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SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG  
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, VT 2009 
 
Författare: Mari Johansson och Maria Svensson 
Handledare: Andreas Jansson 
Examinator: Lars-Göran Aidemark 
 
Titel: Mindre bolags tilläggsupplysningar – En statistisk studie av gällande normers 
efterlevnad 
 
Bakgrund och problem: Enligt de studier vi har tagit del av framgår det att det finns 
påtagliga brister i mindre bolags årsredovisningar. Eftersom årsredovisningen utgör ett 
väsentligt beslutsunderlag för olika intressentgrupper är det därmed viktigt att den finansiella 
informationen återges enligt gällande normer. Historiskt har informationsrapporteringen ökat 
väsentligt framförallt i notsystemet. Syftet med tilläggsupplysningar är att genom ytterligare 
information ge en rättvisande bild av företagets ställning. Avsaknaden av en övergripande 
teori som kan förklara redovisningsmässiga händelser och att redovisningens syfte är under 
ständig diskussion gör det extra intressant och relevant att ytterligare forska kring. 
 
Syfte och avgränsningar: Syftet är att utforska och analysera i vilken omfattning mindre 
bolag redovisar tilläggsupplysningarna varulager, sjukfrånvaro samt intäkter i enlighet med 
gällande praxis och rekommendationer. Vidare är syftet att beskriva och förklara varför vissa 
företag uppvisar en bristfällig redovisningskvalitet. Denna statistiska undersökning avgränsas 
genom att studera aktiebolags årsredovisningar från 2007 eller senast godkända 
 
Metod: Vår surveyundersökning kvantifierar förekomsten av mängden felfria 
tilläggsupplysningar i 300 slumpmässigt utvalda aktiebolag. Studien bygger på en deduktiv-
hypotetisk metod, vilket syftar till att undersöka om upprättade antaganden om populationen 
stämmer överrens med verkligheten. 
 
Resultat och slutsats: Det framkom brister för samtliga undersökta tilläggsupplysningar 
framförallt gällande sjukfrånvaron och intäkterna. Statistiskt signifikanta samband kunde 
påvisas mellan revisionsbyråns storlek och i vilken utsträckning kraven på 
tilläggsupplysningar uppfylldes. 
 
Förslag till fortsatt forskning: K2-reglerna för aktiebolagens årsredovisningar får tillämpas, 
men är fortfarande frivilliga, från och med räkenskapsåret 2008. Reglerna syftar till en 
förenklad redovisning för mindre bolag. Vi anser det betydelsefullt att studera om kvaliteten 
på redovisningen kommer att förbättras i och med införandet av det nya regelverket. 
 
Revisionsplikten för mindre bolag är uppe till förslag att avskaffas från och med 1 juli 2010. 
Om förslaget går igenom kommer så många som 96 % av de svenska aktiebolagen berörs av 
denna regeländring, vilket gör det till ett relevant och aktuellt ämne. Vilken påverkan kommer 
regeländringen att få för redovisningens framtida kvalitet och tillförlitlighet? Den andra 
frågan är; I vilken omfattning bolagen välja att behålla sin revisor och till vilket syfte? 
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11  IINNLLEEDDNNIINNGG  
 

en inledande delen av uppsatsen syftar till att ge läsaren en bakgrund till det valda 

problemområde vi ämnar studera och därmed öka läsarens förståelse. Därefter 

presenterar vi undersökningens problemdiskussion, syfte samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Vi har valt vårt ämnesområde utifrån vår kunskap och erfarenhet inom redovisning eftersom 

vi båda är verksamma inom redovisningsbranschen. Vi blev intresserade av att undersöka om 

onoterade aktiebolag redovisar enligt gällande praxis och rekommendationer, eftersom studier 

visar på det motsatta. Enligt en undersökning som genomfördes åt Bokföringsnämnden 

(BFN), av revisionsbyrån Örhlings PricewaterHouseCoopers (PwC) som omfattade 

årsredovisningar för 2002 på 100 onoterade aktiebolag fanns påtagliga brister i företagens 

årsredovisningar. Ett flertal bolag följde inte God Redovisningssed, det fanns till och med de 

som inte följde Årsredovisningslagens (ÅRL) krav. Denna studie följdes upp 2006 av Törning 

och Ericson båda verksamma på Örhlings PwC. Studien omfattade årsredovisningar med 

räkenskapsår 2005 på samma urval och syftet var att se om det hade blivit någon förändring. 

Författarna konstaterar att det har skett en viss förbättring men att det fortfarande saknas 

mycket information.1 

 

Vi blev mycket förvånade över detta bristfälliga resultat eftersom det trots allt är reglerat 

enligt lag. Vi anser att det är av stor vikt för företagets intressenter att redovisningen följer det 

regelverk som finns, eftersom intressenter fattar beslut utifrån bolags årsredovisningar. Detta 

dokument är den enda offentliga handling2 som onoterade bolag avger och blir därmed ett 

väsentligt beslutsunderlag. En årsredovisning som inte följer reglerna för gällande lag och 

rekommendationer brister i trovärdighet och ökar risken för felaktiga beslut. Gandemo anser 

att en årsredovisning är den mest betydelsefulla finansiella rapporten om ett företags ställning 

som olika intressentgrupper har att tillgå. Årsredovisningen visar inte bara 

resultatutvecklingen utan ger också underlag för eventuella investeringar i företaget. Därmed 
                                                 
1 Törning, E. & Ericson, M. (2006), ”Årsredovisningar i onoterade bolag bättre – men fortfarande saknas mycket 
information”, Balans, Nr.12 
2 Årsredovisningar är offentliga handlingar och ska sändas in och godkännas av Bolagsverket för samtliga 
aktiebolag vilket regleras genom ÅRL 8 kap offentliggörande. 

D 
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blir det viktigt att den finansiella informationen återger en rättvisande bild av företagets 

ställning och att informationen är jämförbar med tidigare år.3 

 

På vilket sätt företagens årsredovisningar ska utformas, regleras genom ÅRL. Enligt ÅRL 

kap.2 ska en årsredovisning innehålla; förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning 

samt tilläggsupplysningar. Den ska dessutom upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet 

med god redovisningssed vilket enkelt uttryckt är att informationen ska vara lättillgänglig 

samt presenterad på ett relevant och systematiskt sätt som grundas på lag, praxis och 

rekommendationer. Årsredovisningens delar ska ge en rättvisande bild av företagets ställning 

och resultat.4 

 

Smith anser att den externa redovisningen syftar till att förmedla information om företagets 

ekonomi till olika intressenter. Årsredovisningens intressenter utgörs av ägarna, kreditgivare, 

leverantörer och kunder, konkurrenter, anställda, stat och kommun. Intressenternas 

informationsbehov skiljer sig åt beroende på vad den finansiella informationen ska användas 

till. Ägarna intar en särställning, eftersom deras ersättning inte är kontraktsbunden utan 

påverkas av det som finns kvar efter övriga intressenter fått sitt. Ägarna har därför ett särskilt 

intresse av storleken på denna ”residual”, det vill säga storleken på det resultat som tillfaller 

dem. Kreditgivares intresse baseras på kreditrisken det vill säga risken för att bolaget inte 

infriar sina betalningsförpliktelser. Denna risk är framförallt beroende av företagets likviditet 

och lönsamhetsutveckling. Leverantörer såväl som kunder kan ha intresse av företagets 

ekonomi i form av investerade relationer, dessa kan exempelvis vara långvarig kontrakt. En 

annan grupp av intressenter utgörs av bolagets konkurrenter, vilka kan utnyttja företagets 

offentliga information som jämförelsenorm för dess verksamhet så kallade benchmarking. 

Anställda och tillhörande fackföreningar har intresse av bolagets ekonomi eftersom den ger en 

indikation på anställningstryggheten och framtida löneförhandlingar. Slutligen har staten 

intresse av företagets finansiella rapporter eftersom den inkomstskatt som företaget betalar är 

beroende av årsredovisningens resultat. Skattemyndigheten har därmed intresse av att bedöma 

om det skattepliktiga resultatet har beräknats i enlighet med god redovisningssed. Stat och 

kommun har även till uppgift att kartlägga företagets ekonomi, exempelvis som underlag för 

nationalräkenskaperna. Statistiska centralbyråns företagsstatistik har i den rollen intresse av 

                                                 
3 Gandemo, B.(1990) 
4 Fars samlingsvolym Del 1, (2009) ÅRL kap.2 
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företagets redovisning.5 Eftersom årsredovisningen utgör ett mycket betydelsefullt 

beslutsunderlag för ett flertal av bolagets externa intressenter så blir det härmed relevant att 

forska kring redovisningskvalitet. 

 

Med utgångspunkt från användarnas informationsbehov har man formulerat vissa 

kvalitetskrav för redovisningens utformning. Den grundläggande egenskapen är relevans, 

vilket vanligtvis menas att den ska vara användbar för beslut. För att den ska fungera som ett 

relevant beslutsunderlag krävs det att informationen är tillförlitlig och jämförbar. 

Redovisningen anses tillförlitlig om den avbildar ”rätt” aspekter och gör det på ett sätt som 

inte är allt för osäkert. Jämförbarhet innebär att lika händelser och tillstånd ska redovisas på 

samma sätt. Vilket exempelvis innebär att intäkter och kostnader som representerar likartade 

händelser och tillgångar och skulder som representerar likadana resurser och förpliktelser 

borde följaktligen värderas till samma belopp i samtliga företag. Detta resulterar i en 

jämförbarhet mellan företag och en jämförbarhet över tid för det enskilda företaget. Kravet på 

validitet brukar ibland uttryckas enligt Smith som att ”det är bättre att ha ungefär rätt än 

exakt fel”6, vilket innebär att det ska finnas en strävan att på bästa sätt avbilda verkligheten så 

som man uppfattar den. För att uppnå en hög grad av validitet krävs det att bolaget har ett 

neutralt förhållningssätt till det redovisade materialet, eftersom all form av anpassning av 

redovisningen till att ge en önskad bild är förbjuden. Redovisningen ska även innehålla 

samtliga väsentliga ekonomiska händelser som inträffat under perioden. Slutligen verifieras 

redovisningens sanningshalt genom att kontrollera verifikationsunderlag. Eftersom de mått 

som används i redovisningssammanhang till viss del är påverkade av subjektiva bedömningar 

har kriteriet givits en vidare innebörd. Exempelvis berörs inkuransavdrag av lager, 

nedskrivningsbehov för kundfordringar, anläggningstillgångars ekonomiska livslängd etc. av 

subjektiva bedömningar. För att täcka in den här typen av händelser anses graden av 

verifierbarhet vara högre ju högre samstämmighet som råder mellan oberoende bedömare.7 

 

Eftersom redovisningsteori i stor utsträckning är ett komplext område finns det enligt 

Artsberg ingen övergripande teori som kan förklara redovisningsmässiga händelser. 

Redovisningens syfte är och har alltid varit under ständig diskussion, eftersom oenighet inom 

redovisningsforskningen råder om vilken eller vilka som är redovisningens huvudsakliga 

                                                 
5 Smith, D. (2006) 
6 Ibid, s.29 
7 Ibid  
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uppgifter.8 På grund av att området är under ständig diskussion gör det extra intressant och 

relevant att ytterligare forska kring. Vår studie kan därmed medverka till utvecklingen kring 

redovisningsteorier i form av ett teoretiskt bidrag. 

 

Artsberg anser att dilemmat med att ta fram rättvisande periodrapporter grundar sig på hur 

redovisningen mäts, eftersom man i nuläget, exempelvis bokslutstillfället, måste bedöma 

historiska händelsers framtida nytta. Bolagets ”sanna” resultat måste ses över hela dess 

livslängd. Företag antas fortleva utan en bestämd avgränsning i tiden så kallad going concern, 

därför blir det praktiskt nödvändigt att redovisa periodresultat som ska ligga till grund för 

utdelningsbeslut, styrning och beskattning av företaget. När något inte med exakthet kan 

bestämmas uppstår olika uppfattningar om hur resultatet bör mätas samt 

värderingsdiskussioner. Eftersom redovisning inte enbart handlar om resultatberäkning utan 

även att förse olika intressenter med information, blir det därmed intressant att värdera 

tillgångar och skulder för att hjälpa årsredovisningsläsaren att bedöma företagets framtida 

vinstgenereringsförmåga. Historiskt har informationsrapporteringen ökat väsentligt 

framförallt i notsystemet. Att tilläggsupplysningarna har ökat kan delvis förklaras av att det är 

betydligt lättare att öka informationsinnehållet i redovisningen genom tilläggsupplysningar än 

att förändra redovisningsprinciperna. Viss information går dessutom inte att redovisa på något 

annat sätt än som tilläggsupplysning.9 

 

Syftet med tilläggsupplysningar är att genom ytterligare information ge en rättvisande bild. 

Tilläggsupplysningar kan utformas på olika sätt. Fotnoter används för att ge 

tilläggsupplysningar till de poster som redovisas i balans- och resultaträkning. I 

förvaltningsberättelsen lämnas information som är speciellt viktig för att bedöma företagets 

utveckling. Normer som reglerar tilläggsupplysningsinformation finns dels i lagstiftning men 

även i form av redovisningsrekommendationer.10 I och med att omfattningen av 

tilläggsupplysningar i årsredovisningar har ökat och att de syftar till att ge intressenterna en 

rättvisande bild, anser vi att de kan fungera som en indikator på redovisningskvalitet. Vi 

utesluter härmed att utreda om årsredovisningens övriga delar enligt ÅRL kap.2 eftersom de 

granskas och godkänns av Bolagsverket. 

                                                 
8 Artsberg, K. (2003) 
9 Ibid  
10 Ibid  
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1.2 Problemdiskussion 
Flertalet undersökningar inom vårt ämnesområde har fokuserat på börsnoterade företag och 

mängden frivillig information. I studien ”Frivilligt redovisad information i årsredovisningar – 

En studie av svenska börsnoterade och onoterade aktiebolag” skriven av Danielsson, Sköld och 

Svensson framkommer det att börsnotering är den faktor som har störst inverkan på mängden 

redovisad frivillig information.11 Det är dock svårare att hitta forskning som behandlar 

betydelsen av just tilläggsupplysningarna i noterna. Ytterligare studier är motiverat på grund 

av att det kan tillföra ny kunskap inom redovisningsområdet. Vår studie bidrar till att förklara 

vilka variabler som påverkar mängden felfria tilläggsupplysningar. Enligt Svanströms 

doktorsavhandling har forskning inom redovisning och revision i hög utsträckning varit 

inriktad mot studier av stora noterade bolag. Detta ensidiga fokus framstår som omotiverat av 

flera anledningar. En orsak till att studier behöver utföras även i små företag är att beteenden 

och förutsättningar skiljer sig mellan stora och små företag.12 Vi finner det därmed intressant 

att studera enbart mindre onoterade aktiebolag. Med mindre bolag avses enligt ÅRL kap.1 § 3 

ett företag som har en årsomsättning som inte uppgår till 50 Mkr, tillgångar som understiger 

25 Mkr samt inte har fler anställda än 50.13 

 

Vi har funnit en uppsats skriven av Lundquist, Nohlås och Ryber ”Tilläggsupplysningar i 

onoterade bolag – kravens efterlevnad och relevans” som vi ansåg särskilt intressant. Studien 

genomfördes på ett urval om 544 onoterade aktiebolags årsredovisningar. Författarna 

förklarade mängden felfria tilläggsupplysningar med revisionsbyråernas storlek samt bolagens 

storlek. De tilläggsupplysningar som författarna valde att titta närmare på var varulager, 

sjukfrånvaro samt anläggningstillgångar. Deras slutsats blev till sist att brister inom 

redovisningen kunde påvisas för samtliga tilläggsupplysningar men framförallt beträffande 

varulagret och sjukfrånvaron. De kom även fram till påvisade samband mellan anlitad 

revisionsbyrå och mängden felfria tilläggsupplysningar, samma förhållande gällde mellan 

företagets storlek och mängden felfria tilläggsupplysningar.14 Det vill säga stora 

revisionsbyråer tillhandahåller en mer felfri redovisning och ju större företaget är dess färre 

brister. Eftersom författarnas slutsats leder till bristfällig redovisning av 

tilläggsupplysningarna varulager och sjukfrånvaro väljer vi att utreda dessa vidare, 

anläggningstillgångar däremot väljer vi att utesluta. 
                                                 
11 Danielsson, E. & Sköld, H. & Svensson, D. (2008) 
12 Svanström, T. (2008) 
13 Fars samlingsvolym Del 1, (2009) ÅRL kap.1 § 3 
14 Lundqvist, E. & Nohlås, M. & Ryber, J. (2005) 
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Varulagret är för många bolag en betydande post eftersom den uppgår till stor del av 

balansomslutningen. Hur värderingen görs av denna post har stor betydelse för bolagets 

resultat. Ju högre lagret värderas vid årets slut desto högre resultat det räkenskapsåret. Som 

följd innebär lagerminskningen ett lägre resultat året därpå.15 Lagervärderingen blir således ett 

sätt för bolag att få ”önskat” resultat. Att varulagret värderas korrekt har därmed stor 

betydelse för årsredovisningens intressenter. Dilemmat enligt Artsberg är knutet till att det 

råder olika uppfattningar om hur värderingen bör mätas. Svårigheten att uppnå en hög grad av 

validitet enligt Smith ligger i de subjektiva bedömningarna. De formulerade kvalitetskrav som 

redovisningen ska utformas enligt är ofta svår tolkade och kan skapa missuppfattningar. 

Eftersom tidigare forskning påvisar brister i tilläggsupplysningen och att en eventuell 

felvärdering av denna post har en direkt inverkan på företagets resultat gör det motiverat att 

utreda om företagen följer gällande praxis och rekommendationer. 

 

Undersökningen av Lundqvist et al genomfördes på onoterade aktiebolag med räkenskapsår 

2003 eller senast godkända. Författarna rekommenderade tilläggsupplysningen sjukfrånvaro 

för vidare forskning, eftersom det var den posten som drog ner resultatet mest.16 Det finns ett 

intressant samband mellan räkenskapsåret 2003 och noten sjukfrånvaro, eftersom kravet om 

redovisning av anställdas sjukfrånvaro började gälla den 1 juli 2003.17 Reglerna kring 

redovisningen av sjukfrånvaron har blivit mer etablerade sedan dess. Därför skulle det vara 

intressant att studera i vilken omfattning bolagen redovisar tilläggsupplysningen idag. Det bör 

ha blivit en viss förbättring redovisningsmässigt ju mer inarbetad en redovisningsrutin blir. 

