilläggsupplysningar som skall ingå i årsredovisningarna.  

Att revisorerna skulle ha en kunskapslucka gällande hur fastställelseintyget skall 

utformas känns inte speciellt logiskt, speciellt då detta intyg är relativt simpelt och 

standardiserat. En möjlig förklaring till att de reviderade årsredovisningarna brister 

mer i fastställelseintyget kan vara att mikroföretagen på samma sätt inte kontrollerar 

de regler som föreligger. Detta eftersom att de under årsredovisningens upprättande 

haft en revisor som ständigt granskat kvaliteten.  

 

Thorell och Norberg (2005) för resonemanget att om kostnaden överstiger nyttan för 

revisionen, så skall plikten avskaffas. Genom att enbart fokusera på de procentsatser 

som visar hur många av respektive grupp som innehar brister, skulle det ge fog för att 

det råder marginella skillnader mellan de reviderade och oreviderade 

årsredovisningarna. Detta kan även understrykas med hjälp av det t-test som 

undersöker om det finns något signifikant samband.  

 

 
Figur 6: Utdrag från SPSS Two sample t-test 
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Detta understryker även Wild och Sebers (2010) tolkning av P-värde som belyser att 

det enbart förekommer en svag till viss signifikant skillnad mellan de olika grupperna. 

Detta går att utläsa från Figur 6 som visar att testets P-värde uppgår till 0,076 (se 

kolumn ”Sig (2-tailed)). Därmed är det inte, enligt Lövås (2006) möjligt att förkasta 

nollhypotesen som motsäger hypotes 1, dvs. att reviderade årsredovisningar inte 

håller högre kvalitet. Detta förklaras även då de olika gruppernas medelvärden 

förhåller sig relativt nära till varandra. Oreviderade årsredovisningar erhöll 

medelpoäng på 30,69 och reviderade på 30,82. De kunde som tidigare nämnt 

maximalt betygsättas med 31 poäng.  

 

Däremot kan det ifrågasättas huruvida fastställelseintyget, som är den kategori som 

främst brister i reviderade räkenskaper, är en del av revisorns ansvar vid granskning 

av den finansiella informationen. Arens och Loebbecke (2000) förklarar att den 

räkenskapsrelaterade revisionen främst innefattar kontrollering av poster i 

balansräkningen och resultaträkningen med tillhörande noter. Å andra sidan beskrivs 

revisorn som en kvalitetsstämpel för de redovisningsberättigade och att hela 

årsredovisningen håller hög kvalitet (FAR, 2006). På så vis skulle revisorns 

arbetsuppgifter även innefatta att revisorn förklarar fastställelseintygets utformning 

för personen som förväntas upprätta och signera intyget. Med det sagt är 

fastställelseintyget det sista som skrivs på och således utförs efter att revisorn 

presenterat sin revisionsberättelse och slutfört sitt arbete. Det kan därför motivera att 

fastställelseintyget ska exkluderas i jämförelsen mellan reviderade och oreviderade 

årsredovisningar. 
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Figur 7: Utdrag från SPSS Two sample t-test utan fastställelseintyg 

 

Som figur 7 visar förändras P-värdet när fastställelseintyget utesluts från 

poängsättningen. Från att tidigare ha visat ett värde på 0,076 visar det numera ett 

värde på 0,021. Detta innebär, enligt Wild och Sebers (2010) tolkning att 

bedömningen ligger nära en stark signifikant skillnad. Följaktligen ökar möjligheten 

att förkasta nollhypotesen och därmed verifiera att hypotes 1 stämmer. Det innebär då 

att 10 % av de reviderade årsredovisningar innehar brister. Detta kan ställas i kontrast 

till de 18,67 % av de oreviderade årsredovisningarna. Resultatet, med exkludering av 

fastställelseintyget, skulle därmed bekräfta Pentlands (2000) teori att revisorns roll i 

slutändan syftar till att minska informationsasymmetrin som uppstår mellan företaget 

och dess intressenter.  