 

Historiskt sätt har fokus vandrat från resultaträkning till balansräkning. Efter de senaste årens 

redovisningsskandaler som exempelvis Enron,18 har resultaträkningen återigen blivit ett 

väsentlig finansiellt verktyg. Det vill säga resultaträkningen analyseras mer självständigt 

istället för att bara vara en konsekvens av balansräkningen. För att få en helhetsbild av 

företagens redovisningskvalitet blir det intressant att även undersöka poster från 

resultaträkningen. Tilläggsupplysningen för intäkter var bland annat en av de posterna som 

Törning och Ericsson påpekade brister för i deras undersökning. Resultatet visade på att 

                                                 
15 Smith, D. (2006) 
16 Lundqvist et al (2005) 
17 Tholin & Larsson, ”Sjukfrånvaron i årsredovisningen”, Skattepärmen 2004 
18 År 2001 kulminerade den s.k. Enronskandalen. Med hjälp av avancerade affärsupplägg bokfördes intäkter och 
tillgångar medan kostnader och skulder exkluderades, vilket skapade en väsentlig mer positiv bild av koncernens 
ställning och resultat. Enron rapporterade vinster medan koncernen i verkligheten gick med förlust. 
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endast 44 % av de onoterade bolagen angav redovisningsprincip. Det framkom även att ett 

flertal bolag endast redovisade hur de hade värderat intäkterna men inte angivit när man 

intäktsredovisar, vilket är fel enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd (BFNAR) 2003:3 

Redovisning av intäkter.19 Intäkterna är en mycket väsentlig post i resultaträkningen och 

förhoppningsvis den största. Vi finner det därmed intressant att titta närmare på om 

upplysningarna av redovisningsprinciper för intäkter stämmer överens med gällande praxis 

och rekommendationer. 

 

Vi ämnar undersöka om redovisningskvalitet kan förklaras av någon eller flera av dessa 

variabler; storlek på vald revisionsbyrå, bolags storlek, bolags branschtillhörighet, vilken 

region företag bedriver sin verksamhet i samt bolags ålder. Det framkom samband mellan 

revisionsbyråns storlek och mängden felfria tilläggsupplysningar enligt undersökningen som 

gjordes av Lundqvist et al det påvisades likaså samband mellan bolags storlek och mängden 

felfria tilläggsupplysningar.20 Även studien som genomfördes av Danielsson et al framkom 

det samband mellan företags storlek och mängden frivilligt redovisad information.21 Vi gör 

härmed ingen skillnad beträffande frivillig redovisad information och lagstadgade 

tilläggsupplysningar, utan vi antar att ett analogt samband finns. I och med detta väljer vi att 

undersöka detta närmare för att antingen bekräfta eller förkasta. Vi har även valt att undersöka 

bolags bransch, region och ålder eftersom det kan tillföra ny kunskap. Om det exempelvis 

framkommer samband mellan bolags bransch och redovisningskvalitet, så skulle det kunna 

bidra till framtida utformning av revision. Det vill säga om företag tillhörande en viss typ av 

bransch redovisar sämre i jämförelse med andra. Vilket indirekt skulle leda till att risken för 

att göra fel minskar och därmed förbättras redovisningskvalitén åt årsredovisningens 

intressenter. 

 

1.3 Problemformulering 
Mot bakgrund av inledning och presenterad problemdiskussion blir det härmed relevant att 

undersöka om och i vilken omfattning mindre onoterade aktiebolag uppfyller kraven för 

gällande lag, praxis och rekommendationer. Vi ämnar undersöka och förklara brister gällande 

tilläggsupplysningar för varulager, sjukfrånvaro samt intäkter. 

                                                 
19 Törning & Ericson, (2006) 
20 Lundqvist et al. (2005) 
21 Danielsson et al (2008) 
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I vilken omfattning uppfylls kraven på tilläggsupplysningar i mindre onoterade bolag? 

 

Varför uppvisar en del bolag brister beträffande efterlevnaden av gällande praxis och 

rekommendationer för tilläggsupplysningar? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att utforska och analysera i vilken omfattning onoterade bolag redovisar 

tilläggsupplysningarna varulager, sjukfrånvaro samt intäkter i enlighet med gällande praxis 

och rekommendationer. Vidare är syftet att beskriva och förklara varför vissa företag uppvisar 

en bristfällig redovisningskvalitet. 

 

1.5 Avgränsningar och fokus 
I denna statistiska undersökning använder vi oss av mindre onoterade aktiebolags 

årsredovisningar från år 2007 eller senast godkända. Med mindre aktiebolag avses bolag med 

maximal årsomsättning om 50 Mkr, balansomslutning om maximalt 25 Mkr och mindre än 50 

anställda. Vi har dessutom valt att avgränsa oss till att undersöka aktiebolag med mer än 10 

anställda eftersom bolag med mindre antal anställda är undantagna från att redovisa 

tilläggsupplysningen sjukfrånvaro. 

 

1.6 Definition bolag 
För att tydliggöra vad vi avser med företag/bolag i vår löpande text, väljer vi att definiera 

ordet i vår inledning. 

 

Allmän definition: ÅRL 1 kap 3§ allmänna definition; ”Med företag avses i denna lag fysiska 

eller juridiska personer som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en 

koncernredovisning eller en delårsrapport.”22 

 

Uppsatsens definition: Med företag/bolag avses i denna studie mindre onoterade aktiebolag 

som har minst 10 anställda men maximalt 50. Företagets omsättning uppgår till maximalt 50 

Mkr samt tillgångar på maximalt 25 Mkr. 

                                                 
22 Fars samlingsvolym Del 1, (2009), s.343 
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22  TTEEOORREETTIISSKK  RREEFFEERREENNSSRRAAMM  
 

är presenterar vi vårt val av relevanta teorier samt antagande om populationen inom 

ämnesområdet. Därefter resonerar vi oss fram från relevant teori till våra hypoteser. 

 

2.1 God redovisningssed 
I svensk lagstiftning har begreppet god redovisningssed funnits sedan länge. Med god 

redovisningssed menas att följa normgivande organ och den praxis som finns. Genom att 

hänvisa till god redovisningssed kan lagstiftaren ställa krav utan att låsa fast tolkningar och 

praxis med utförliga bestämmelser.23 I FAR SRS redovisningsrekommendation (RedR) 1 

Årsredovisning i aktiebolag definieras god redovisningssed enligt följande; 

 

”God redovisningssed är en rättslig standard som grundas på lag, praxis 

och rekommendationer. Den innebär en skyldighet att följa lagen och de 

redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild betydelse tillmäts också 

allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ som BFN, 

och Redovisningsrådet på områden där normgivning från BFN saknas.”24 

 

Eftersom olika normgivningar finns för redovisning i Sverige är dock god redovisningssed 

beroende av vilken normgivning som tillämpas.25 Dagens regelverk är vida omfattande. 

Regelverket delar in bolagen i olika kategorier beroende på företagens storlek och därefter 

tillämpas tillhörande regelpraxis. Noterade företag ska upprätta sin koncernredovisning enligt 

International Financial Reporting Standards (IFRS). Moderbolag i noterade koncerner ska 

däremot upprätta sin redovisning i enlighet med rekommendationer från Rådet för finansiell 

rapportering (RFR) 2. Övriga aktiebolag samt icke noterade koncerner ska tillämpa allmänna 

råd utgivna av BFN och/eller rekommendationer av Redovisningsrådet (RR).26 Om allmänna 

råd utgivna av BFN eller rekommendationer av RR ska tillämpas är beroende av bolagets 

storlek. Till detta kommer att en icke noterad koncern frivilligt kan välja att tillämpa IFRS i 

sin koncernredovisning.  
                                                 
23 Lönnqvist, R. (2002) 
24 FARs Samlingsvolymen 2009, RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, s.1779 
25 Ibid 
26 K2 – Årsredovisning i mindre bolag, Ernst & Young 

H 
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I begreppet god redovisningssed ingår även redovisningsprinciper. I ÅRL 2 kap allmänna 

bestämmelser och RedR 1 står att läsa om grundläggande redovisningsprinciper; 

fortlevnadsprincipen, jämförbarhetsprincipen, försiktighetsprincipen, bokföringsmässiga 

grunder, post-för-post-vädering, bruttoredovisning/kvittningsförbud och kontinuitets-

principen. Att ÅRL endast räknar upp sju redovisningsprinciper innebär inte att andra 

vedertagna principer så som substance over form och matchningsprincipen inte ska beaktas, 

de anses ingå i begreppet god redovisningssed.27 

 

Som sagts ovan avgör bolagets storlek vilket regelverk som ska följas. Därför delas bolag in i 

större respektive mindre bolag. Med större bolag menas bolag vars andelar, teckningsoptioner 

eller skuldebrev finns till handel på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller bolag som uppfyller mer än ett av 

följande kriterier; 

 

• Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50 

• Företagets balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 25 miljoner kronor 

• Företagets nettoomsättning för vart och ett av de senaste räkenskapsåren uppgår till 

mer än 50 miljoner kronor28 

De bolag som inte uppföljer ovanstående kriterier räknas därmed som mindre bolag.  

 

Ett bolags skyldighet att lämna tilläggsupplysningar i sin årsredovisning påverkas även här av 

bolagets storlek. Mindre bolag har färre krav än större bolag. Användarna av det mindre 

bolagets redovisningsinformation behöver inte samma omfattande information som användare 

av större bolags redovisningsinformation.29 

 

Under flera års tid har diskussioner förts om att förenkla regelverken. BFN tog därför 2004 

beslut om att separata regelverk skulle utvecklas för fyra olika företagskategorier och delades 

in enligt följande; 

                                                 
27 FARs Samlingsvolym 2009 Del 1 
28 Ibid 
29 Berling, U. & Falk, J. & Falkman, P. (2008) 
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K1 – Enskild näringsverksamhet 

K2 – Mindre aktiebolag 

K3 – Större aktiebolag 

K4 – Företag som tillämpar IFRS 

 

Regelverket för enskild näringsverksamhet så kallade K1-företag upprättades 2006 och från 

och med räkenskapsåret 2008 kan även regelverket för K2-företag tillämpas för mindre 

aktiebolag. Det är dock ännu frivilligt för mindre aktiebolag att använda dessa K2-regler.30 

Den svenska redovisningslagstiftningen förändras alltså kontinuerligt och därmed förändras 

även god redovisningssed. 

 

2.2 Tilläggsupplysningar 
På vilket sätt företagens årsredovisningar ska utformas regleras, som tidigare sagts, genom 

ÅRL. Tilläggsupplysningar är en av de delar som ska finnas med i en årsredovisning.31 

Fotnoter används för att ge tilläggsupplysningar till de poster som redovisas i balans- och 

resultaträkning. Normer som reglerar tilläggsupplysningsinformation finns dels i lagstiftning 

men även i form av redovisningsrekommendationer. 32 

 

Syftet med tilläggsupplysningar är att genom ytterligare information ge en rättvisande bild. 

Noterna ska uppge tillämpade värderings- och redovisningsprincip, specifikation till poster 

samt kompletterande upplysningar om åtaganden, finansiella förhållanden och icke-finansiella 

förhållanden.33 De tilläggsupplysningar vi avser att undersöka är varulager, sjukfrånvaro och 

intäkter. I följande stycke ges en presentation om hur och vad mindre företag ska/bör upplysa 

om i sina årsredovisningar. Efter noga övervägande valde vi att kvalitetsbedöma dessa 

upplysningar utefter utvalda kriterier. Vi ansåg att enbart kategorisera dessa 

tilläggsupplysningar utefter fel redovisat alternativt rätt redovisat hade resulterat i en alltför 

snäv och subjektiv bedömning. Vårt mål är att vara så objektiva vi har möjlighet att vara. Nu 

ger vi istället läsaren själv möjlighet att tolka våra resultat utefter korrekt och fullständig som 

vi anser är rätt enligt gällande lag rekommendationer. En ofullständig blir härmed av sämre 

kvalitet och utelämnad upplysning blir inkorrekt. Kvalitetsbedömningarna som vi gör i 
                                                 
30 Berling, U. & Falk, J. & Falkman, P. (2008) 
31 Fars samlingsvolym Del 1, (2009) 
32 Artsberg, K. (2003) 
33 FAR SRS Förlag (2009) 
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nedanstående avsnitt kommer alltså att tillämpas på vårt empiriska material, se kodning i 

avsnitt 3.5.1 Undersökningsvariabler. 

2.2.1 Varulager 
BFN har i sina allmänna råd om redovisning av varulager (BFNAR 2000:3) angett hur RR 2 

Redovisning av varulager ska tillämpas i näringsdrivande, icke-noterade företag som valt att 

inte tillämpa RR 2 eller RR 2:2. De företag vi har valt att undersöka ska tillämpa 

Bokföringsnämndens allmänna råd eftersom de klassificeras som mindre bolag. Bolagens 

varulager ska därmed värderas enligt BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager. Enligt 

BFNAR 2000:3 ska varulager värderas till Lägstavärdesprincipen (LVP). Inkurans beaktas 

som huvudregel genom tillämpning av LVP. I BFN U 92:1 Redovisning vid tillämpning av 

den så kallade 97-procentregeln yttrar sig BFN om hur bokföringen ska se ut om lagret 

värderas till den skattemässiga regeln. Lagret får tas upp till lägst 97 % av det samlade 

anskaffningsvärdet. Uttalandet är från 1976. I bokföringsnämndens allmänna råd, som är från 

2000,34 talas det om att det i praxis är vanligt att lagrets värde reduceras med skattemässigt 

tillåtna inkuransavdrag även om det är högre än bedömd verklig inkurans. Det har alltså under 

åren blivit vedertaget att använda ett schablonmässigt inkuransavdrag om 3 %.  

 

För inköpta varor ska företaget välja mellan Först-In-Först-Ut metoden (FIFU) eller om det är 

praktiskt ogenomförbart en vägd genomsnittsmetod. Vald princip ska samtliga företag 

upplysa om medan metodvalet endast redovisas av företag som tillämpar RR.35  

 

                                                 
34 BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager 
35 FARs Samlingsvolymen 2009 
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Figur 2.1 Kvalitetskriterier varulager 
 

(1) Den grundläggande principen för att räkna ut varulagret är Lägstavärdesprincipen (LVP) 

vilket innebär att bolagen kan använda sig av det lägsta av anskaffningsvärdet eller verkligt 

värde. (2) Enligt ÅRL 4 kap 11§ får anskaffningsvärdet beräknas på tre olika sätt; Först-in-

först-ut metoden (FIFU), vägd genomsnittsmetod eller enligt någon annan liknande 

redovisningsmetod. Enligt BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager görs skillnad i värdering 

av anskaffningsvärdet på inköpta varor (råmaterial, insatsvaror, halv- och helfabrikat), inköpta 

varor i detaljhandelföretag och handelsföretag samt egentillverkade varor (halv- och 

helfabrikat). (3) För inköpta varor används inköpspris och metoden är enligt FIFU eller om 

det är praktiskt svårt en vägd genomsnittsmetod. (4) För inköpta varor i detaljhandeln kan 

värdet bestämmas till försäljningspris exklusive moms och pålägg för den aktuella varan. (5) 

Anskaffningsvärdet för egentillverkade varor bestäms som huvudregel utifrån en kalkyl som 

består av anskaffningsvärdet för råmaterial/halvfabrikat med tillägg för direkta kostnader och 

skäligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader. (6) Verkligt värde beror på hur varulagret 

ser ut. Indelning görs mellan färdiga varor och råvaror/halvfabrikat. (7) Färdiga varor 

värderas enligt nettoförsäljningsvärdet, det vill säga marknadsmässigt försäljningspris med 

avdrag för särkostnader. Hänsyn tas till inkuransbedömningar grundade på försäljningsvärdet. 

(8) Innehåller varulagret råvaror eller halvfabrikat utgörs i praktiken verkligt värde av 

återanskaffningsvärdet. Återanskaffningsvärdet beräknas enligt samma princip som 

anskaffningsvärdet men baseras på balansdagens priser.  

 

Efter att ha gått igenom samtliga steg enligt god redovisningssed kan vi uttala oss om vad 

tilläggsupplysningen avseende varulager bör innehålla. Enligt vår bedömning har ett bolag 

Kvalitet 

Varulager

Lägstavärdesprincipen 
(LVP) (1) 

Anskaffnings-
värde (2) 

Verkligt värde 
(6) 

Inköpspris 
FIFU (3) 

FSG pris 
Exkl (4) 

Ansk.värde 
egentillv. (5)

Netto FSG 
Värde (7)

Återanskaff-
ningsvärde (8)
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redovisat rätt ifall bolaget har angivit vilken värderingsprincip som har använts samt vilken 

metod beräkningen är gjord utifrån. Vår kvalitetsbedömning utgår ifrån vilken lag eller 

allmänt råd /  rekommendation bolagen har hänvisat till. Om bolaget har hänvisat till ÅRL 

och BFNAR 2000:3 och upplyst om gällande värderingsprincip LVP är tilläggsupplysningen 

korrekt och av mycket god kvalitet. Vi har godkänt olika formuleringar av 

värderingsprincipen. Godkända formuleringar är ”Värdering till lägsta värdes princip” men 

också formuleringen där lägsta värdes princip förklaras ”Varulagret har värderats till det 

lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde” alternativt ” Varulagret har värderats till det 

lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde”. Redovisar bolaget enligt RR så 

måste de upplysa om använd metod ex FIFU, vid utebliven metod blir upplysningen av sämre 

kvalitet det vill säga icke fullständig. Om företagen har utelämnat upplysning om vald 

värderingsmetod för varulagret underkänns tilläggsupplysningen. Vi utesluter 

kvalitetsbedömning utifrån erforderligt utförda inkuransavdrag eftersom det är omöjligt för 

oss att veta om de är korrekt utförda, därför antar vi att det har skett enligt regelverket. Bolag 

som har använt sig av 97-procentregeln anser vi ha redovisat ofullständigt eftersom det är en 

skatteregel och inte en redovisningsregel. 

 

2.2.2 Sjukfrånvaro 
Den 1 juli 2003 trädde nya regler i kraft angående företagens skyldighet att lämna 

upplysningar om företagets sjukfrånvaro. Bakgrunden till att regeln infördes var att den ökade 

sjukfrånvaron och därmed ökade kostnader. Den dåvarande regeringen ville lyfta fram 

sjukfrånvaro i den allmänna debatten och få arbetsgivare till att arbeta mer med förebyggande 

arbetsmiljöarbete.36 Bolag som haft i medeltal fler än 10 anställda under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren (två senaste fastställda boksluten) ska lämna tilläggsupplysningar om 

sjukfrånvaro under räkenskapsåret enligt ÅRL 5kap § 18a. Sjukfrånvaron ska anges i procent 

av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Endast anställda i Sverige ska räknas in, inte 

anställd personal utomlands. Förutom den totala sjukfrånvaron ska också andel 

långtidssjukfrånvaro, andel sjukfrånvaro för kvinnor respektive män, samt andel sjukfrånvaro 

för olika åldersgrupper specificeras. Med långtidssjukfrånvaro avses sammanhängande 

frånvaro under 60 dagar eller mer. De olika åldersgrupperna är 29 år och yngre, 30-49 år samt 

50 år och äldre. Fördelningen över kön och ålder ska inte redovisas om gruppen inte utgör 

minst 10 individer eller fler. Detta för att ingen enskild person ska pekas ut. FAR SRS 
                                                 
36 Regeringen, <www.regeringen.se>, “Proposition 2002/03:6”, maj 2009 
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rekommendation, Red R. 1 Årsredovisning i aktiebolag, har angett en tumregel om att det bör 

finnas minst tre individer med sjukfrånvaro i en grupp för att uppgift om sjukfrånvaro för 

gruppen ska lämnas. Det bör i så fall anges att uppgiften inte lämnas för att den kan hänföras 

till enskild individ.37 

 

 
Figur 2.2 Kvalitetskriterier sjukfrånvaro 
 

(1) Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 

arbetstid. (2) Uppgifter ska även lämnas för långtidssjukskrivna det vill säga en 

sammanhängande sjukfrånvaro av 60 dagar eller mer. (3) Sjukfrånvaron ska delas upp på 

kvinnor respektive män och redovisas i procent av gruppens sammanlagda arbetstid. (4) 

Dessutom ska gruppering göras för anställda 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre. 

Även här ska gruppens sjukfrånvaro redovisas i procent av sammanlagda ordinarie arbetstid. 

Undantag görs om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till 

en enskild individ. 

 

Efter att gått igenom samtliga steg kan vi uttala oss om tilläggsupplysningen är rätt respektive 

fel redovisad. För att säkerställa att bolag ska redovisa tilläggsupplysningen för sjukfrånvaro 

har ytterligare kontroller utförts. Eftersom årsredovisningar endast redovisar ett jämförelseår 

kontrollerade vi även mot bolags flerårsöversikt i programmet MM Partner. Anledningar till 

fel kan vara att upplysning saknas helt och hållet eller att noten redovisas ofullständigt. 

Kvalitetsbedömningen enligt oss blir mycket god kvalitet om företagen har redovisat korrekt 

och fullständigt (ex noten är fullständig för båda åren och samtliga grupper eller om noten är 

ofullständig men hänvisning till undantagsregeln görs). Om noten finns med men uppgift om 

till exempel långtidssjukfrånvaro saknas och ingen hänvisning finns till undantagsregeln 

                                                 
37 FARs Samlingsvolymen 2009 
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Sjukfrånvaro 
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←29 år 30-49 årLångtid (2) Man Kvinna

50→ år



 22

bedömer vi den som ofullständig. Bedömningen blir icke godkänd om tilläggsupplysningen 

saknas och ska redovisas enligt gällande praxis och rekommendationer. 

2.2.3 Intäkter 
Intäkter ska redovisas enligt BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter. Detta allmänna råd är 

en anpassning av Redovisningsrådets rekommendation RR 11. Intäkter. Från och med den 1 

januari 2004 ska detta allmänna råd tillämpas.38 Intäkter som behandlas är försäljning av 

varor, utförande av tjänsteuppdrag samt ränta, royalty eller utdelning. De viktigaste frågorna 

inom det område som behandlas i det allmänna rådet är vilka förutsättningar som ska vara 

uppfyllda samt när denna inkomst ska redovisas som intäkt. Vid försäljning av varor ska 

inkomsten redovisas som en intäkt i resultaträkningen när företaget har överfört de väsentliga 

risker och förmåner som är förknippade med att äga varorna till köparen. Vid försäljning av 

tjänster gäller däremot att man ska skilja på uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande 

räkning. Huvudregeln för uppdrag på löpande räkning är att företag ska intäktsredovisa när 

företaget har utfört arbetet, alternativt när företaget borde ha utfärdat faktura. Inkomsten från 

uppdrag till fast pris vinstavräknas enligt huvudregeln successivt, alternativt tillämpas 

färdigställandemetoden. Färdigställandemetoden innebär att vinstavräkningen sker först då 

uppdraget i all väsentlighet är utfört. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning på 

grund av att någon annan använder företagets tillgångar ska redovisas som intäkt när det är 

sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som det förknippar med 

transaktioner och inkomsten kan beräknas på tillförlitligt sätt.39 

 

 
Figur 2.3 Kvalitetskriterier intäkt 
 

                                                 
38 FarInfo, (2003), Balans, Nr.11 
39 FARs Samlingsvolymen 2009, BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter 
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(1) Vi undersöker att intäkten för varor redovisas enligt följande; övergång väsentliga risker 

och fördelar, inget kvarvarande engagemang, tillförlitlig beräkning, sannolika ekonomiska 

fördelar kommer att utfalla och till sist utgifter (ksv) kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. (2) 

Intäkten för tjänster ska redovisas enligt fast pris eller på löpande räkning. (3) Vid val av fast 

pris ska hänsyn tas till successiv vinstavräkning samt fastställandemetoden. (4) Om företaget 

istället har valt att ta upp intäkten på löpande räkning ska det redovisas när arbetet har utförts 

samt när faktura har utfärdats eller borde ha utfärdats. (5) Slutligen kontrolleras intäkter för 

räntor, royalty och utdelningar. Dessa ska redovisas om sannolika fördelar kommer att tillfalla 

därtill tillförlitlig beräkning. 

 

Vår bedömning av en korrekt tilläggsupplysning för intäkter är när bolaget talar om vilka 

förutsättningar som ska vara uppfyllda för att bolaget anser sig ha en inkomst och när denna 

inkomst i så fall ska redovisas som intäkt. Vår bedömning av en mycket god kvalitet är att 

upplysningen finns med och redovisar både hur företaget beräknar intäkten och när de 

intäktsredovisar. Finns upplysningen med men är luddigt formulerad blir den av sämre 

kvalitet och till sist utelämnad upplysning blir underkänd. Vi har valt att inte undersöka hur 

bolag redovisar räntor, royalty och utdelning. 

 

2.3 Redovisningsteori 
Som vi tidigare nämnt är redovisningsteori ett omfattande och invecklat område. Ingen 

enskild teori finns som förklarar redovisning. Dess syfte är under ständig diskussion eftersom 

oenighet råder om redovisningens huvudsakliga uppgifter.40 

 

Flera forskare har valt att använda sig av den institutionella teorin för att förklara redovisnings 

förlopp. Exempelvis har DiMaggio och Powell genomfört studier i syfte att förklara 

institutionell likriktning. Även Artsberg anser att den teorin som bäst reflekterar utvecklingen 

på redovisningsområdet är den institutionella teorin. Hon menar att teorin kan förklara orsaker 

till att mänskliga aktiviteter innefattar viss tröghet. Redovisning innebär rutiner det vill säga 

en viss vana att göra på ett visst sätt i och med detta anses det vara det korrekta 

tillvägagångssättet. Covaleski och Dirsmith förklara varför det är svårt att förändra 

redovisningsområdet med att aktörer är ovilliga att förändra maktbalansen. Eftersom 

                                                 
40 Artsberg, K. (2003)  
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redovisning anses vara ett rationellt redskap av många i samhället, så menar Carruthers att 

redovisningen spelar en betydelsefull roll som legitimitetsskapare.41 

2.3.1 Institutionell teori 
Det finns två huvudsakliga dimensioner inom institutionell teori. Den första av dessa är 

benämnd isomorfism (likformat händelseförlopp) medan den andra är kallad frikoppling (icke 

förbindelsebart förlopp). DiMaggio och Powell betonade tre olika isomorfa processer. Den 

första av dessa är tvång, där organisationer endast kommer att korrigera deras praktiska 

tillämpning på grund av tryck från intressenter som den redovisningsskyldiga organisationen 

är beroende av. Dessa kan exempelvis vara kreditgivare, lagstiftare och revisorer. Denna form 

av isomorfism är tydligt relaterad till intressentteorin. Den andra isomorfismen är imitation, 

där organisationer försöker att kopiera eller förbättra den institutionella erfarenheten genom 

att titta på hur andra framgångsrika organisationer gör. Vad som är legitimt inom branschen 

blir därmed en konkurrensfördel. Andra orsaker till varför företag väljer att imiterar är att på 

så sätt minska kostnaderna för att ”tänka själva”, vilket reducerar risken för att göra fel.42 

 

Den sista isomorfismen förklaras enligt DiMaggio och Powell av normativpåtryckning. Olika 

typer av påtryckningar utövas av externa professionella grupper i syfte att befrämja sin 

ställning och inflyttande, vilket leder till en likriktning och ökar därmed jämförbarheten. Ett 

exempel på en organisation som utövar normativpåtryckning är redovisningsprofessionen. 

Bolagsrapportering, exempelvis årsredovisningar, är den professionella förväntningen som 

redovisare antas godkänna. Redovisningsstandarder fungerar som en form av normativ 

mekanism för organisationerna, för vilka revisorer arbetar efter för att producera redovisande 

rapporter, vilka är utformade enligt en accepterad redovisningsstandard.43 

2.3.2 Politisk ekonomiteori 
Begreppet politisk ekonomiteori myntades av Gray, Owen och Adams. Perspektivet ansluter 

sig till att samhället, politik och ekonomin är oskiljaktiga. Det ekonomiska händelseförloppet 

kan inte meningsfullt undersökas i frånvaro av de politiska, sociala och institutionella 

ramverken, i vilket den ekonomiska aktiviteten äger rum.44 Det finns många likheter mellan 

legitimitetsteori och intressentteori, därför vore det felaktigt att behandla dem som två 

                                                 
41 Artsberg, K. (2003); refererat till DiMaggio & Powell (1983), Colvaleski & Dirsmith (1991), Carruthers 
(1995) 
42 Deegan, C. & Unerman, J. (2006); refererat till DiMaggio & Powell (1983) 
43 Deegan, C. & Unerman, J. (2006); refererat till Gray, Owen & Adams (1996) 
44 Ibid 
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fullständigt distinkta teorier. Båda teorierna förklarar organisationen som en del av ett bredare 

socialt system vari organisationen verkar och är influerade av andra grupper inom samhället. 

Legitimitetsteori behandlar förväntningarna av samhället i allmänhet medan intressentteori 

tillhandahåller en mer raffinerad förklaring genom att referera till särskilda grupper inom 

samhället.45 Gray et al anser att både legitimitetsteorin och intressentteorin har sitt ursprung i 

politisk ekonomiteori.46 

2.3.2.1 Legitimitetsteori 
Legitimitet innebär i allmänhet en överrensstämmelse mellan företagets värderingar och 

rådande värderingar i samhället. Legitimitetsteori hävdar att organisationer kontinuerligt 

försöker se till att de uppfattas verka inom de fastställda ramar och normer som samhället har 

ställt upp, det vill säga, de försöker se till att deras verksamhet uppfattas legitim av andra 

organisationer och individer. Dessa ramar och normer anses inte bestämda, utan varierar över 

tid, därför fodras det att organisationer är mottagliga för de seder och etiska krav som 

omgivningen kräver. Legitimitetsteori förlitar sig på föreställningen om att det finns ett socialt 

kontrakt mellan organisationen i fråga och samhället i vilket organisationen verkar. Det 

sociala kontraktet är inte lätt att definiera, men konceptet används för att representera 

mängden underförstådda och tydliga förväntningar samhället har om hur organisationen borde 

bedriva sin verksamhet. I takt med att samhällsförväntningar ändras måste även 

organisationer anpassa och ändra sina rutiner. Hurst föreslog att en av funktionerna för 

redovisningsrapporter är att legitimera bolagets existens. Om en organisation inte kan 

rättfärdiga dess fortsatta verksamhet, i samhällets mening, kan det sociala kontraktet 

upphävas. Detta kan uppstå exempelvis genom konsumenters minskade eller eliminerande 

efterfrågan på produkterna från bolaget, kreditgivares utbud av finansiellt kapital, ökade 

skatter och avgifter eller lagar för att förbjuda åtgärder som inte överensstämmer med 

förväntningarna av samhället. Dowling och Pfeffer står för att organisationer kommer ta olika 

åtgärder för att se till att deras verksamheter uppfattas vara legitima. Det vill säga de försöker 

uppnå överrensstämmelse mellan de sociala värdena som förknippas med deras verksamhet 

och normerna som anses för acceptabelt utförande i det större sociala systemet som de är 

delaktiga i.47 

 

 

                                                 
45 Deegan, C. & Unerman, J. (2006) 
46 Deegan, C. & Unerman, J. (2006); refererat till Gray et al (1996) 
47 Deegan, C. & Unerman, J. (2006); refererat till Hurst (1970), Dowling & Pfeffer (1975) 
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2.3.2.2 Intressentteorin 
Intressentteorin är uppdelad i två grenar, en etisk och en instrumentell. Det moraliska 

perspektivet av intressentteori hävdar att samtliga intressenter har rätten att behandlas rättvist 

av en organisation. Gray, Owen och Adams använder det sociala kontraktet för att teoretisera 

om bolagens ansvar gentemot intressenter, som det finns en uppfattad ansvarighet emot. 

Deras perspektiv utgörs av att de urskiljer lagen som det sociala kontraktet, vilket 

tillhandahåller de explicita villkoren. Gray et al preciserar organisationers ansvar/plikt i 

egenskap av att tillhandahålla redovisning eller räkenskaper av de åtgärder de antas ansvariga 

för. Enligt Gray et al involverar begreppet två skyldigheter, dels ansvaret att vidta vissa 

åtgärder och ansvaret att tillhandahålla redovisning av denna åtgärd. Modellen har blivit 

kritiserad eftersom den enbart fokuserar på individers rättigheter, men undviker 

problematiken kring användares behov och hur sådana behov är etablerad.48 

 

Vi kommer nu att beskriva det andra perspektivet av intressentteori som förklarar 

bolagsledningens försök att uppfylla kraven och förväntningarna av särskilt utvalda (typiskt 

betydelsefulla) intressenter. Även i denna del av intressentteorin anses organisationen vara en 

del av det öppna sociala systemet, men med undantag att den tar bestämd hänsyn till speciellt 

utvalda intressentgrupper inom samhället och hur de bäst borde hanteras för att organisationen 

ska överleva. Organisationen kommer inte att reagera på alla intressenters förväntningar 

likvärdigt, utan upplyser endast de som anses vara väsentliga för bolaget och prioriterar den 

viktigaste först.49 

 

2.4 Hypotesdiskussion 
I detta avsnitt för vi ett resonemang kring våra utsagor om populationen samt presenterar våra 

explicita hypoteser. Vi vill i vår undersökning se om storlek på anlitad revisionsbyrå, 

bolagens egen storlek, branschen bolagen tillhör, regionen bolagen är verksamma i och om 

bolagens ålder har betydelse för kvaliteten på redovisade tilläggsupplysningar. 

 

Vilken betydelse har anlitad revisionsbyrå för i vilken omfattning bolag uppfyller 

kraven på tilläggsupplysningarna?  

 

                                                 
48 Deegan, C. & Unerman, J. (2006); refererat till Gray et al (1996) 
49 Ibid 
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Mindre bolag upprättar ofta sina bokslut och årsredovisningar i samarbete med en 

redovisnings- och/eller revisionsbyrå. Många överlåter helt till redovisnings- och/eller 

revisionsbyrå att upprätta årsboksluten inklusive årsredovisningen. Det är dock styrelsen, och 

i förekommande fall, verkställande direktör (VD), som ansvarar för upprättandet och 

utformningen av årsredovisningen. Revisorns roll är att utforma och göra ett uttalande om 

årsredovisningen i revisionsberättelsen. Styrelsen och VD befrias inte från ansvar i och med 

att revision sker av årsredovisningen.50 Revisorn är en oberoende granskare som förväntas ta 

hänsyn till sitt och byråns rykte. När man talar om revisor är det viktigt att vara medveten om 

i vilket sammanhang titeln används. Många gånger används titeln revisor om personer som 

egentligen borde kallas redovisningskonsulter. När vi i denna uppsats talar om revisor menar 

vi godkänd revisor eller auktoriserad revisor. 

 

Vi tror att små företag väljer att anlita mindre redovisningsbyråer i större utsträckning än 

större bolag på grund av ekonomiska resurser, närheten samt personkännedom. Små företag 

prioriterar inte kostnader för administration eftersom de inte tillför någon betydande nytta för 

verksamheten. Smith anser att redovisning kan ses som en ekonomisk aktivitet som tar 

resurser i anspråk det vill säga ”kostar pengar”. Därför måste nyttan som användarna kan 

tänkas ha vägas mot bolagets tillgängliga resurser.51 Vi tror att detta kan vara en möjlig 

förklaring till att mindre bolag väljer att anlita mindre revisionsbyråer eftersom de enligt oss 

helt enkelt är billigare. Vi tror emellertid att de större revisionsbyråerna redovisar bättre på 

grund av större resurser samt väl inarbetade mallar. Revisorn är en oberoende granskare som 

förväntas ta hänsyn till sitt och byråns rykte. Revisionsbyråer delas vanligtvis in i stora, medel 

och små. De stora brukar kallas för Big Four, vilka innefattar Öhrlings PwC, Ernst & Young, 

KPMG och Deloitte.52 De revisionsbyråer som räknas till de medelstora är Grand Thornton, 

BDO och SET53. De därutöver tillhör små revisionsbyråer. Om revisorn är verksam i en stor 

revisionsbyrå exempelvis en av de fyra största så tror vi att det resulterar i en bättre 

redovisning eftersom revisorn har ett större ansvar/plikt mot byrån att genomföra ett väl utfört 

uppdrag. Det vill säga större revisionsbyråer ställer högre krav på sina medarbetare jämfört 

med mindre. 