4.3	  Skuldsättningsgradens	  påverkan	  på	  kvalitet	  

Agentteorin bygger på att principalen vill få agenten att handla i sitt eget intresse, 

vilket bland annat kan göras med hjälp av övervakning (Jensen & Meckling, 1976). I 

denna studie är det som tidigare sagt kreditgivarna som är principalerna. Denna 

övervakning kan bland annat komma från de kreditgivare som vill ha god översikt 

över sina investerade pengar. Nedan presenteras sambandet mellan grupperna hög 

respektive låg skuldsättningsgrad och kvalitet.  
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Figur 8: Utdrag från SPSS Two sample t-test skuldsättningsgrad och kvalitet 

 

Hypotes 2 bygger på antagandet att företag med hög skuldsättningsgrad även 

presenterar en högre kvalitet i årsredovisningar än de förhållandevis lågt skuldsatta. 

Detta är däremot inget antagande som kan styrkas i denna studie. Som Figur 8 visar är 

det snarare de lägre skuldsatta som visar en bättre kvalitet då medelvärdet i de 

poängsatta årsredovisningarna är 30,85. Detta ställs mot 30,65 för de med hög 

skuldsättningsgrad. Eftersom att de med låg skuldsättningsgrad har en bättre kvalitet 

går det inte att förkasta nollhypotesen. Däremot är det inte heller möjligt att statistiskt 

säkerställa att de lågt skuldsatta har en bättre kvalitet än de som i högre grad är 

belånade. Detta eftersom att P-värdet uppgår till 0,106 vilket enligt Wild och Seber 

(2010) innebär att det är en svag eller obefintlig skillnad mellan grupperna.  
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Figur 9: Översikt fördelning av brister mellan hög och låg skuldsättningsgrad 
 

I enlighet med resultatet för hela stickprovet förekommer bristerna framförallt i 

fastställelsetyget och tilläggsupplysningarna. Som figur 9 visar förefaller sig denna 

kvalitetsfördelning relativt symmetriskt genom respektive kategori för både hög och 

låg skuldsättningsgrad. Det finns därmed ingen antydan att kreditgivare fokuserar mer 

på ett speciellt område i årsredovisningen. De mikroföretag med hög 

skuldsättningsgrad har genomgående fler brister, vilket visar att det inte finns något 

speciellt område i årsredovisningarna där de innehar bättre kvalitet än de med låg 

skuldsättningsgrad. Med det sagt bör det återupprepas att t-testet misslyckats med att 

påvisa ett statistiskt signifikant samband mellan de två grupperna.  
 

Detta ställs då i kontrast till Bruns (2004) som förklarar att långivaren ofta är 

beroende av att låntagaren delger information för att minska informationsasymmetrin. 

Detta eftersom att det inte visas skillnader i företagens presentation av 

årsredovisningar av hög kvalitet. Det kan istället vara så att årsredovisningen i 

kreditgivarnas ögon ändå innehåller tillräckligt god kvalitet eller att kreditgivare 

fokuserar på annan information än den från årsredovisningen. Detta kan bland annat 

vara det som Berger och Udell (2006) förklarar som ”mjuk” information, såsom 

exempelvis personlig kunskap.  

 Hög skuldsättningsgrad Låg skuldsättningsgrad 

Antal företag 50 50 

Antal företag utan brister 36 43 

Antal företag med brister 14 7 

   

Brister Hög skuldsättningsgrad Låg skuldsättningsgrad 

Fastställelseintyg 7 4 

Förvaltningsberättelse 3 1 

Resultaträkning 0 0 

Balansräkning 2 1 
Tilläggsupplysningar 5 2 

Underskrifter 0 0 

Totalt 17 8 
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4.4	  Skuldsättningsgradens	  påverkan	  på	  val	  av	  revision	  

Hypotes 3 bygger på antagandet att företag som har en hög skuldsättningsgrad till 

högre del använder sig av revision, än företag med en låg skuldsättningsgrad. Nedan 

presenteras resultatet från det ”two-sample t-test” som använts.   