 

                                                 
50 FAR Förlag, (2006) 
51 Smith, D. (2006) 
52 Wikpedia, <sv.wikipedia.org/wiki/Big_Four_(revision)> april 2009 
53 Svanström, T. (2008) 
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I forskning har det blivit allmänt vedertaget att revision utförd av de fyra stora 

revisionsbyråerna innebär hög revisionskvalitet. Det finns ett relativt stort antal studier som 

undersökt om revisorer från Big 4 tillhandahåller högre revisionskvalitet. I Svanströms 

avhandling Revision och rådgivning – Efterfrågan, kvalitet och oberoende hänvisas till 

Francis el al. som stödjer dessa diskussioner att Big 4 revisor tillhandahåller högre 

revisionskvalitet än mindre revisionsbyråer. Resonemanget grundar sig på att en större 

revisionsbyrå har en större kundbas och därmed har en större revisionsbyrå mer att förlora vid 

revisionsmisslyckande än mindre revisionsbyråer. Mycket kan förloras i form av skadat rykte 

och i form av förlust av framtida klientspecifika vinster. De Angelo ger i en analytisk studie 

teoretiskt stöd för att storleken på revisionsbyrå är ett gott mätinstrument för 

revisionskvalitet.54 

 

I Svanströms avhandling hänvisas också till Johnson et al. som relaterar förmågan att 

upptäcka fel i klienters redovisning till revisorns eller revisionsbyråns kompetens. Tendensen 

att rapportera om dessa funna felaktigheter kopplas dock till förmågan att hålla sig oberoende 

gentemot klinten. Enligt Firth kräver det att revisorn har karaktär att hålla en oberoende 

ståndpunkt för att rapportera felaktigheter. Oberoendet måste kunna hållas även när revisorn 

utsätts för olika typer av påtryckningar från klinten. Johnson et al. har kommit fram till att 

revisionskvalitet består av komponenterna kompetens och oberoende. Revisionskvalitet 

definieras därmed som Revisionskvalitet = Kompetens + Oberoende. Det har hävdats att 

kompetensnivån är högre på de stora revisionsbyråerna som en följd av att dessa vanligtvis 

gör större satsningar på utbildning och träning av revisorer. Därtill kommer att de stora 

revisionsbyråerna har flera experter anställda på specialistavdelningar.55  

 

Vidare, i Svanströms avhandling, hänvisas även till Kinney et al. som säger att en revisor som 

inte bevarar sitt oberoende kan vara villig att släppa igenom missförhållanden i redovisningen 

utan att missförhållanden påtalas i revisionsberättelsen. Bakgrunden till detta är att revisorn 

antingen förlitar sig på klientens uppgifter eller inte klarar av att utmana klinten avseende 

felaktigheter i den ekonomiska rapporteringen. De som ytterst drabbas av att revisorn inte har 

upprätthållit sitt oberoende är företagets intressenter eftersom de då förlitar sig på en 

tillförlitligt reviderad redovisning.56 

                                                 
54 Svanström, T. (2008); refererat till Francis et al (1999), De Angelo (1981) 
55 Svanström, T. (2008); refererat till Johnson et al (2002), Firth (1997) 
56 Svanström, T. (2008); refererat till Kinney et al (2004) 
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Institutionell teori talar om olika typer av påtryckningar som utövas av externa professionella 

grupper. Grupperna syftar till att befrämja sin ställning och inflytande vilket leder till en 

likriktning och ökar därmed jämförbarheten. Revisorer kan ses som en, för bolaget, extern 

professionell grupp som med sina kunskaper påverkar bolags redovisningskvalitet. Därmed 

ska redovisningen och årsredovisningar bli likriktade och jämförbarheten ökar. Institutionell 

teori skulle således kunna förklara sambandet mellan storleken på anlitad revisionsbyrå och 

kvaliteten på tilläggsupplysningar. 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan vilken omfattning företag uppfyller kraven på 

tilläggsupplysningar och storleken på anlitad revisionsbyrå. 

 

Har storleken på bolag någon betydelse för i vilken omfattning kraven på 

tilläggsupplysningarna uppfylls?  

 

Studien av Lundqvist et al. visade på ett positivt samband mellan storleken på den anlitade 

revisionsbyrån samt bolagets storlek och mängden felfria tilläggsupplysningar.57 I studien 

genomförd av Adams, Hill och Roberts kommer de fram till att samband finns mellan bolags 

storlek och branschen bolag är verksamma i och mängd avlämnad information (både 

lagstiftad och frivillig). Sambandet för bolags storlek avser stora bolag. Författarna förklarar 

sambandet med legitimitetsteorin.58 Bolag vill anses legitima genom att överrensstämmelse 

mellan företagets värderingar och rådande värderingar i samhället. Om ett företag inte anses 

legitimt kan det medföra att efterfrågan sjunker, eller till och med försvinner, för de av 

företaget varor eller tjänster. 

 

Sambandet mellan bolagets storlek och god kvalitet på redovisningen skulle kunna förklaras 

av institutionell teori. När ett företag växer ställs större krav på redovisningen. Redovisningen 

kan också bli mer komplex. Som vi redogjort för ovan talar institutionell teori om tvång där 

organisationer endast korrigerar deras praktiska tillämpning på grund av tryck från de 

intressenter de är beroende av. Därtill kommer att när företaget växer, och försöker förbättra 

sin redovisningskvalitet, förbättras kvaliteten genom att kopiera hur andra företag gör. 

 

                                                 
57 Lundqvist et al (2005) 
58 Adams, C. & Hill, W-Y. & Roberts, C. (1998) 
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Även legitimitetsteori kan vara en förklaring till sambandet mellan bolagets storlek och god 

redovisningskvalitet. Företag vill i allmänhet anses legitima genom att överrensstämmelse 

mellan företagets värderingar och rådande värderingar i samhället. Om ett företag inte anses 

legitimt kan det medföra att efterfrågan sjunker, eller till och med försvinner, för de av 

företaget varor eller tjänster. 

 

Intressentteorin kan också förklara sambandet. Gray et al. talar om det sociala kontraktet för 

att teoretisera om bolagens ansvar gentemot intressenter. Deras perspektiv utgörs av att de 

urskiljer lagen som det sociala kontraktet. Att redovisa enligt god redovisningssed kan ses 

som att uppfylla det sociala kontraktet. För intressentteorin finns även ett andra perspektiv, 

det är att möta kraven och förväntningarna från sina viktigaste intressenter. Därför försöker 

företagsledningar att uppfylla krav och förväntningar.59 

 

Motsatsen till god redovisningssed kan vara så kallad kreativ bokföring. Gandemo förklarar 

begreppet kreativ redovisning med att företag på något sätt förskönar bilden av ett företags 

prestation som presenteras i form av en årsredovisning. Det finns metoder som är fullt lagliga 

som använder sig av flexibiliteten i lagar och praxis och sedan finns det metoder som är mer 

allvarliga och kan betraktas som rena bokföringsbrott. Gandemo menar att kreativiteten är 

som störst när det finns en anledning att dölja en negativ eller en alltför positiv 

resultatutveckling.60 Skatteverket är en av bolagets intressenter eftersom det i Sverige finns en 

nära koppling mellan redovisning och beskattning. Eftersom bokslutet utgör underlag för 

beskattning har Skatteverket intresse av att boksluten är tillförlitliga. Bolagsskatten beräknas 

på företagets bokföringsmässiga resultat efter justeringar enligt skatteförfattningarna.61 Bolag 

kan således ha motiv att redovisa ett så lågt resultat som möjligt för att få så låg skattekostnad 

som möjligt. Att inte god redovisning har följts i en årsredovisning behöver så klart inte bero 

på kreativ bokföring. Flera andra orsaker kan finnas såsom slarv, bristande kompetens och 

svårtolkad lag. 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan företags storlek och i vilken omfattning bolag 

uppfyller kraven på tilläggsupplysningar. 

 

                                                 
59 Deegan, C. & Unerman, J. (2006); refererat till Gray et al (1996) 
60 Gandemo, B.(1990)  
61 Riksdagen, <www.riksdagen.se>, ”SOU 2008:32”, maj 2009 
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Finns det något samband mellan vilken bransch bolag är verksam i och i vilken 

omfattning bolag uppfyller kraven på tilläggsupplysningar? 

 

Inom olika branscher utvecklas/anpassas regler för att passa just den branschen rent allmänt. 

Vi skulle vilja utreda om det mindre bolagets branschtillhörighet också påverkar 

utformningen och därmed kvaliteten av tilläggsupplysningarna.  Är hög kvalitet på redovisade 

tilläggsupplysningar ett sätt att skapa legitimitet för branschen?  

 

Som tidigare omtalat kom Adams et al fram till att samband finns mellan branschen bolag är 

verksamma i och mängd avlämnad information.62 Även Campell D, Craven B och Shrives P 

finner i sin studie samband mellan bransch och lämnad frivillig information.63 De 

vetenskapliga artiklarnas författare förklarar båda sambanden med legitimitetsteorin.64 Bolag 

vill göra sina branscher legitima genom att avge mer information än vad som egentligen krävs 

av dem. Bolagen vill genom att vara mer öppna undvika ytterligare pålagor till exempel i 

form av mer lagstadgade rapporteringskrav och tilläggsskatter.  

 

Att god redovisningskvalitet kan förklaras av legitimitetsteorin för branscher beror på att olika 

branscher fortlöpande försöker se till att de följer och är verksamma inom de regler som 

samhället har ställt upp. Företagen vill ha en överrensstämmelse mellan företagets värderingar 

och rådande värderingar i samhället. De vill att deras verksamheter ska uppfattas som 

legitima. Genom att uppfattas som legitima är deras existens berättigad.  

 

Sambandet mellan bolagets branschtillhörighet och god kvalitet på redovisningen kan även 

förklaras av institutionell teori. För att uppnå god kvalitet kopieras andra företags 

tillvägagångssätt, det vill säga bolagets konkurrenter, som inom branschen anses ha hög 

kvalitet. Vad som är legitimt inom branschen blir därmed en konkurrensfördel. Genom att 

undersöka hur andra företag väljer att redovisa, och imitera dem, reduceras kostnaden för att 

själv arbeta fram en lösning och risken för att göra fel minskar.  

 

H3: Det finns ett samband mellan företags branschtillhörighet och i vilken omfattning 

bolag uppfyller kraven på tilläggsupplysningar. 

                                                 
62 Adams, C et al (1998) 
63 Campbell, D. & Craven, B. & Shrives, P. (2003) 
64 Adams, C et al (1998) 
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Har storleken på regionen där bolag bedriver sin verksamhet någon betydelse för i 

vilken omfattning kraven på tilläggsupplysningar uppfylls? 

 

I en region med fler redovisnings- och revisionsbyråer torde konkurrensen öka och därmed 

inverka på kvaliteten på redovisningen. God kvalitet på utfört arbete kan då vara en 

konkurrensfördel. I storstäder finns både ett större urval av revisionsbyråer och ett större 

utbud på utbildad arbetskraft. Det större utbudet av utbildad arbetskraft kan medföra både att 

bolag kan få mer kvalificerad personal till sina ekonomiavdelningar samt att revisionsbyråer 

har lättare att rekrytera kvalificerad personal. Detta skulle kunna peka på en bättre 

redovisning. Vi skulle därför vilja studera om kvalitetsskillnader finns mellan storstadsregion 

jämfört med småstadsregioner. 

 

I den ovan nämnda avhandlingen av Svanström hänvisas till en undersökning av den brittiske 

forskaren Keeble. I undersökningen framkom att rådgivning kan skilja sig mellan företag i 

glesbygd och storstad. Företag i glesbygd uppfattade bristande tillgång till rådgivning som ett 

väsentligt hinder i företagets utveckling. I en studie gjord av Nutek år 2000 framkom en viktig 

skillnad vad gäller storleken på den revisionsbyrå som anlitas. På mindre orter i Norrland 

finns det i många fall enbart några få personer på den lokala revisionsbyrån att anlita, även om 

byrån är en internationell byrå. Konkurrerande byråer i närheten saknas ofta. En skandinavisk 

studie av Vatne visar dock på små eller inga skillnader mellan företags användning av 

rådgivning mellan olika regioner.65 

 

I en studie gjord vid Handelshögskolan i Umeå har framkommit skillnader beträffande 

landskap. Studien handlar om i vilken utsträckning företag kommer att efterfråga revision 

efter den lagstadgade revisionens avskaffande. Företag i Småland säger sig vara mer benägna 

att efterfråga revision än företag i Norrland och Stockholm.66  

 
H4: Det finns ett positivt samband mellan att företag bedriver sin verksamhet i 

storstadsregion och i vilken omfattning bolag uppfyller kraven på tilläggsupplysningar. 

 

                                                 
65 Svanström, T (2008); refererat till Keeble (1998), Nutek (2000), Vatne (1995) 
66 Svanström, T (2008), Balans, Nr.3 
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Finns det något samband mellan företags ålder och i vilken omfattning bolag uppfyller 

kraven på tilläggsupplysningar? 

 

Och till sist vill vi studera om företagets ålder kan inverka på kvalitén av mängden redovisade 

tilläggsupplysningar. Vi kan tänka oss att bolag som har varit verksamma över en väsentlig 

tidsperiod kan få en viss slentrian i rutinerna. Uttryck så som; ”vi gör som vi alltid har gjort, 

det har fungerat bra hittills”, är väl inte helt obekanta fraser. Vi kan välja att kalla det för låt-

gå-redovisning, medan nystartade eller emellertid unga företag är mer up-to-date. Det skulle 

kunna vara precis tvärtom ifall man tänker sig att äldre bolag har en längre erfarenhet och 

därmed kan tänkas inneha en ökad kunskap än de nystartade bolagen.  

 

Forskning vi har funnit avseende företagets ålders påverkan på redovisningens kvalitet har 

avsett revisorers revision. Enligt Arruñada & Paz-Ares, som refereras till i Svanstöms 

avhandling, finns en risk att när arbetsuppgifter under ett revisionsuppdrag blir alltför 

rutinmässiga resulterar det i att revisorn gör mindre ansträngningar för att upptäcka 

felaktigheter. Petty & Cuganesan beskriver det motsatta genom att revisorer över tid får 

ingående kunskap om klientens verksamheter, processer och system. Kunskap som är 

avgörande för att utföra en effektiv revision. Eftersom det mindre bolaget ofta anlitar sin 

revisionsbyrå för att upprätta bokslut och årsredovisning kan paralleller dras.67  

 

Sambandet mellan bolagets ålder och god kvalitet på tilläggsupplysningar kan förklaras med 

institutionell teori. Ju äldre ett företag blir desto mer har de utsatts för alternativt kommer att 

utsättas för intressenters påtryckningar i form av ökat informationsbehov och därmed 

korrigeras brister i redovisningskvaliteten till. 

 

H5: Det finns ett positivt samband mellan företags ålder och i vilken omfattning bolag 

uppfyller kraven på tilläggsupplysningar? 

                                                 
67 Svanström, T (2008); refererat till Arruñada & Paz-Ares (1997), Petty & Cuganesan (1996) 
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33  MMEETTOODD  
 

 vårt metodavsnitt redogör vi för vårt vetenskapliga synsätt som forskare samt beskriver 

och motiverar de metoder vi har valt att använda oss av i denna studie. Avsnittet avslutas 

med en diskussion om resultatens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Denna studie grundar sig på ett positivistiskt synsätt där vi ämna förklara och beskriva våra 

antagna hypoteser. Positivismen har en objektiv vetenskapssyn som utgår ifrån ett 

naturvetenskapligt forskningsideal. Målet är att formulera lagar för de fysiska fenomen som 

studeras. Ju mer generell en lag är det vill säga ju fler fenomen som faller under lagen desto 

produktivare är den. Man vill finna kausala samband men i praktiken måste man ofta nöja sig 

med samvariation, en mildare formulering. Förebilden för detta synsätt har alltid varit 

matematiken, eftersom det är en vetenskap som bygger på absoluta allmängiltiga lagar. En 

känd ståndpunkt inom positivismen är den strikta skillnaden mellan fakta och värderingar. 68 

Sanningen hittar man enligt positivismen genom at följa allmänna metodregler som i stort sätt 

är oberoende av undersökningens innehåll och sammanhang. Varje inflytande från forskarens 

sida bör elimineras eller minimeras.69 Det är viktigt att forskaren inte ser till sin personliga, 

politiska, eller känslomässiga läggning som skulle kunna påverka forskningsresultatet 

eftersom en forskare skall vara objektiv i hela arbetet.70 Kunskap förvärvas enligt en positivist 

genom att man verifierar eller falsifierar hypoteser och teorier, vilket leder till en objektiv och 

sann kunskap. Eftersom undersökaren förhåller sig helt objektiv till det som undersöks så får 

man samma resultat oavsett observatör.71 Kvantitativ data och statistiska analysmetoder har 

en ledande ställning inom positivistisk samhällsvetenskap i och med ursprunget i 

naturvetenskapen.72 

 

                                                 
68 Andersson, S., (1982) 
69 Kvale, S. (1997) 
70 Patel, R. & Davidson, B. (2003) 
71 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) 
72 Grønmo, S. (2006) 

I 
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3.2 Angreppssätt 
Vi tillämpar ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt i vår undersökning. Hypotetisk-deduktiv 

metod anses gammal; en av de första att beskriva den var filosofen Karl Popper. Metoden kan 

kortfattat beskrivas i tre steg; för det första att formulera en eller flera hypoteser därefter att 

härleda konsekvenser som logiskt måste följa av hypotesen eller hypoteserna och slutligen att 

undersöka om dessa konsekvenser stämmer överens med verkligheten. Om man hittar 

konsekvenser som inte överensstämmer måste hypotesen förkastas det vill säga falsifieras.73 

Falsifierbarhet innebär att beskriva ett sammanhang där ett givet påstående är falskt. Inom 

vetenskapsteori används falsifierbarhet som ett metodologiskt krav för att en teori ska anses 

vara vetenskaplig. Karl Popper säger att; ”Det ska gå att beskriva sammanhang då teorin är 

falsk för att man ska kunna bevisa att den är sann.”74 

 

Popper förordar att forskare ska lägga mer tid på att försöka hitta fel med sina teorier, att 

falsifiera dem, än på att bekräfta dem. Det beror på att alla människor har en tendens att 

omedvetet vara selektivt uppmärksamma på sådan information som bekräftar deras egna 

uppfattningar. Även vetenskapliga forskare tenderar att vara selektivt uppmärksamma på 

forskningsresultat som stämmer med deras egen teori och ignorera sådant som strider mot 

den.75 Det motsatta förhållandet blir därmed konsekvenser som visar sig stämma med 

verkligheten dessa kan sägas stärka hypotesen, men man kan inte bevisa dess riktighet. Detta 

eftersom man ju inte kan utesluta att någon annan senare lyckas komma med ett försök som 

ger negativt resultat.76 

 

Hypoteser har det gemensamt att de idealt sett ska vara precisa, entydiga, kortfattade och inte 

minst empiriskt prövbara för att ses som vetenskapliga. Det finns olika typer av hypoteser 

beroende på hur de utformas har olika syften. Utformningen av hypoteserna utgör en 

avgörande grund och arbetsredskap för de följande faserna i undersökningen. Frågehypotesen 

är den mest rationella typen som helt enkelt ställer frågor om skillnader mellan grupper, 

nollhypotesen uttrycker en specificerad förväntan om att det inte råder någon skillnad mellan 

grupperna (H0: M1-M2=0) och den motsatta är riktningshypotesen som istället uttrycker en 

systematisk skillnad mellan grupperna (H1: M1-M2>0).77 Vi har valt att använda oss av 

                                                 
73 Wikipedia, <sv.wikipedia.org/wiki/Hypotetisk_deduktion>, april 2009 
74 Wikipedia, <sv.wikipedia.org/wiki/Falsifikationism>, april 2009 
75 Ibid 
76 Wikipedia, <sv.wikipedia.org/wiki/Hypotetisk_deduktion>, april 2009 
77 Befring, E. (1998) 
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explicita riktningshypoteser, eftersom vi vill minimera risken för subjektiva bedömningar. 

Vilket i vårt fall skulle kunna vara tidigare erfarenheter inom området samt vår uppfattning 

om hur verkligheten ser ut. 

 

3.3 Forskningsmetod 
Vi har valt att tillämpa oss av en kvantitativ forskningsmetod. Den kvantitativa 

forskningsmetoden påminner mycket om de metoder som används inom naturvetenskaperna, 

det vill säga en flitig användning av statistik, matematik och aritmetiska formler. Det primära 

kunskapslyftet är att orsaksförklara de fenomen som är föremål för undersökningen.78 

Kvantitativ metodteori innehåller ofta insamling av en mängd fakta som sedan analyseras med 

statistiska metoder, medan den kvalitativa metoden ofta innebär till exempel djupintervjuer 

eller deltagande observation.79 Vår studie kommer att behandla en stor mängd data som vi 

statistiskt undersöker för att kunna finna möjliga samband. 

 

3.4 Surveyundersökning 
Vår uppsats är en surveyundersökning. Det som utmärker en surveyundersökning är 

kombinationen av bred täckning, fokus på ögonblicksbild vid given tidpunkt samt beroendet 

av empirisk data. Forskare kan exempelvis samla in data via enkäter, intervjuer eller 

dokument. Skriftliga källor kan vara tidningar, företagsrapporter eller styrelseprotokoll.80 Vi 

baserar vår forskning på ett exempel av företagsrapporter nämligen årsredovisningar. De 

utmärkande dragen för en surveyundersökning, kan sammanfattas enligt följande kriterier. 

 

• Data samlas in från ett tvärsnitt av företeelser 

• Urvalstekniken slumpmässigt urval har valts (kvantitativ forskning) 

• Vid fastställande av urvalets storlek har hänsyn tagits till önskad precisionsnivå, 

sannolikt bortfall samt klassifikationer av data 

• Urvalet är större än 30 

• Omfattningen av urvalsramens fullständighet och hur aktuell den är har fastställts81 

 

                                                 
78 Andersen, I (1998) 
79 Wikipedia, <sv.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_metodteori>, April 2009 
80 Denscombe, M. (2009) 
81 Ibid 
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Med tvärsnitt menas att data samlas in från många fall vid en viss tidpunkt. 

Surveyundersökningen är lämplig för studier som använder sig av en kvantitativ 

forskningsmetod. Stora mängder data kan genereras som sedan kan bli föremål för statistiska 

analyser. Syftet med den insamlade data är att utifrån insamlade variabler granska om mönster 

kan upptäckas som påvisar olika slags samband.82 Vår undersökning är en survey- eller även 

kallad tvärsnittsundersökning. Vi studerar 300 slumpmässigt utvalda årsredovisningar och vi 

gör det vid ett tillfälle. Med ett tillfälle menar vi att vi den 29 april 2009 sökte fram bolagens 

årsredovisning ur databasen Business Retriever, vilket är årsredovisningar för räkenskapsåret 

2007 eller senast godkänd. Nackdelar med surveyundersökningar är att de tenderar att förlora 

djup eftersom fokus ligger på bredd i insamlad data.83 

 

3.5 Operationalisering 
Operationalisering utförs för att göra begreppen som undersöks mätbara. Efter de empiriska 

begreppen är operationaliserade kallas de för variabler.84 Våra undersökningsvariabler är 

tilläggsupplysningarna för varulager, sjukfrånvaro och intäkter. Utifrån våra hypoteser söker 

vi orsaker till mängden felfria tilläggsupplysningar. Dessa förklaringsvariabler utgörs av 

revisionsbyråns storlek, bolagets storlek, bransch (verksamhet), region samt bolagets ålder. 

Kodningen av värdena bestäms i tillhörande kodningsschema, som är en uppsättning regler 

för hur man tilldelar värden till variabler och hur dessa värden omformas till siffror.85 

 

 

                                                 
82 Bryman, A. & Bell, E.(2005) 
83 Denscombe, M. (2009) 
84 Andersson, I. (1998) 
85 Halvorsen, K. (1992) 
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3.5.1 Undersökningsvariabler 
Operationaliseringen av undersökningsvariablerna är en utveckling av tidigare presenterad 

teori under avsnitt 2.2 Tilläggsupplysningar. 

 
Mått Definition Kodning 
Varulager (2.2.1) Bolagen ska upplysa om använd 

värderingsprincip (LVP). I de fall 
bolagen har valt att använda sig utav 
RR så måste även metod anges ex. 
FIFU 

0= Fel (upplysning saknas) 
1= Rätt 
2= Ofullständig 
3= Undantagen (lager saknas) 

Sjukfrånvaro (2.2.2) Bolag som har haft över 10 anställda 
de senaste två åren ska redovisa 
sjukfrånvaron. En korrekt 
redovisning innebär att noten finns 
med och att den är fullständig. 

0= Fel (upplysning saknas) 
1= Rätt 
2= Ofullständig 
3= Undantagna 

Intäkter (2.2.3) En korrekt tilläggsupplysning för 
intäkter är när bolaget talar om vilka 
förutsättningar som ska vara 
uppfyllda för att bolaget anser sig ha 
en inkomst och när denna inkomst 
redovisas som intäkt. 

0= Fel (upplysning saknas) 
1= Rätt 
2= Ofullständig 

Tilläggsupplysningar Sammanslagning av variabler och 
fusion av kodning 0= Fel alt. 2= 
ofullständig resulterar i totalt antal 
Fel. Kodning 1= Rätt alt. 3= 
undantagna resulterar i antal Rätt. 

0= Fel 
1= Rätt 

   
Tabell 3.1 Operationalisering av undersökningsvariabler 
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3.5.2 Förklaringsvariabler 
Mått Definition Kodning 
Revisionsbyråns 
storlek 

Information om vilken revisionsbyrå 
bolagen har använt sig av framgår i 
revisionsberättelsen. Revisionsbyråer 
delas vanligtvis in i tre kategorier små, 
medel och stora.86 

1= Liten 
2= Medel 
3= Stor 

Bolagets storlek För att mäta ett företags storlek kan man 
använda sig av omsättning, tillgångar, 
antal anställda var för sig eller i 
kombination. Den mest vedertagna är att 
använda sig av är bolagets omsättning, 
vilket vi gör. 

Omsättning Mkr 

Bransch Ett företag kan ha flera SNI-koder87 det 
vill säga bedriva flera olika 
verksamheter. Vi kommer att utgå ifrån 
den procentuellt största verksamheten vid 
indelningen, det vill säga huvudgruppen. 
Det finns totalt 99 st. och vi har i vårt 
urval totalt 27 huvudgrupper. 

De två första siffrorna i SNI-
koden utgör huvudgruppen. 

Verksamhet Ytterligare indelning av bolags bransch 
utgick ifrån bolag som saknar lager 
likställs med tjänsteföretag. 

1= Tjänsteföretag 
2= Tillverkande företag 
3= Handelsföretag 
4= Övriga företag 

Region Vi har valt att dela upp regionerna länsvis 
och utgått från länskod. 
Storstadsregionerna utgörs av 
Stockholms län (1), Västra Götaland (14) 
samt Skåne län (12) och de övriga blir 
därmed små. 

1= Småstadsregion 
2= Storstadsregion 
 

Bolagets ålder Bolagens registreringdatum, avgränsades 
till årtal. Bolagsregistrering sker det året 
bolaget börjar bedriva sin verksamhet. 

= 2009 - året bolaget 
registrerades 

   
Tabell 3.2 Operationalisering av förklaringsvariabler 

                                                 
86 De revisionsfirmor som omfattas av beteckningen ”Big Four” är Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC), 
Ernst & Young (EY), Deloitte och KPMG. Medelstora revisionsbyråer utgörs av SET, BDO och Grant Thornton. 
De övriga blir därmed små revisionsbyråer. 
87 SNI-kod: Fungerar som branschavgränsare. SNI betyder ”Svensk Näringsgrensindelning” som används vid 
beräkning av nationalräkenskaperna i Sverige. Indelningen bygger på EU:s standard NACE (Classification of 
Economic Activities in the European Community). 
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3.6 Urvalsstrategi 
Med population (N) menar vi den helhet som vi vill ha kunskap om, som i vårt fall är mindre 

onoterade aktiebolag. Med urval (n) menar vi en mindre grupp vi väljer ut från populationen 

för att göra en konkret empirisk undersökning, vilket ofta kallas för ett stickprov.88 

 

En forskare kan oftast inte hämta in data från hela undersökningspopulationen beroende på 

bristande resurser, både i tid och i pengar. Uppgifter måste därför hämtas in från delar av 

populationen och förhoppningsvis överensstämmer de upptäckter som görs i urvalet med hela 

populationen. Att upptäckter i urvalet överensstämmer med hela populationen är dock inget 

som kan förutsättas utan urvalet måste göras noggrant.89 Det finns fyra urvalsmetoder man 

bör beakta innan man genomför sin undersökning, dessa är obundet slumpmässigt urval 

(OSU), systematiskt urval, stratifierat urval och klusterurval. Efter att studerat 

urvalsmetoderna valde vi att genomföra ett OSU, eftersom denna metod ger oss ett 

representativt urval för vår population och är allmänt vedertagen. Studiens urvalsram 

fastställdes utefter valda avgränsningar. Därefter beräknades urvalets storlek utefter vissa 

antaganden. Carl-Erik Sjödahl statistiklärare på Växjö Universitet konsulterades i efterhand 

om storleken på urvalet var lämpligt och korrekt beräknat.90 

3.6.1 Slumpmässigt urval 
Vid användning av ett obundet slumpmässigt urval (OSU) har samtliga enheter i populationen 

samma sannolikhet att komma med i urvalet.91 Om man med säkerhet ska fastställa att de 

slutsatser som dras från populationen är sanna krävs att urvalet är representativt. Vilket 

betyder att varje undersökt enhet har en känd sannolikhet för att komma med i urvalet. Detta 

kan göras genom slumpmässig lottdragning, slumptalstabell eller genom en 

slumptalsgenerator.92 Vi har valt att genomföra det med en slumptalsgenerator på grund av att 

det är mest praktiskt och inte så tidskrävande. 

3.6.2 Urvalsram 
För att kunna göra ett urval är urvalsramen viktig. Med urvalsram menas en objektiv 

förteckning över den population forskaren ämnar göra sitt urval ifrån. Under idealiska 

förhållanden ska en urvalsram innehålla en komplett och aktuell förteckning över samtliga 

                                                 
88 Befring, E (1998) 
89 Denscombe, M. (2009) 
90 Sjödahl, C-E., e-post kontakt, 090429 och 090526 
91 Andersen, I. (2008) 
92 Eggeby, E. & Söderberg, J. (2003) 
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enheter i populationen som undersökningen ska utföras på. Varje forskare måste söka efter en 

lämplig urvalsram. Det är inte alltid möjligt att hitta någon som tillgodoser forskarens 

önskningar. I de fallen måste forskaren skapa en egen urvalsram.93 Vår urvalsram är mindre 

svenska aktiebolag. Ett mindre bolag är ett bolag som inte är ett större bolag enligt ÅRL 1 kap 

3§.94 Ett större bolag är ett bolag som under två år har överstiget minst två av kriterierna 

årsomsättning större än 50 Mkr, tillgångar överstigande 25 Mkr samt fler anställda än 50. Då 

endast två av tre kriterier ska överstigas kan därmed ett mindre bolag överstiga ett av 

kriterierna. I vår urvalsram har vi dock valt att definiera ett mindre bolag som att samtliga 

kriterier understigs. Vi utgår därmed inte från den helt verkliga urvalsramen utan väljer en 

urvalsram som enklare går att söka fram ur tillgängliga register. Konsekvensen är en mindre 

population. Vad gäller aktuell förteckning utgår vi från att studera årsredovisningar från 2007 

eller senast godkänd. Detta eftersom samtliga årsredovisningarna avseende 2008 inte ännu 

(april 2009) har inkommit till och godkänts av Bolagsverket. Med kalenderåret 2008 som 

räkenskapsår måste årsredovisningen vara inkommen till Bolagsverket senast den 31 juli 

2009.95 Sannolikt har därmed inte alla bolag i vår population inkommit med årsredovisningen 

för 2008 när vår undersökning genomförs. 

3.6.3 Urvalets storlek 
När man planerar en urvalsundersökning kommer som regel frågan om urvalets storlek upp. 

Ju större urvalet är desto större är sannolikheten för att urvalet liknar populationen när det 

gäller olika egenskaper. Hur stort urval som behövs beror på hur homogen populationen är 

samt vilken precisionsnivå som man önskar uppnå.96 

 

Diagram 3.1 visar en normalfördelningskurva vilket är den absolut viktigaste fördelningen 

inom statistiken. Detta hänger samman med ett matematiskt resultat som kallas centrala 

gränsvärdessatsen. Resultatet innebär att summan av ett stort antal oberoende slumpmässiga 

variabler är ungefär normalfördelad under vissa allmänna förutsättningar, oavsett vilken 

fördelning dessa variabler hade från början. En normalfördelad variabel antar ofta värden som 

ligger nära medelvärdet (μ) och mycket sällan värden som har stor avvikelse, därför ser 

normalfördelningen ut som en kulle.97 

                                                 
93 Denscombe, M (2009) 
94 FARs Samlingsvolymen 2009, ÅRL 1 kap 3§ 
95 FARs Samlingsvolymen 2009, ABL 7kap 10§ och ÅRL 8 kap 3§ 
96 Halvorsen. K. (1992) 
97 Wikipedia, <sv.wikipedia.org/wiki/Normalf%C3%B6rdelning> Maj 2009 
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Diagram 3.1 Normalfördelningskurva98 
 

För att beräkna urvalets storlek ta vi hjälp av normalfördelningskurvans värden 95 % av 

observationerna i en normalfördelad population återfinns inom ungefär två standardavvikelser 

(σ) från medelvärdet (μ). Standardavvikelsen beräknas genom roten ur ((p(1-p)). Vi vill i vår 

studie uppnå ett 95 % konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med 95 % säkerhet 

inringar det korrekta värdet. Vi kan antingen använda oss av σ = 2 eller koefficienten 1.96. 

Koefficienten får vi fram genom att addera bredden i intervallskattningen 0,06 och z-värdet 

1,9.99 

 

Vid bestämningen av storleken på urvalet måste man även bestämma den maximala 

felmarginal som kan accepteras.100 Felmarginalen är halva bredden i ett 95 % 

konfidensintervall, det vill säga 1.96 ∗ roten ur ((p(1-p)/n). Vi känner inte till andelen företag 

som redovisar enligt gällande lag och rekommendationer i vår undersökning än men antar att 

den ligger i närheten av 36 %. Detta med utgångspunkt från undersökningen som 

genomfördes av Lundqvist et al som visade på att andelen företag som redovisade enligt God 

redovisningssed år 2003 var 36 % resterande hade ett eller flera fel.101 Om vi sätter in p= 

36 % i formeln för beräkning av felmarginalen får vi 1,96∗√((0,36(1-0,36)/300) ≈5 %. Vi 

antar därför att den statistiska felmarginalen maximalt får vara 5 % i vår undersökning vid n= 

300. Vi använder oss av formeln; n =1,962p(100-p)/E2, där n= urvalets storlek; p= % av 

populationen som förväntas ha en felfri årsredovisning; 100-p= % av populationen som inte 

förväntas ha en felfri årsredovisning samt E =felmarginal.102 Efter dessa antaganden blir 

formeln enligt följande n =(1,962*36(100-36))/ 52 = 354. Vilket innebär att vi måste ha ett 

                                                 
98 Wikipedia, <sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Standard_deviation_diagram.svg> Maj 2009 
99 Sjödahl, C-E. (2005) 
100 Halvorsen, K (1992) 
101 Lundqvist et al (2005) 
102 Halvorsen, K. (1992) 
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urval om minst 354 årsredovisningar för att uppnå ett 95 % konfidensintervall med en 

maximal felmarginal om 5 %. 

 

Felmarginalen reduceras bara obetydligt när man har ett större urval som är större än 150-200 

enheter. En tumregel som ofta används inom statistiken är att förhållandet mellan urvalets 

storlek och populationens storlek saknar betydelse såvida inte urvalet överstiger 10 % av 

populationen. Det vill säga felmarginalen reduceras inte i någon väsentlig mening när urvalet 

är mindre än 10 % av populationen.103 I vårt fall har vi en population N=19 151 bolag och vi 

har avgränsat vårt urval till n=300 bolag därmed bli vårt urval mindre än 10 % av 

populationen. Om våra antaganden stämmer kommer vi att ungefär få en felmarginal på 5 % 

vid ett 95 % konfidensintervall. Detta anser vi vara fullt godtagbart och väljer därför att 

genomföra undersökningen på totalt 300 företags årsredovisningar. 

 

3.7 Datainsamling 
Primärdata utgörs av insamlat forskningsmaterial av forskaren själv som exempelvis 

intervjuer, experiment, observationer och enkäter.104 Sekundärdata samlas in av andra 

personer, forskare eller institutioner som exempelvis litteratur, offentliga och privata 

handlingar, statistik och tidningsartiklar.105 

 
I vår studie har vi valt att använda oss av data från årsredovisningar, litteratur, artiklar samt 

Internetkällor. Eftersom vår empiriska undersökning helt bygger på företagens 

årsredovisningar behandlas endast sekundärdata. Genom databasen Retriever Business106 har 

kopior av företagens årsredovisningar för vår population tagits fram enligt de avgränsningar 

som nämnts tidigare. Första steget av insamling av information var att exportera samtliga 

bolag i populationen till Excel för att få en numrerad lista. I tjänsten fanns möjlighet att 

exportera viss bolagsdata till Excel vilket vi valde att utnyttja. Utefter de antaganden vi har 

tagit om populationen (våra hypoteser) valdes relevant information. Vi exporterade; 

företagsnamn, organisationsnummer, företagets status, antal anställda, totala omsättning, 

totala tillgångar, SNI-kod, bransch huvudgrupp, registreringsdatum samt länskod. Detta 

gjordes för att underlätta sammanställningen och för att kontrollera avgränsningarna. 

                                                 
103 Halvorsen, K. (1992) 
104 Andersen, I. (2008) 
105 Ibid 
106 I tjänsten Retriever Business kan man söka bland Sveriges samtliga ca 1,2 miljoner företag och dess olika 
bolagsformer. Databasen uppdateras kontinuerligt och varje vecka registreras ca 100 000 förändringar. 



 44

En nackdel i vår studie är att vi inte använder oss av någon form av primärdata i vår empiri. 

För att uppnå ett tillförlitligt källmaterial rekommenderas det att man huvudsakligen går till 

huvudkällan. Vi vill påtala att vårt teoretiska material delvis innehåller underordnade 

sekundära källor. Med det menar vi att vissa hänvisningar som görs i löpande text görs till 

författarna som i sin tur hänvisar till vetenskaplig forskning. På grund av tidsbrist och icke 

lyckade försök att finna dessa källor valde vi ändå att hänvisa till exempelvis Deegan & 

Unerman107 eftersom de anses vara en tillförlitlig källa och att de i sin tur inte skulle hänvisa 

till en mindre tillförlitlig källa. 