	  

Figur 10: Utdrag från SPSS Two sample t-test skuldsättningsgrad och val av revision 

 

Ovanstående antal observationer är justerade efter de bortfall som förekom från det 

urval som studien haft. Som t-testet visar är det 147 årsredovisningar med revisor som 

kontrollerats kontra de 139 utan revisor. Medelvärdet för skuldsättningsgraden är 

markant högre för de som använder sig av revisor och egentligen borde det tyda på att 

hypotesen stämmer. Däremot beror det högre medelvärdet på ett antal extremvärden 

hos de reviderade årsredovisningarna och ser man till medianvärdet förhåller sig det 

detsamma för båda grupperna på 1,46. Detta betyder då att det förekommer en stor 

varians inom grupperna och därför är det inte möjligt att säkerställa att det 

förekommer någon signifikant skillnad mellan grupperna. Detta förklaras av 

ovanstående figur som förklarar att p-värdet är 0,245. Detta anses då enligt Wild och 

Sebers (2010) modell som ingen signifikant skillnad. Nollhypotesen går därför inte att 

förkasta och därmed går det inte att bekräfta hypotesen att skuldsättningsgraden har 

någon inverkan på val av revision.   
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Det ställer sig därför i kontrast till Chow (1982) som förklarar att en högre 

skuldsättningsgrad ökar företagens vilja att använda sig av revisor. I kapitel 4.3 

förklarades att det inte förekom någon signifikant skillnad mellan skuldsättningsgrad 

och kvalitet. Att det sedermera inte påträffas något samband mellan 

skuldsättningsgrad och val av revision indikerar att skuldsättningsgraden inte har 

någon påverkan gällande varken val av revisor eller god kvalitet på 

årsredovisningarna. Resultatet tyder inte då på att kreditgivarna vill övervaka sin 

investering genom att en revisor granskar företagets räkenskaper, som Pentland 

(2000) förklarar som ett naturligt förfarande. Det indikerar då på att borgenärer inte 

ställer krav på att årsredovisningar skall vara reviderade. Ijiri (1975) förklarar att 

offentliggörande av finansiell information minskar informationsasymmetrin. 

Resultatet kan därmed tyda på att denna finansiella information är tillräcklig och att 

årsredovisningarna inte behöver vara reviderade. Det kan även vara så att principaler 

lägger vikt vid annan information för att minska informationsasymmetrin.  

4.5	  Skuldsättningsgradens	  och	  revisorns	  påverkan	  på	  kvalitet	  

Som ovanstående t-test visat figurerar det enbart en statistiskt signifikant skillnad 

mellan revisor och kvalitet när poängmodellen exkluderade fastställelseintyget. 

Emellertid är det däremot möjligt att skuldsättningsgraden påverkar revision som 

slutligen påverkar kvalitet.  

 
Figur 11: Utdrag från SPSS multipel regressionsanalys kvalitet med fastställelseintyg 

 

Figur 11 beskriver sambandet mellan kvalitet och de tre oberoende variablerna 

revisor, skuldsättningsgrad och interaktionen mellan de båda. P-värdena som 

generades påvisade inget samband i enlighet med de t-tester som utförts. Det saknades 
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även korrelation mellan kvalitet och interaktionsvariabeln. Detta innebär då att om 

fastställelseintyget är en del av kvaliteten, kan det inte säkerställas att 

skuldsättningsgraden och revisor på ett eller annat sätt påverkar.  

 

 
Figur 12: Utdrag ur SPSS multipel regressionsanalys kvalitet utan fastställelseintyg 

 
Däremot påvisar en regressionsanalys där fastställelseintyget exkluderats (figur 12) 

andra resultat. Där visas ett samband som förklarar att revisorn leder till kvalitet trots 

att hänsyn tagits till de andra variablerna. P-värdet för revisor ligger på 0,022 och 

förklaras enligt Wild och Sebers (2010) modell som en viss till stark signifikant 

skillnad. Testet visar även att de reviderade årsredovisningarna i snitt är 0,164 poäng 

bättre än de oreviderade med hänsyn till de andra variablerna. För 

skuldsättningsgraden gavs ett P-värde på 0,679, vilket inte indikerar på något 

samband oavsett om den är hög eller låg. Detsamma kan sägas för 

interaktionsvariabeln som påvisar ett värde på 0,231.  
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5.	  Slutsats	  

I slutsatsen besvaras de frågeställningar som uppkom i inledningskapitlet. Det ger då svar på huruvida 
det finns något samband mellan kvalitet, skuldsättningsgrad och revisor. Vidare förklaras studiens 
bidrag samt förslag till vidare forskning. 
 