 

3.8 Bortfallsdiskussion 
Vi har under arbetets gång haft stora problem gällande databasen Business Retriever i form av 

tekniska fel. Efter upprepade försök att få över vår population sökte vi hjälp av 

bibliotekspersonalen som tog kontakt med supporten på Business Retriever, eftersom vi inte 

lyckades expotera bolagens data. När detta fel var avhjälpt tillstötte fler komplikationer bland 

annat att programmet inte tog de angivna avgränsningarna, vilket vi upptäckte när vi tittade på 

antal anställda. Vår avgränsning är mellan 10-50 anställda men programmet tog även med 

bolag som hade under 10 anställda. Detta skapade stora och tidskrävande problem och en viss 

känsla av hopplöshet. Efter att vi kontaktat supporten konstaterades det att programmet inte 

tog den undre avgränsningen vare sig för antal anställda eller bolagens årsomsättning. Vid 

denna tidpunkt hade vi slösat bort åtskilliga timmar för att få ut vår population. Detta 

programfel skulle rättas till men då uppstod ytterligare problem. Databasen hämtar 

koncernsiffror istället för det utvalda bolagets data. Nu var vi verkligen förvirrade och 

konstaterade att databasen inte var tillförlitlig. Vi var tvungna att ändra strategi och 

genomföra våra avgränsningar för populationen i ett antal steg enligt Tabell 3.3. 

 

Avgränsningar Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 

Omsättning Mkr >50 <50    

Tillgångar Mkr >25  <25   

Anställda <10>50   >10 <50 

Population 19924 19924 19607 19151 19151 
Tabell 3.3 Uppsatsens population 
 

                                                 
107 Deegan, C. & Unerman, J. (2006), Financial Accounting Theory 
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Som första steg valdes samtliga aktiebolag med mindre än 50 Mkr i omsättning och maximalt 

25 Mkr i tillgångar samt mer än 10 anställda men mindre än 50. Denna urvalsram gav oss en 

population på 19 924 bolag. Denna siffra visade sig vara fel, därför kontrollerades 

avgränsningarna var för sig. För att genomföra detta använde vi oss av ett filtreringsfilter i 

Excel, vilket resulterade i att bolag med en årsomsättning över 50 Mkr och med tillgångar på 

över 25 Mkr togs bort vilket resulterade i 19 607 företag . De två sista stegen utgjordes av 

begränsningen i antalet anställda, det vill säga de företag som hade mindre än 10 anställda 

eller mer än 50 filtrerades bort. Detta gav oss vår slutgiltiga population om 19 151 svenska 

onoterade aktiebolag. 

 

Efter att fått fram vår population kunde vi nu genomföra ett OSU om 300 bolag se Bilaga 1 

Företagsförteckning av totalt 19 151. Vi började med att kontrollera bolagens status, det vill 

säga om samtliga var aktiva och de var dem enligt data från databasen. Men även denna 

information visades vara otillförlitlig, vilket vi upptäckte när vi försökte ladda hem bolagens 

kompletta årsredovisningar. De fanns helt enkelt inte i databasen. För att ta reda på orsaken 

kontrollerade vi mot bolagsverkets register och kunde konstatera att de var satta i konkurs. 

Eftersom databasen inte håller måttet valde vi även här att genomföra bortfallen stegvis enligt 

Tabell 3.4. 

 

Bortfallsprocess Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Konkurs 4    

Konkurs inledd  4   

SNI-koder   17  

Koncernsiffror    10 

Urval 296 296 296 286 

Status Utgår Ingår Ingår Utgår 
Tabell 3.4 Uppsatsens urval 
 

I första steget valdes samtliga bolag bort som hade avslutade konkurser. De bolag som hade 

inledda konkurser valde vi att behålla eftersom vi hade tillgång till deras senast godkända 

årsredovisning. I steg tre upptäckte vi att ett flertal bolag saknade SNI-kod/ huvudgrupp 

bransch. Vi löste problemet genom att tilldela dessa bolag tillhörande SNI-koder genom att 

studera företagets verksamhetsberättelse och sedan söka på branschtillhörighet på Statistiska 
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Centralbyråns (SCB) register SNI2007.108 Det sista steget utgjordes av årsredovisningar för 

moderbolag vilket resulterade i koncernsiffror. Dessa bolag ligger inte inom vår urvalsram. 

Eftersom moderföretagen endast förvaltar aktierna, det vill säga ofta är ett ”holdingföretag”, 

faller dessa bolag bort. Efter noggrann genomgång kan vi nu konstatera att vårt urval är 286 

bolag utav de totalt 300. 

 

3.9 Metodsammanfattning 
Synsätt Positivistisk 

Angreppssätt Hypotetisk-deduktiv 

Forskningsmetod Kvantitativ 

Undersökningsmetod Survey 

Datainsamling Årsredovisningar 

Urvalsstrategi OSU 
Tabell 3.5 Uppsatsens metodmodell 
 
3.10 Uppsatsens trovärdighet 
Vid bedömning av kvaliteten på företagsekonomisk forskning är begreppen reliabilitet och 

validitet två viktiga faktorer.109 Nedan redogörs för begreppen samt hur vi i vår datainsamling 

och databehandling har beaktat dem. 

3.10.1 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas undersökningens tillförlitlighet och dess förmåga att inte påverkas av 

omgivningen. Reliabiliteten visar hur pass pålitligt datamaterialet är.110 Om andra 

observatörer skulle göra om undersökningen och utgå ifrån samma syfte, metod och 

population och komma fram till samma slutsats anses undersökningen ha god reliabilitet. För 

att uppfylla detta har vi försökt att beskriva vårt tillvägagångssätt så utförligt som möjligt. Det 

skulle därför vara möjligt att utföra en replikation, det vill säga upprepa studien för att 

säkerställa att det verkligen stämmer.111 

 

Vid bedömning om ett mått är reliabelt talas om stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Med stabilitet menas att om en viss undersökning görs två gånger 

efter varandra ska resultatet inte, i någon större utsträckning, skilja sig åt. Måttet är alltså så 
                                                 
108 SCB, <www.sni2007.scb.se>, Maj 2009 
109 Grønmo, S. (2006) 
110 Ibid 
111 Bryman, A. & Bell, E. (2005) 
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stabilt över tiden att de resultat som gäller ett urvals respondenter inte varierar.112 Intern 

reliabilitet är om de indikatorer som utgör en skala eller ett index är pålitliga och följdriktiga. 

Med det menas hur respondenternas poäng på någon av indikationerna är relaterade till deras 

poäng på den andra indikationerna.113 Överensstämmelse finns mellan data baserad på olika 

indikatorer i samma index.114 Internbedömarreliabilitet är ett uttryck för att datamaterialet inte 

påverkats av vem som observerat eller översatt data till kategorier. Undersökningen ska 

fungera på samma sätt oavsett vem som genomför datainsamlingen.115  

 

Denna studie utgår ifrån bolags årsredovisningar. Tolkning och kodning har gjorts av 

författarna själva. För att undvika olika tolkningar av lämnade uppgifter i bolagens 

tilläggsupplysningar studerades, innan undersökningen påbörjades, ett antal bolags 

årsredovisningar gemensamt. Likaså har alla poster som varit tveksamma diskuterats mellan 

författarna för att undvika olikheter i bedömningar. Vissa felaktigheter i kodning kan 

förekomma på grund av den mänskliga faktorn. Då undersökningen var klar kontrollerades 

dock kodningen stickprovsvis i varandras svarsmallar. Kontrollen gjordes både för att 

upptäcka felkodning men också för att, än en gång, kontrollera att likvärdiga tolkningar gjorts. 

Det går inte att säkerhetsställa att informationen ur databasen Retriever Business är 

fullständigt korrekt. Vi förutsätter dock att eventuella felaktigheter i databasen endast är så 

marginella att de inte får någon påverkan på undersökningens resultat. Genom vidtagna 

åtgärder bedöms god reliabiliteten ha erhållits. 

3.10.2 Validitet 
Termen validitet syftar på datamaterialets giltighet i förhållande till de problemställningar 

som ska belysas.116 Det handlar om noggrannheten och precisionen i data och om 

lämpligheten i data beträffande den forskningsfråga som ska undersökas.117 Alltså förmågan 

att undersökningen lyckats mäta det den är avsedd att mäta. 

 

Det finns flera olika typer av validitet. Ytvaliditet är den vanligaste med det avses att både för 

forskaren själv och för andra är det uppenbart att datamaterialet är träffande för de aktuella 

                                                 
112 Bryman, A & Bell, E, (2005) 
113 Ibid 
114 Grønmo, S. (2006) 
115 Bryman et al, (2005) 
116 Grønmo, S. (2006) 
117 Denscombe, M. (2009) 
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problemställningarna.118 I kvantitativa studier är definitionsmässig validitet viktig. Validitet 

här syftar på förhållandet mellan teoretiska och operationella definitioner av ett begrepp. Den 

teoretiska definitionen klargör vad forskaren har för avsikt att studera medan den 

operationella definitionen avgör vad som faktiskt kommer att studeras. För att nå hög validitet 

krävs att begreppet har definierats operationellt på ett sätt som är relevant och som täcker det 

teoretiska innehållet i begreppet. Definitionsmässig validitet kan specificeras på tre sätt; 

innehållsvaliditet, kriterievaliditet och begreppsvaliditet. Med innehållsvaliditet menas i hur 

grad den operationella definitionen är heltäckande i förhållande till den teoretiska definitionen 

av begreppet. Innehållsvaliditet är speciellt viktigt när den operationella definitionen ska 

omfatta flera indikationer på ett och samma begrepp. Kriterievaliditet handlar om i vilken 

grad överensstämmelse finns mellan data baserad på olika operationella definitioner av 

samma begrepp. Begreppsvaliditet avser sambandet mellan operationella definitioner av olika 

begrepp. Alltså i vilken grad samband mellan indikatorer för olika begrepp svarar mot det 

kända sambandet mellan dessa begrepp.119 

 

                                                 
118 Grønmo, S. (2006) 
119 Ibid 
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44  UUNNDDEERRSSÖÖKKNNIINNGGSSRREESSUULLTTAATT  
 

tudiens undersökningsresultat presenteras med stöd av tabeller och diagram efter olika 

tester genomförda i statistikprogrammet SPSS. Kapitlet inleds med en sammanfattande 

presentation av vår undersökning och vårt tillvägagångssätt. Därefter presenteras 

centralvärden och frekvenstabeller samt våra signifikanstester enligt Chi-tvåmetoden, 

ANOVA och T-test. 

 

4.1 Resultat och tillvägagångssätt 
Undersökningen omfattar 286 mindre svenska aktiebolag. Utav dessa bolag redovisade 

majoriteten 96 % enligt ÅRL och BFNAR. De bolag som även valde att använda sig av RR 

uppgick till 11 %. Endast 4 % av bolagen redovisade inte vilket regelverk bokslutet var 

upprättat enligt. Analysen av det empiriska datamaterialet genomfördes med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Eftersom vi inte var bekanta med programmet sedan innan lånade 

vi boken ”SPSS steg för steg” skriven av Lars Wahlgren 2005 för att få kunskap om 

tillvägagångssätt. Vi fick även användbara råd och tips av vår handledare Andreas Jansson på 

Växjö Universitet. 

 

Tilläggsupplysningar Fel Rätt Ofullständig Undantagna Total 

Varulager  24 146 14 102 286 

Sjukfrånvaro  41 66 73 106 286 

Intäkter 159 117 10 - 286 

Total 224 329 97 208 858 
Tabell 4.1 Undersökningsresultat 
 

Tabell 4.1 beskriver undersökningens resultat och ur den kan utläsas antalet bolag som har 

redovisat fel, rätt, ofullständigt eller som inte ska redovisa tilläggsupplysningen och därmed 

blir undantagna. Nedan följer en presentation i form av cirkeldiagram för vart och ett av 

tilläggsupplysningarna. 

S 
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4.1.1 Varulager 
För tilläggsupplysningen varulager var det 102 bolag som blev undantagna (missing value), 

därför blir urvalet 184. Utav de 184 bolag som hade varulager, var det 24 bolag (13 %) som 

redovisade fel, 146 redovisade (79 %) rätt och 14 bolag (8 %) redovisade ofullständigt. 

Varulager

13%

79%

8%

Fel

Rätt

Ofullständig

 
Diagram 4.1 Resultat varulager 

4.1.2 Sjukfrånvaro 
För tilläggsupplysningen sjukfrånvaro var det 106 bolag som blev undantagna, det vill säga 

inte behövde redovisa. Utav de 180 som ska redovisa sjukfrånvaro var det 41 bolag (23 %) 

som redovisade fel, 66 (37 %) redovisade rätt och 73 bolag (40 %) redovisade ofullständigt. 

De bolag som redovisade ofullständigt saknade exempelvis långtidssjukskrivning eller 

procentuell fördelning mellan grupper. 

Sjukfrånvaro

23%
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40% Fel

Rätt

Ofullständig

 
Diagram 4.2 Resultat sjukfrånvaro 
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4.1.3 Intäkter 
För tilläggsupplysningen intäkter var det inga bolag som blev undantagna, eftersom dessa föll 

bort under urvalsprocessen, det vill säga de bolag som saknade intäkter. Utav de totalt 286 

bolagen redovisade 159 fel (56 %) och 117 bolag (41 %) redovisade korrekt. De bolag som 

redovisade ofullständigt uppgick till 10 stycken (3 %). 

Intäkter

56%

41%

3%

Fel

Rätt

Ofullständig

 
Diagram 4.3 Resultat intäkter 
 

4.2 Centralvärden och frekvenstabeller 
Aritmetiskt medelvärde är det man normalt avser med medelvärde, det vill säga summeringen 

av samtliga värden i fördelningen dividerat med antal värden. Detta centralvärde används 

oftast i samband med kvot/intervallvariabler. Våra variabler på kvotskala är bolagets storlek 

samt bolagets ålder. Medelvärdet är känsligt för extremvärden, det vill säga värden som ligger 

i båda ändar av fördelningen. Dessa värden kan orsak en kraftig förskjutning uppåt eller nedåt 

av medelvärdet. Medianvärdet däremot anger mittpunkten på en fördelning av värden och 

påverkas därmed inte av extremvärden. Man får fram medianen genom att ordna samtliga 

värden i en fördelning från det lägsta till det högsta, därefter bestämmer man den punkt som 

ligger i mitten. Medianen kan användas för såväl kvotvariabler som variabler på ordinalskala. 

Graden av variation i ett stickprov kan vara lika intressant som det genomsnittliga värdet i en 

fördelning. Man kan på så sätt göra jämförelser mellan olika fördelningar. Det mest 

uppenbara sättet att mäta spridningen på är att ange vidden, vilket avser skillnaden mellan det 

högsta och det lägsta värdet i en fördelning enligt kvotskala. Ett annat mått på spridningen är 

standardavvikelsen som är den genomsnittliga variationen kring ett medelvärde. Liksom för 

medelvärdet påverkas även standardavvikelsen av extremvärden.120 

                                                 
120 Bryman, A. & Bell, E. (2005) 
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Variabler på kvotskala Centralmått 

Storlek Ålder 
N 286 286 
Medelvärde (Mean) 19 134,21 19,16 
Median 16 815 15,00 
Standardavvikelse (Std. Dev) 10 106,378 14,969 
Minimum 980 2 
Maximum 49 971 97 
Tabell 4.2 Centralvärden variabler på kvotskala 
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Diagram 4.4 Fördelningskurva över bolagets storlek 
 

Enligt Diagram 4.4 är frekvensen av bolagens storlek relativt normalfördelade, med ett 

medelvärde på lite över 19 Mkr i omsättning och en standardavvikelse på lite över 10 Mkr. 
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Diagram 4.5 Fördelningskurva över bolagets ålder 
 

Diagram 4.5 visar på en positivt snedfördelad kurva över bolagens ålder, med ett medelvärde 

strax över 19 år och en standardavvikelse på närmare 15 år. Medianvärdet ligger på 15 år och 

anger mittvärdet på fördelningen. Den påverkas inte av extremvärden till skillnad från 

medelvärdet. Nedan redovisas våra beroendevariabler revisionsbyrå, bransch och region på 

nominal skala med tillhörande frekvenstabeller och diagram. 
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Diagram 4.6 Fördelning revisionsbyrå 
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Enligt Diagram 4.6 kan vi utläsa att andelen företag som har valt att anlita en stor 

revisionsbyrå, (Öhrlings PwC, Ernst & Young, KPMG eller Deloitte) var 113 stycken (39 %). 

De som valde en medelstor revisionsbyrå (Grant Thornton, BDO eller SET) var betydligt 

färre endast 34 stycken (12 %). Närmare hälften av bolagen har låtit en av de mindre 

revisionsbyråerna utföra revisionen, dessa uppgick till 139 stycken (49 %) av totalt 286. 

 

Den mest förekommande branschen i vår undersökning enligt nedan presenterade Tabell 4.3 

var Bygg, design och inredningsverksamhet. Hela 57 bolag (20 %) tillhörde denna 

huvudgrupp. Därefter kom Tillverkning och industri med 30 bolag (11 %), Hotell och 

restaurang 26 bolag (9 %) tätt följd av Partihandel med 23 bolag (8 %). 

 

Bransch huvudgrupp Frekvens Procent 

Tjänsteföretag   

Bemanning & Arbetsförmedling 3 1,0 % 

Bygg-, Design & 

Inredningsverksamhet 

57 19,9 % 

Data, IT & Telekommunikation 14 4,9 % 

Fastighetsverksamhet 16 5,6 % 

Företagstjänster 7 2,4 % 

Hår- & Skönhetsvård 1 0,3 % 

Hälsa- & Sjukvård  14 4,9 % 

Juridik, Ekonomi & Konsulttjänster 7 2,4 % 

Media 2 0,7 % 

Reklam, PR & 

Marknadsundersökning 

3 1,0 % 

Teknisk Konsultverksamhet 6 2,1 % 

Transport & Magasinering 18 6,3 % 

Utbildning, Forskning & 

Utveckling 

9 3,1 % 

Uthyrning & Leasing 3 1,0 % 

Övriga Konsumenttjänster 2 0,7 % 

Totalt Tjänsteföretag 162 57 % 

Tillverkande företag   

Livsmedelsframställning 8 2,8 % 

Tillverkning & Industri 30 10,5 % 

Totalt Tillverkande företag 38 13 % 
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Handelsföretag   

Detaljhandel 18 6,3 % 

Motorfordonshandel 3 1,0 % 

Partihandel 23 8,0 % 

Totalt Handelsföretag 44 15 % 

Övriga företag   

Avlopp, Avfall, El & Vatten 1 0,3 % 

Bank, Finans & Försäkring 2 0,7 % 

Hotell & Restaurang 26 9,1 % 

Jordbruk, Skogsbruk, Jakt & Fiske 1 0,3 % 

Kultur, Nöje & Fritid 3 1,0 % 

Reparation & Installation 8 2,8 % 

Resebyrå & Turism 1 0,3 % 

Totalt Övriga företag 42 15 % 

   

Totalt  286 100,0 %  

Tabell 4.3 Frekvens bransch/ verksamhet 
 

Vi hade 27 stycken huvudgrupper förekommande i vårt urval av totalt 99 stycken. Ytterligare 

indelning gjordes med utgångspunkt ifrån studiens huvudgrupper eftersom vidare tester 

utfördes. Variabeln verksamhet indelades i tjänsteföretag, tillverkandeföretag, handelsföretag 

och övriga företag. Som vi kan se i Diagrammet 4.7 var majoriteten tjänsteföretag (57 %) och 

resterade verksamhetsindelning fördelades ungefär jämt sinsemellan. 
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Diagram 4.7 Fördelning verksamhet 
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Diagram 4.8 Fördelning region 
 

Utav totalt 286 bolag enligt Diagram 4.8 fanns 122 bolag (43 %) i småstadsregioner och 164 

bolag tillhörde län kategoriserade som storstadsregion. Dessa utgjordes av Stockholms län, 

Västra Götalands län och Skåne län. Vi kan härmed se att fördelningen mellan grupperna var 

något övervägande företag belägna i storstadsregioner. 