 

Syftena med denna studie var att undersöka kvaliteten på mikroföretagens 

årsredovisningar samt att beskriva sambandet mellan skuldsättningsgrad, revision och 

kvalitet. Utifrån tidigare forskning formulerades hypoteser som sedermera testades. 

Dessa har i sin tur koppling till de frågeställningar som presenterades i inledningen.  

 

1. Påverkas kvaliteten beroende på om årsredovisningarna är reviderade eller 

oreviderade och i sådana fall hur?  

 

Som tidigare presenterats uppkom inga större skillnader i kvalitet på reviderade och 

oreviderade årsredovisningar vid inkludering av fastställelseintyget i 

betygsättningsmodellen. Antalet företag med brister uppgick till 21,3 % för de utan 

revisor samtidigt som de med revisor uppgick till 18 %. De främsta bristerna hos de 

icke reviderade årsredovisningarna var brister inom de tilläggsupplysningar företagen 

skall specificera. Det rörde sig främst om brister gällande avskrivningstid och 

information om regeltillämpning vid tjänst- och entreprenaduppdrag. De främsta 

bristerna hos de reviderade årsredovisningarna var däremot avsaknaden av något 

moment i fastställelseintyget, där till exempel bolagsstämmodatum kunde saknas.   

 

Däremot ställdes frågor kring huruvida fastställelseintyget är inkluderat inom 

revisorns arbetsuppgifter. Med åsikten att fastställelseintyget ligger utanför revisorns 

ansvar ser vi därmed större skillnad i kvalitet mellan de två grupperna. Poängsnittet 

mellan de olika grupperna skiljer sig visserligen inte markant, men ändå så pass 

mycket att det anses statistiskt signifikant och att resultatet inte är slumpmässigt. Det 

går därför att dra slutsatsen att de reviderade årsredovisningarna i snitt håller bättre 

kvalitet, vilket stämmer överens med Wolnizer (1987) som förklarar att revisorns roll 

är att kvalitetssäkra den finansiella informationen. Däremot är det överlag en god 

kvalitet hos både de reviderade och oreviderade utifrån den betygsmodell som använts 

i denna studie. Därmed är det inte sagt att det krävs en revisor för att uppnå denna 

kvalitet. 
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2. Finns det ett samband mellan skuldsättningsgraden och kvaliteten på 

årsredovisningar och hur ser det i sådana fall ut?  

 

Gällande skuldsättningsgraden har det saknats statistiskt stöd för att stärka den andra 

och tredje hypotesen. Studiens resultat visade snarare att de med lägre 

skuldsättningsgrad har högre kvalitet än de med en hög skuldsättningsgrad. Däremot 

är detta ingenting som statistiskt kan säkerställas, vilket innebär att resultatet kan 

skilja vid ett större eller ett annat stickprov. Detsamma kan sägas gällande 

förhållandet mellan skuldsättningsgrad och val av revision där inga statistiska 

skillnader mellan grupperna kan styrkas. Den höga variansen i skuldsättningsgraden 

för de båda grupperna, kan därmed ha gjort att det slumpmässigt är en högre 

skuldsättningsgrad hos de reviderade årsredovisningarna. Avslutningsvis tyder 

resultatet därför på att skuldsättningsgraden inte har någon direkt påverkan på 

kvaliteten och inte heller en indirekt genom val av revisor. Resultatet kan alltså inte 

styrka Chows (1982) resonemang att en hög skuldsättningsgrad leder till en högre 

vilja att använda sig av revisor.  

5.2	  Studiens	  bidrag	  

Studiens bidrag avser att förenkla beslutsfattandet för ledningen hos mikroföretag 

gällande om de skall använda sig av revision eller inte, detta utefter den redogörelse i 

skillnad av kvalitet. Studien visar också huruvida skuldsättningsgraden är en faktor 

vid val av revision. Den kan även underlätta för företagsledare att få kännedom av 

vanliga brister som kan förekomma hos årsredovisningar och därmed en ökad 

möjlighet att undvika dessa. Denna studie ger även ett teoretiskt bidrag till den 

diskussion som förs gällande gränserna för vilka företag som skall inkluderas i 

revisionsplikten då studien ger en bild över skillnader mellan reviderade och 

oreviderade årsredovisningar. Dessutom kan den utvecklade poängmodellen 

underlätta för framtida forskning där den antingen kan användas eller vidareutvecklas 

för att bedöma kvalitet.   