 

4.3 Signifikanstester 
Signifikanstest vi har använt oss av är Chi-tvåtest, ANOVA-test och T-test. Vi accepterar en 

signifikansnivå på 95 procent vilket är allmänt vedertaget inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Denna signifikansnivå betecknas med p<0,05, vilket innebär att en slutsats kan 

dras med 95 procents säkerhet.121 De hypoteser där p-värdet (sig) överstiger 0,05 kommer att 

förkastas, vilket minimerar risken för att dra en felaktig slutsats. 

4.3.1 Chi-tvåtest 
Chi-tvåmetoden (chi square) är en av de mest kända metoderna när det gäller hypotesprövning 

och analys av fördelningar. Den empiriskt baserade fördelningen är ett resultat av mätningen 

medan den teoretiska har skapats utifrån vissa resonemang som är helt oberoende av de data 

som föreligger. Testet visar om skillnaden mellan de empiriskt baserade och de teoretiska 

frekvenserna är statistiskt signifikanta. Chi-tvåmetoden används ofta för att undersöka om det 

finns samvariation mellan två variabler. Metoden är mycket lämplig för test av fördelningar 

på nominal- och ordinalnivå. Våra beroende variabler (varulager, sjukfrånvaro och intäkter) är 

                                                 
121 Bryman, A. & Bell E. (2005) 



 57

kategorivariabler fördelade enligt ordinal skala. Våra oberoende variabler är delvis 

kategorivariabler (revisionsbyrå, bransch och region) fördelade på nominal skala och variabel 

på kvotskala (storlek och ålder). Testet är begränsat till analyser av fördelningar på en 

variabel eller i en korstabell med två variabler.122 

 
                      Oberoende 

                      variabler 

Beroende 

variabler 

 

Revisionsbyrå 

 

Bransch 

 

Region 

Varulager 0,946 0,900 0,286 

Sjukfrånvaro 0,021 0,808 0,345 

Intäkter 0,000 0,068 0,957 

Tabell 4.4 Resultat signifikanstest enligt Chi-tvåmetoden 
 

Tabell 4.4 visar ett sammanställt resultat över signifikanstester enligt Chi-tvåmetoden. 

Redovisade värden i tabell är Pearsson chi-square (asymp sig.). Det finns statistiskt 

signifikant samband på femprocentnivå mellan revisionsbyrå och sjukfrånvaro 0,021<0.05 

samt revisionsbyrå och intäkter 0,000<0.05. Det finns även tendenser till samband mellan 

bransch och intäkter 0,068>0.05, de andra förkastas helt. 

 
Revisionsbyrå * Sjukfrånvaro Crosstabulation 

 
    Sjukfrånvaro Total 

    Fel Rätt Ofullständig   
Revisionsbyrå Liten  

revisionsbyrå 
Count 26 20 30 76

    Expected Count 17,3 27,9 30,8 76,0
    % within Revisionsbyrå 34,2% 26,3% 39,5% 100,0%
    % within Sjukfrånvaro 63,4% 30,3% 41,1% 42,2%
    % of Total 14,4% 11,1% 16,7% 42,2%
  Mellanstor  

revisionsbyrå 
Count 4 13 11 28

    Expected Count 6,4 10,3 11,4 28,0
    % within Revisionsbyrå 14,3% 46,4% 39,3% 100,0%
    % within Sjukfrånvaro 9,8% 19,7% 15,1% 15,6%
    % of Total 2,2% 7,2% 6,1% 15,6%
  Stor  

revisionsbyrå 
Count 11 33 32 76

    Expected Count 17,3 27,9 30,8 76,0
    % within Revisionsbyrå 14,5% 43,4% 42,1% 100,0%
    % within Sjukfrånvaro 26,8% 50,0% 43,8% 42,2%

                                                 
122 Befring, E. (1998) 
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    % of Total 6,1% 18,3% 17,8% 42,2%
Total Count 41 66 73 180
  Expected Count 41,0 66,0 73,0 180,0
  % within Revisionsbyrå 22,8% 36,7% 40,6% 100,0%
  % within Sjukfrånvaro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
  % of Total 22,8% 36,7% 40,6% 100,0%

Tabell 4.5 Korstabell mellan revisionsbyrå och sjukfrånvaro 
 

Variabeln sjukfrånvaro innehåller 106 bolag som har kodats enligt missing value, det vill säga 

är undantagna från att redovisa tilläggsupplysningen i sina årsredovisningar. Därför påverkas 

inte resultatet av detta värde. Enligt Tabell 4.5 kan vi utläsa att små revisionsbyråer har fler 

fel än förväntad frekvens/ värde (expected count) beträffande tilläggsupplysningen 

sjukfrånvaro. Stora revisionsbyråer däremot redovisar färre fel och fler rätt än förväntat värde.  

 
Revisionsbyrå * Intäkter Crosstabulation 

 
    Intäkter Total 

    Fel Rätt Ofullständig   
Revisionsbyrå Liten revisionsbyrå Count 96 40 3 139
    Expected Count 77,3 56,9 4,9 139,0
    % within 

Revisionsbyrå 69,1% 28,8% 2,2% 100,0%

    % within Intäkter 60,4% 34,2% 30,0% 48,6%
    % of Total 33,6% 14,0% 1,0% 48,6%
  Mellanstor 

revisionsbyrå 
Count 22 11 1 34

    Expected Count 18,9 13,9 1,2 34,0
    % within 

Revisionsbyrå 64,7% 32,4% 2,9% 100,0%

    % within Intäkter 13,8% 9,4% 10,0% 11,9%
    % of Total 7,7% 3,8% ,3% 11,9%
  Stor revisionsbyrå Count 41 66 6 113
    Expected Count 62,8 46,2 4,0 113,0
    % within 

Revisionsbyrå 36,3% 58,4% 5,3% 100,0%

    % within Intäkter 25,8% 56,4% 60,0% 39,5%
    % of Total 14,3% 23,1% 2,1% 39,5%
Total Count 159 117 10 286
  Expected Count 159,0 117,0 10,0 286,0
  % within 

Revisionsbyrå 55,6% 40,9% 3,5% 100,0%

  % within Intäkter 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
  % of Total 55,6% 40,9% 3,5% 100,0%

Tabell 4.6 Korstabell mellan revisionsbyrå och intäkter 
 
I Tabell 4.6 kan vi se att stora revisionsbyråer redovisar flest antal rätt och minst antal fel 

jämfört med förväntat värde angående tilläggsupplysningen intäkter. 
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För att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan samtliga tilläggsupplysningar 

och revisionsbyrå även om kodningen har utförts på ett annat sätt, valde vi att dela upp i två 

grupper. Rätt utgjordes av antal bolag som hade redovisat rätt samt de som var undantagna. 

De företag som var undantagna var kodade som saknat värde (missing value) i tidigare 

utförda tester. De som redovisade fel kodades enligt de bolag som saknade upplysningen samt 

de som var ofullständiga. 
 

Revisionsbyrå * Tilläggsupplysningar Crosstabulation 
 

Tilläggsupplysningar 

    
Fel alt ej 

fullständig 
Rätt alt 

undantagna Total 
Count 120 19 139
Expected Count 110,3 28,7 139,0
% within 
Revisionsbyrå 86,3% 13,7% 100,0%

% within 
Tilläggsupplysningar 52,9% 32,2% 48,6%

Liten revisionsbyrå 

% of Total 42,0% 6,6% 48,6%
Count 30 4 34
Expected Count 27,0 7,0 34,0
% within 
Revisionsbyrå 88,2% 11,8% 100,0%

% within 
Tilläggsupplysningar 13,2% 6,8% 11,9%

Mellanstor 
revisionsbyrå 

% of Total 10,5% 1,4% 11,9%
Count 77 36 113
Expected Count 89,7 23,3 113,0
% within 
Revisionsbyrå 68,1% 31,9% 100,0%

% within 
Tilläggsupplysningar 33,9% 61,0% 39,5%

Revisionsbyrå 

Stor revisionsbyrå 

% of Total 26,9% 12,6% 39,5%
Count 227 59 286
Expected Count 227,0 59,0 286,0
% within 
Revisionsbyrå 79,4% 20,6% 100,0%

% within 
Tilläggsupplysningar 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 79,4% 20,6% 100,0%
Tabell 4.7 Korstabell mellan revisionsbyrå och tilläggsupplysningar 
 
Chi-tvåtestet visade 0.001<0.05 (se Bilaga 2) det finns en hög grad av signifikant samband 

mellan variablerna revisionsbyrå och tilläggsupplysningar. Tabell 4.7 visar att små 

revisionsbyråer redovisar fler fel än förväntat värde och även färre rätt än vad som förväntas. 

Det motsatta förhållandet gäller för stora revisionsbyråer. Signifikanstestet styrker härmed att 

det finns ett signifikant samband mellan revisionsbyråns storlek och mängden felfria 

tilläggsupplysningar, vi kan härmed bekräfta H1 och H0 förkastas. 
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Det fanns tendenser till ett signifikant samband 0.068>0.05 mellan bransch och intäkter. För 

att vidare kontrollera sambandet kategoriserades variabeln bransch om till verksamhet 

innehållande; tjänsteföretag, tillverkande företag, handelsföretag och övriga företag, för att 

utesluta att indelningen skulle vara avgörande för resultatet av chi-square. Vi utgick ifrån de 

bolag som saknade lager vilka uppgick till 102 stycken och kodade tillhörande 

branschhuvudgrupp till tjänsteföretag resterande kodade vi utefter tillhörande 

branschbeskrivning. Variabeln verksamhet testas emot variabeln tilläggsupplysningar som är 

samma som för föregående test. Chi-tvåtestet bekräftade att det inte fanns något signifikant 

samband mellan verksamhet (bransch) och mängden felfria tilläggsupplysningar. Pearson chi-

square visade att 0,148>0,05, därmed bekräftas H0 och H3 förkastas. EnligtBilaga 2 så kan vi 

utläsa från korstabellen mellan verksamhet och tilläggsupplysningar att tjänsteföretag 

redovisade både fler rätt och färre antal fel jämfört med förväntad värde. Resterande 

verksamheter hade förväntade värden eller något sämre resultat. 

 

Slutligen kontrollerades det icke signifikanta sambandet mellan region och 

tilläggsupplysningar mot Fischers exakta test. Detta test är en fyrfältstabell bestående av två 

variabler samt två kategorier, vilket utgjordes av stor eller liten region samt fel och rätt. Enligt 

Fischers exakta test (Exact sig 2-sided) 0,301>0,05 bekräftades H0 och H4 förkastades. 

4.3.2 ANOVA-test 
ANOVA (analysis of variance = variansanalys) kallas även F-test efter Fisher som skapade 

det. Vilket inte ska blandas ihop med Fischers exakta test, eftersom det bara kan användas för 

en fyrfältstabell. ANOVA eller F-test som det också kallas, är ett kraftfullt och mycket 

användbart och populärt test. Jämfört med t-test är man med F-test inte begränsad till två 

grupper utan kan ha flera. En annan skillnad är att medan t-testet använder sig av medelvärde 

för att utvärdera nollhypotesen använder sig F-testet av skillnader eller motsättningar hos 

data.123 F-testet är knutet till två centrala begrepp. För det första mellangruppvarians som 

omfattar den totala variansen för samtliga som ingår i undersökningen i relationen till det 

totala genomsnittet. För det andra inomgruppsvarians, som är den totala variansen inom de 

olika grupperna i relation till deras respektive aritmetiska genomsnitt. F-test lämpar sig för 

                                                 
123 Passagen, <hem.passagen.se/benthorn/statistik/anova.htm>, Maj 2009 
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situationer där vi har fler än två kategorier på den oberoende variabeln. Testet ger ett 

helhetssvar på om nollhypotesen kan accepteras eller förkastas.124 

 
Vi har i vår undersöknings använt oss av one-way ANOVA, vilket testar om det finns 

samband mellan två variabler som har fler en två kategorier. Oberoende variabler bolagets 

storlek och bolagets ålder som är enligt kvotskala testas emot våra beroende variabler 

tilläggsupplysningarna. 

 

Bolagets storlek Bolagets ålder Variabler 

F Sig F Sig 

Varulager 1,348 0,262 1,400 0,249 

Sjukfrånvaro 6,179 0,03 0,208 0,812 

Intäkter 2,832 0,06 1,193 0,305 
Tabell 4.8 Resultat signifikanstest enligt one-way ANOVA 
 

Det kritiska värdet för F (med 1 och 12 frihetsgrader) är lika med 4,75 vid en signifikansnivå 

på 5 %. Det betyder att om F>4.75 förkasta H0, vilket är detsamma som p<0.05.125 Som vi kan 

utläsa från Tabell 4.8 finns det ett signifikant samband mellan bolagets storlek och 

sjukfrånvaro. F= 6,179>4,75 eller 0,03<0.05 vi kan förkasta H0 och bekräfta vår alternativa 

hypotes H2: β1 ≠ 0 att det finns ett samband. 

 

Graden av samvariation mellan bolagets storlek och intäkter är något lägre än vad vi kan 

acceptera. Däremot kan vi antyda en viss tendens till ett samband även mellan bolags storlek 

och intäkter. Något samband mellan bolagets ålder kan inte påvisas H0: β1 = 0 därför bekräftas 

H0, det vill säga H5 förkastas. 

                                                 
124 Befring, E. (1998) 
125 Karlsson, G. (2005) 
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För att förklara det signifikanta sambandet mellan bolagets storlek och sjukfrånvaron närmare 

infogar vi del av ANOVA utförd i SPSS. Det kompletta testet har vi valt att lägga i bilaga 2. 

95% Confidence Interval 

 (I) Sjukfrånvaro (J) Sjukfrånvaro 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
Rätt -5226,137(*) 1918,497 ,019 -9760,69 -691,58Fel 
Ofullständig -6478,164(*) 1882,921 ,002 -10928,63 -2027,69

Rätt Fel 5226,137(*) 1918,497 ,019 691,58 9760,69
Ofullständig -1252,027 1638,729 ,726 -5125,32 2621,27

Ofullständig Fel 6478,164(*) 1882,921 ,002 2027,69 10928,63
Rätt 1252,027 1638,729 ,726 -2621,27 5125,32

Tabell 4.9 Anova-test mellan storlek och sjukfrånvaro 
 

Ur Tabellen 4.9 kan vi utläsa att de bolag som redovisar rätt tilläggsupplysning för 

sjukfrånvaro har 5.226 tkr högre genomsnittlig omsättning än de bolag som redovisar fel. Det 

finns ett signifikant samband 0,019<0.05 mellan bolagets storlek och mängden felfria 

tilläggsupplysningar för sjukfrånvaro. 

 

Som sagts tidigare kan vi även utläsa att det fanns tendenser till ett samband mellan bolagets 

storlek och intäkter 0,06>0.05 därför väljer vi att infoga del av ANOVA även för dessa 

variabler. 

 

95% Confidence Interval 

 (I) Intäkter (J) Intäkter 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
Rätt -2856,853 1223,156 ,053 -5738,75 25,04Fel 
Ofullständig -2701,256 3273,887 ,688 -10414,90 5012,39

Rätt Fel 2856,853 1223,156 ,053 -25,04 5738,75
Ofullständig 155,597 3308,474 ,999 -7639,54 7950,73

Ofullständig Fel 2701,256 3273,887 ,688 -5012,39 10414,90
Rätt -155,597 3308,474 ,999 -7950,73 7639,54

Tabell 4.10 Anova-test mellan storlek och intäkter 
 

Ur Tabell 4.10 kan utläsa att de bolag som redovisar rätt tilläggsupplysning för intäkter har 

2.857 tkr högre genomsnittlig omsättning än de bolag som redovisar fel. Det finns inte ett 

signifikant samband 0,053>0.05 mellan variablerna därmed kan vi inte förkasta H0. Vi kan 

däremot konstatera att tendenserna pekar på att det skulle vara så att större bolag har en bättre 

redovisningskvalitet än mindre bolag. 
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För att ytterligare bekräfta sambandet mellan ett bolags storlek och mängden felfria 

tilläggsupplysningar utförde vi ytterligare ett test, (t-test) för att minimera risken av ett 

felaktigt antagande. 

4.3.3 T-test 
Detta test används för att undersöka om skillnader i medelvärde kan förklaras av slump eller 

av en alternativhypotes. Det kan användas för enskilda urval och för korrelerade grupper samt 

för oberoende grupper. T-testet är en statistisk hypotesprövning som sker med hjälp av en t-

fördelning. Testet ställs ofta i motsats till vad som brukar kallas normaltest eller z-test. Det 

existerar en specifik t-fördelning för varje enskild frihetsgrad. Det statistiska begreppet 

frihetsgrad, degrees of freedom (df) är en direkt funktion av urvalsstorleken.126 

 
Group Statistics 

 

  Tilläggsupplysningar N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Fel alt ej fullständig 227 18635,63 9851,414 653,861 Bolagets storlek 
Rätt alt undantagna 59 21052,46 10909,241 1420,262 

 
Independent Samples Test 

 

    

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                  Lower Upper 
Bolagets 
storlek 

Equal 
variances 
assumed 

1,715 ,191 -1,641 284 ,102 -2416,828 1472,491 -5315,209 481,554

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,546 84,221 ,126 -2416,828 1563,547 -5525,993 692,338

Tabell 4.11 T-test mellan storlek och tilläggsupplysningar 
 
Enligt Tabell 4.11 finns det inte något signifikant samband mellan bolagets storlek och 

mängden felfria tilläggsupplysningar. Det vill säga 0,102>0,05 vi bekräftar H0 och förkastar 

H2. 