5.3	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  

Denna studie kontrollerar enbart reviderade och oreviderade årsredovisningar. Det 

skulle därför vara intressant att undersöka huruvida auktoriserade 
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redovisningskonsulter har någon inverkan på kvaliteten. Därför skulle 

redovisningskonsulter kunna läggas till som ett möjligt alternativ, snarare än att 

enbart ha reviderade och oreviderade årsredovisningar. Svårigheten med detta är 

däremot att användandet av redovisningskonsulter inte alltid specificeras i de 

årsredovisningar som publiceras. Det skulle även vara intressant att studera andra 

variablers påverkan på kvaliteten, såsom exempelvis branschtyp. Ett annat alternativ 

skulle kunna vara att utföra en mer kvalitativ studie som undersöker vilka intressenter 

som har ett intresse av mikroföretagens årsredovisningar.  
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Bilagor	  

Bilaga 1, Modell 1 – Pettersson och Snälls poängmodell 
 
Helhet          3 poäng 
Formaliabrist  
1. Organisationsnummer och namn ska finnas(BFN, 2011)  
2. Räkenskapsår ska finnas(BFN, 2011) 
Lagstadgad brist 
3. Jämförelsesiffror ska finnas(ÅRL, 1995:1554)  
 
Förvaltningsberättelse        2 poäng 
Lagstadgad brist  
4. Förvaltningsberättelse ska finnas (BFN, 2011; Bolagsverket, 2013a)  
5. Resultatdisposition ska finnas(BFN, 2011; Bolagsverket, 2013a)  
 
Resultaträkning         2 poäng 
Lagstadgad brist  
6. Resultaträkning ska finnas(ÅRL, 1995:1554) 
7. Nettoomsättning ska finnas(ÅRL, 1995:1554; Bolagsverket, 2013b)  
 
Balansräkning         1 poäng 
Lagstadgad brist  
8. Balansräkning ska finnas(ÅRL, 1995:1554)  
 
Tilläggsupplysningar        1 poäng 
Lagstadgad brist  
9. Noter ska finnas (ÅRL, 1995:1554; Bolagsverket, 2013c)  
 
Underskrifter         3 poäng 
Lagstadgad brist  
10. Underskrifter av samtliga i styrelsen ska finnas (Bolagsverket, 2013d; ÅRL, 
1995:1554)  
Formaliabrist  
11. Datum för under- & påskrifter ska finnas(Bolagsverket, 2013d) 
12. Datum för underskriften av årsredovisningen stämma med datering i 
fastställelseintyget (Bolagsverket, 2013d)  
 
Fastställelseintyg         8 poäng  
Lagstadgad brist  
13. Fastställelseintyg ska finnas (Bolagsverket, 2013e) 
14. Underskrift ska finnas (Bolagsverket, 2013e) 
16. Bolagsstämmodatum ska finnas (Bolagsverket, 2013e) 
17. Resultat- och balansräkningen fastställts ska finnas (Bolagsverket, 2013e)  
18. Beslut om resultatdisposition (Bolagsverket, 2013e)  
Formaliabrist  
15. Underskrift i original ska finnas (Bolagsverket, 2013e) 
19. Bolagsstämmodatum i intyg & protokoll stämmer överens (Bolagsverket, 2013e) 
20. Resultatdisposition i intyg & protokoll stämmer överens (Bolagsverket, 2013e)  
 



 

 

Bilaga 2, Modell 2 – En alternativ modell 
 
Helhet, 3 poäng 

1. Organisationsnummer samt namn skall finnas (1p) (BFN, 2011) 
2. Räkenskapsår skall finnas (1p) (BFN, 2011) 
3. Jämförelsesiffror skall finnas (1p) (ÅRL, 1995:1554) 

 
Förvaltningsberättelse,  4 poäng 

4. Förvaltningsberättelse skall finnas (2p) (BFN, 2011) 
5. Resultatdisposition skall finnas (2p) (BFN, 2011) 

 
Resultaträkning, 6 poäng 

6. Resultaträkning skall finnas (3p) (ÅRL, 1995:1554) 
7. Nettoomsättning skall finnas (3p) (ÅRL, 1995:1554) 

 
Balansräkning,  6 poäng 

8. Balansräkning skall finnas (3p) (ÅRL, 1995:1554) 
9. Balans i räkenskaperna (3p) (Bolagsverket, d) 

 
Tilläggsupplysningar,  4 poäng 

10. Relevanta noter skall finnas (2p) (ÅRL, 1995:1554) 
11. Redovisnings och värderingsprinciper (2p) (ÅRL, 1995:1554) 

 
Underskrifter,  2 poäng 

12. Underskrifter av samtliga i styrelsen skall finnas (1p) (ÅRL, 1995:1554) 
13. Datum för under- & påskrifter ska finnas (0,5p) (Bolagsverket, e) 
14. Datum för underskriften av årsredovisningen ska stämma med datering i 

fastställelseintyget (0,5p) (Bolagsverket, e) 
 
Fastställelseintyg, 4 poäng 

15. Underskrift ska finnas (0,5p) (Bolagsverket, e) 
16. Bolagsstämmodatum ska finnas (0,5p) (Bolagsverket, e) 
17. Resultat- och balansräkningen fastställt skall finnas (1p) (Bolagsverket, e) 
18. Beslut om resultatdisposition (0,5p) (Bolagsverket, e) 
19. Underskrift i original ska finnas (0,5p) (Bolagsverket, e) 
20. Bolagsstämmodatum och intyg & protokoll stämmer överens (0,5p) 

(Bolagsverket, e) 
21. Resultatdisposition i intyg & protokoll stämmer överens (0,5p) (Bolagsverket, 

e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3,  Modell 3 - Slutgiltig modell 
 
Helhet, 3 poäng 

1. Organisationsnummer samt namn skall finnas (1p) (BFN, 2011) 
2. Räkenskapsår skall finnas (1p) (BFN, 2011) 
3. Jämförelsesiffror skall finnas (1p) (ÅRL, 1995:1554) 

 
Förvaltningsberättelse,  4 poäng 

4. Verksamhetsbeskrivning skall finnas (1p) (BFN, 2011) 
5. Flerårsöversikt skall finnas (1p) (BFN, 2011) 
6. Resultatdisposition skall finnas (2p) (BFN, 2011) 

 
Resultaträkning, 6 poäng 

7. Resultaträkning enligt uppställningsform skall finnas (3p) (ÅRL, 1995:1554) 
8. Korrekt summerad (3p) 

 
Balansräkning,  6 poäng 

9. Balansräkning enligt uppställningsform skall finnas (3p) (ÅRL, 1995:1554) 
10. Balans i räkenskaperna (3p) 

 
Tilläggsupplysningar,  6 poäng 

11. Relevanta noter skall finnas (3p) (ÅRL, 1995:1554) 
12. Redovisnings och värderingsprinciper (3p) (ÅRL, 1995:1554) 

 
Underskrifter,  2 poäng 

13. Underskrifter av samtliga i styrelsen skall finnas (1p) (ÅRL, 1995:1554) 
14. Datum för under- & påskrifter ska finnas (0,5p) (Bolagsverket, e) 
15. Datum för underskriften av årsredovisningen ska stämma med datering i 

fastställelseintyget (0,5p) (Bolagsverket, e) 
 
Fastställelseintyg, 4 poäng 

16. Underskrift ska finnas (0,5p) (Bolagsverket, e) 
17. Bolagsstämmodatum ska finnas (0,5p) (Bolagsverket, e) 
18. Resultat- och balansräkningen fastställt skall finnas (1p) (Bolagsverket, e) 
19. Beslut om resultatdisposition (0,5p) (Bolagsverket, e) 
20. Underskrift i original ska finnas (0,5p) (Bolagsverket, e) 
21. Bolagsstämmodatum och intyg & protokoll stämmer överens (0,5p) 

(Bolagsverket, e) 
22. Resultatdisposition i intyg & protokoll stämmer överens (0,5p) (Bolagsverket, 

e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