 

För att säkerställa att det inte fanns något signifikant samband mellan bolagets ålder och 

tilläggsupplysningar kördes ett t-test även för ålder. Inte heller t-test påvisade något samband.  

                                                 
126 Befring, E. (1998) 
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4.4 Sammanfattning resultat 
Det framkom signifikanta samband enligt Chi-tvåmetoden mellan storleken på vald 

revisionsbyrå och mängden felfria tilläggsupplysningar för sjukfrånvaro och intäkter. Det 

fanns även tendenser mellan företagets bransch och mängden felfria tilläggsupplysningar 

avseende intäkter har en viss grad av samvariation. För att säkerhetsställa resultaten 

genomfördes ytterligare tester. Chi-tvåtestet visade på ett statistiskt signifikant samband 

mellan revisionsbyrå och tilläggsupplysningar. Efter vidare indelning av bolagens 

branschhuvudgrupp framkom det ett icke signifikant samband mellan verksamhet och 

tilläggsupplysningar. Därmed är H0 bekräftad och H3 förkastas. Enligt utförda ANOVA-tester 

framkom det signifikanta samband mellan bolagets storlek och korrekt redovisad 

tilläggsupplysning för sjukfrånvaro. Det visade att mängden felfria tilläggsupplysningar ökade 

i takt med att bolaget växte. Det fanns även tendenser på ett samband mellan bolagets storlek 

och korrekt redovisade intäktsupplysningar. Det framkom av utförda t-tester att samband 

mellan bolags storlek och tilläggsupplysningar inte var statistiskt signifikanta, därmed 

bekräftas H0 och H2 förkastas. 

 

Vi har valt att lägga de fullständiga signifikanstesterna som bekräftades eller låg i närheten av 

p<0.05 i Bilaga 2. De övriga signifikanstesterna vi utförde som inte visade på några samband 

valde vi att presentera i tabell men inte i bilaga. 
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55  AANNAALLYYSS  
 

 detta kapitel analyseras undersökningens resultat genom att insamlad data och 

framtagna testresultat sätts i relation till studiens explicita hypoteser för att antingen 

bekräfta eller förkasta. 

 

5.1 Hypotesprövning 
Tabell 5.1 presenterar en sammanställning över framtagna signifikanta samband och även 

tendenser till samband. Därefter presenteras uppsatsens frågeformuleringar med tillhörande 

analysdiskussion. 

                      Oberoende 

                      variabler 

Beroende 

variabler 

 

Revisionsbyrå 

 

Storlek 

 

Bransch 

Sjukfrånvaro 0,021 0,030  

Intäkter 0,000 0,060 0,068 

Totalt 0,001 0,102  

Tabell 5.1 Statistiskt signifikanta samband 
 

Vilken betydelse har anlitad revisionsbyrå för i vilken omfattning bolag uppfyller 

kraven på tilläggsupplysningarna? 

 

Vi kunde påvisa samband mellan mängden felfria tilläggsupplysningar och storleken på 

anlitad revisionsbyrå. Bolag som anlitar en av de stora revisionsbyråerna, de så kallade Big 

Four, redovisar mer rätt än bolag som anlitar en liten revisionsbyrå. Flertal tidigare studier har 

också kommit fram till denna slutsats. I Tobias Svanstöms avhandling hänvisas till flera 

gjorda undersökningar som kommit fram till samma resultat. 

 

Vårt resultat stämmer också med institutionell teori. Teorin talar om olika typer av 

påtryckningar som utövas av externa professionella grupper. Revisorer kan ses som en extern 

professionell grupp. Revisorerna påverkar redovisningskvaliteten genom sitt inflytande över 

I 



 66

bolags redovisning och befrämjar därmed att god redovisningssed används och att 

årsredovisningar blir mer likriktade och jämförbara.  

 

Vid en djupare analys av vårt undersökningsresultat framgår att vi kunde visa på samband för 

de studerade tilläggsupplysningarna totalt samt för tilläggsupplysningarna sjukfrånvaro och 

intäkter men inte varulager. Vi bedömer att på grund av att tilläggsupplysningen för varulager 

är så inarbetad, samt att program där årsredovisningar upprättas stödjer att 

värderingsprincipen anges korrekt, finns ingen kvalitetsskillnad om liten eller stor 

revisionsbyrå anlitas. För både sjukfrånvaro och intäkter framkom en mycket hög procent 

felaktiga eller ofullständiga, 63 % respektive 59 %. Siffror som vi blev mycket förvånade 

över då reglerna om sjukfrånvaron har gällt sedan 2003 och intäkter sedan 2004! En stor andel 

har därmed inte redovisat enligt god redovisningssed eftersom Årsredovisningslagen och/eller 

Bokföringsnämndens allmänna råd inte har följts.  

 

Vad gäller sjukfrånvaron tror vi att många mindre företag har problem med att ta fram 

uppgifterna eftersom de inte använder sina lönesystem i den omfattning som krävs för att 

uppgifter om sjukfrånvaro ska kunna beräknas. Grundläggande inställningar för att få ut 

uppgifterna är kanske inte heller gjorda. Uppgifter om sjukfrånvaro ses nog också som 

”onödig” då den inte omedelbart ses som ytterligare uppgift till resultat- och balansräkningen. 

Eftersom bolagen inte kan ta fram tillförlitliga uppgifter accepterar revisorn därför att 

tilläggsupplysningen saknas. Ovan angivna orsaker skulle kunna förklara vårt resultat.  

 

Vår undersökning kom fram till att många av de redovisade uppgifterna om sjukfrånvaro var 

ofullständiga. Långtidssjukfrånvaron angavs till exempel ofta inte. Detta kan ju i sig bero på 

att företag inte har någon långtidssjukfrånvaro vilket är positivt och kan ses som ett tecken på 

att bolag har bra personalpolitik och god arbetsmiljö. Men varför då inte ange att 

långtidssjukfrånvaron är 0 %?! Flera av de tilläggsupplysningar som vi har klassificerat som 

ofullständiga var säkert korrekta i den meningen att siffrorna var korrekta. Bolag, och 

revisorer, bör dock tydligt tala om att utelämnade uppgifter inte är angivna eftersom bolag till 

exempel saknar personal i vissa ålderskategorier. De bör inte lämna till läsaren att anta att 

uppgiften saknas eftersom bolaget inte har någon sjukfrånvaro. Vi ifrågasätter om syftet som 

lagstiftarna hade vid införandet har uppnåtts i och med att så många brister finns i 

upplysningen. Då regeln var ny genomfördes undersökningar om olika större bolags 

sjukfrånvaro. I en skånsk lokaltidning slogs det stort upp att ett lokalt bolag hade redovisat 
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otillräckliga uppgifter i sin årsredovisning127. Någon uppföljning av undersökningen har 

däremot inte kunnat läsas om. Avsaknad av tilläggsupplysningen uppfattas kanske därmed 

inte som ett väsentligt fel. Bolagets legitimitet påverkas inte av att normer och praxis inte har 

följts. Att sjukfrånvaron är mer rätt i årsredovisningar granskade av större revisionsbyrå kan 

bero på att den större byråns personal även har erfarenhet från större bolag och därmed har 

bättre kunskap om vilka uppgifter som ska lämnas samt har större kännedom om vad som ska 

finnas med i en årsredovisning över huvudtaget.  

 

Skälet till att även tilläggsupplysningen intäkter håller högre kvalitet i årsredovisningar 

granskade av stora byråer bedömer vi bero på personalens högre grad av löpande fortbildning 

och större och bredare erfarenhet. Revisorerna på de stora byråerna får erfarenhet från både 

större och mindre bolag. Då de stora byråerna är rädda om sitt rykte finns också hjälpmedel, i 

form av speciella granskningsprogram, framtagna för att årsredovisningar ska bli så rätt som 

möjligt. För både sjukfrånvaron och intäkter är dock siffrorna avseende felaktigt redovisade 

tilläggsupplysningar, enligt vårt tycke, alldeles för höga. I Svanströms avhandling hänvisas 

till studier av Arruñada & Paz-Ares vilka kom fram till att en risk finns när arbetsuppgifter 

under ett revisionsuppdrag blir alltför rutinmässiga gör revisorn mindre ansträngning för att 

upptäcka felaktigheter. Vid revision av årsredovisningar jämförs själva årsredovisningens 

uppställning i första hand med föregående år. Det tar till följd att det tar tid innan förändringar 

slår igenom. En tröghet finns i förändring av normer vilket bekräftas här då det har gått 

åtminstone tre år (regeln började gälla 2004 och vi har i de flesta fall undersökt 

årsredovisningar från 2007) vilket överensstämmer med vad Artsberg säger. Fokus i angivna 

redovisningsprinciper har också tidigare varit värderingsregler för balansräkningen, inte hur 

poster i resultaträkningen mäts. Definitionen av vad som är en intäkt kan tyckas enkel vid en 

första tanke men flera kriterier ska vara uppfyllda för att intäkt ska få redovisas. För att den 

externe läsaren av årsredovisningen, bolags intressenter, ska kunna göra bedömningar av 

bolaget är det viktigt att bolaget är tydliga med vilka grundläggande principer deras 

redovisning är uppbyggd kring. Att tumma på redovisningsprinciperna för intäkter ger företag 

en möjlighet att justera resultatet i den riktning som bolaget vill. Ett slag av kreativ bokföring 

som Gandemo talar om. Påtalas bör dock att brister i god redovisningssed inte behöver bero 

på kreativ bokföring utan kan istället bero på slarv, bristande kompetens och svårtolkad lag. 

Att sanktioner inte utgår från bolagsverkets sida gör att kvaliteten på det enskilda bolagets 

                                                 
127 Viklund, L (2005) 
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årsredovisning är avhängt av kompetens och ambition hos person som upprättar den, vilket 

kan vara personal på bolaget eller redovisningsbyrå/revisionsbyrå, och bolagets revisor. 

 

Har storleken på bolag någon betydelse för i vilken omfattning kraven på 

tilläggsupplysningarna uppfylls?  

 
Enligt Chi-tvåtest framkom ett signifikant samband mellan bolagets storlek och 

tilläggsupplysningen sjukfrånvaro (0,03<0,05) och tendenser fanns också för samband mellan 

bolagets storlek och tilläggsupplysningen intäkter (0,06>0,05). För att verkligen fastställda att 

signifikant samband fanns genomförde vi ett t-test mot samtliga undersöka 

tilläggsupplysningar totalt. T-testet visade tydligt att inget signifikant samband fanns 

(1,02>0,05).  

 

Vår studie kunde därmed inte påvisa samband mellan bolags storlek och i vilken omfattning 

bolaget uppfyller kraven på tilläggsupplysningar. Tidigare studier av Lundqvist et al. och 

Adams et al har dock kunnat påvisa att samband finns mellan bolags storlek och kvaliteten på 

årsredovisningar/mängd frivilligt avlämnad information i årsredovisning. Vi tror möjligtvis att 

det kan bero på att vi enbart har undersökt mindre bolag. I genomsnitt hade bolag i vår 

undersökning en omsättning om 19 Mkr. Vår erfarenhet säger oss att i ett bolag som inte har 

större omsättning finns ingen egentlig ekonomiavdelning med flera anställda utan oftast består 

ekonomiavdelningen av en person. Ingen kunskapsdelning kan därmed ske inom bolaget. Vi 

tror att bolagen i vår undersökning finns under det trappsteg bolaget är tvungna att ta, i form 

av utökad administrativ personalstyrka både i fler anställda men också i mer kompetens, då 

företaget växer. Då bolaget inte är större är det redovisningsbyrå eller revisionsbyrå som 

upprättar bokslut och årsredovisning. Kunskapen och erfarenheten finns alltså inte i bolaget 

för att årsredovisningen ska bli mer rätt.  

 

Enligt legitimitetsteori försöker företag få legitimitet genom att ha samma värderingar som 

råder i samhället. Bolag försöker alltså redovisa enligt normer och praxis eftersom samhället 

säger att så ska göras. Eftersom vi inte kunde påvisa samband med bolagets storlek och i 

vilken omfattning bolag uppfyller kraven på tilläggsredovisningar är det inte faktorn bolagets 

storlek som gör att legitimitet uppnås. Det är inte heller bolagets storlek som gör att krav och 

förväntningar från bolags intressenter uppfylls, därmed kan inte intressentteorin appliceras. 
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Finns det något samband mellan vilken bransch bolag är verksam i och i vilken 

omfattning bolag uppfyller kraven på tilläggsupplysningar? 

 

Vi kunde inte påvisa samband till branschtillhörighet trots att tidigare studier av Adams et al 

och Campell et al har påvisat samband. Vår undersökning visar dock att tendenser finns. 

Eftersom tendenser finns valde vi att göra en statistisk körning mellan samtliga 

tilläggsupplysningar och våra 27 branscher indelades i fyra verksamheter (tjänsteföretag, 

tillverkande företag, handelsföretag och övriga). Den statistiska körningen påvisade inget 

statistiskt samband. Av korstabellen kan dock utläsas att tjänsteföretag redovisar färre fel än 

förväntat och fler rätt än förväntat. Övriga verksamheter visade något sämre värde än 

förväntat eller enligt förväntningarna. Vi har ingen tänkbar förklaring till att tjänsteföretag 

skulle redovisa mer rätt än de övriga verksamheterna. Om vi hade kommit fram till att 

kvaliteten på tilläggsupplysningen varulagret hade varit dålig hade förklaringen kunnat vara 

att eftersom tjänsteföretag inte har lager blir deras redovisning mer korrekt. 

 

Att vi inte kunnat påvisa mer än tendenser till att samband finns tror vi kan bero på att först 

när bolaget blir större får branschtillhörighet betydelse. Det är när bolaget blir större som det 

får ökad betydelse inom sin bransch och därmed vill göra sig gällande genom att avge en 

årsredovisning av bättre kvalitet. Så länge det är litet upprättas årsredovisningen av anlitad 

revisionsbyrå och blir då mer enligt schablon. Bolagets legitimitet erhålles alltså inte utifrån 

bolags branschtillhörighet.  

 

Den institutionell teori talar om att för att uppnå god kvalitet kopieras andra företags 

finansiella rapporter som inom branschen anses ha hög kvalitet. Genom att imitera hur andra 

företag väljer att redovisa reduceras både kostnaden för att själv arbeta fram en lösning och 

risken för att göra fel. Som vi talade om i vår analys av hypotes två tror vi att först när bolag 

har blivit så stora att bolag har mer egen kompetent redovisningspersonal och därmed 

upprättar sina egna årsbokslut blir detta aktuellt. 
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Har storleken på regionen där bolag bedriver sin verksamhet någon betydelse för i 

vilken omfattning kraven på tilläggsupplysningar uppfylls? 

 

Vårt resonemang om att företag i storstadsregioner väljer en större revisionsbyrå och därmed 

har en högre redovisningskvalitet faller i och med att de flesta företagen i vår undersökning 

valde att anlita små revisionsbyråer och de flesta företagen fanns i storstadsregioner. 

 

Resultatet skulle möjligtvis ha blivit annorlunda om vi hade valt att dela in regioner efter 

landskap, eftersom det finns forskning utav Keeble, Nutek och Svanström som visar på 

skillnader mellan glesbygd och storstad. Studien av Vatne visar däremot på det motsatta. 

 

Vi bedömer att svårigheten ligger i att definiera region. Flera av Sveriges län eller landskap 

innehåller både större städer men också glesbygd. Småland talas ibland om som glesbygd men 

har många småföretag i till exempel Gnosjö-området. Skåne betraktas som storstadsregion i 

och med Malmö-regionen men i nordöstra hörnet finns vissa glesbygdsproblem.  

 
Finns det något samband mellan företags ålder och i vilken omfattning bolag uppfyller 

kraven på tilläggsupplysningar? 

 
Vår undersökning kom inte fram till att något samband finns mellan företags ålder och i 

vilken omfattning kraven på tilläggsupplysningar uppfylls. Även tidigare studier av Arruñada 

et al. och Petty et al, i form av hur länge bolaget har haft samma revisor har gått åt olika håll. 

Under ett bolags liv kan storleken både öka och minska. Förändringarna behöver inte bero på 

bolags ålder. Vid ett generationsskifte eller en förändring i en koncern kan ett bolags 

verksamhet överlåtas till ett nybildat aktiebolag. Det nya bolaget antar vi behåller sin standard 

på redovisningen och därmed har det nya bolaget samma standard som det äldre bolaget. 

Teorin om, att ju äldre ett företag är desto mer har de utsatts för (alternativt kommer de att 

utsättas för) påtryckningar från intressenter som medför att brister i redovisningskvaliteten 

rättas till, stämmer därmed inte på förklaringsvariabeln ålder. Den institutionella teorin kan 

därmed inte appliceras. 

 



 71

5.2 Sammanfattning hypoteser 
 
H1: Det finns ett positivt samband mellan vilken omfattning bolag uppfyller kraven på 

tilläggsupplysningar och storleken på anlitad revisionsbyrå. – Hypotesen bekräftas 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan företags storlek och i vilken omfattning bolag 

uppfyller kraven på tilläggsupplysningar. – Hypotesen förkastas 

 

H3: Det finns ett samband mellan företags branschtillhörighet och i vilken omfattning bolag 

uppfyller kraven på tilläggsupplysningar.  – Hypotesen förkastas 

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan att företag bedriver sin verksamhet i 

storstadsregion och i vilken omfattning bolag uppfyller kraven på tilläggsupplysningar. – 

Hypotesen förkastas 

 

H5: Det finns ett positivt samband mellan företags ålder och i vilken omfattning bolag 

uppfyller kraven på tilläggsupplysningar. – Hypotesen förkastas 

 

5.3 Uppsatsens bidrag 

 
Figur 5.1 Uppsatsens bidrag 
 

Vi antar att anlitad revisionsbyrå kan vara den ”tredje” förklarande variabeln vid analys av 

bolagets storlek påverkar mängden felfria tilläggsupplysningar i vår undersökning. Vi kan 

påvisa signifikant samband mellan storlek och korrekt redovisad sjukfrånvaro samt tendens 

mellan storlek och en korrekt redovisad intäktsupplysning. Vår undersökning kunde däremot 

inte påvisa signifikant samband mellan företagets storlek och korrekt redovisade 

tilläggsupplysningar. Därför tror vi att variabeln revisionsbyrå är det som påverkar sambandet 

mellan företagets storlek och mängden felfria tilläggsupplysningar. 

Bolagets storlek 

Korrekt redovisad 
tilläggsupplysning 

Storleken på 
anlitad 

revisionsbyrå 
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66  SSLLUUTTSSAATTSS  
 

etta kapitel sammanfattar studiens resultat och knyter an till inledningens 

problemformulering samt syfte. Därefter förs en diskussion om våra egna reflektioner 

kring studien. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

 

6.1 Resultat 
Syftet är att utforska och analysera i vilken omfattning mindre onoterade bolag redovisar 

tilläggsupplysningarna varulager, sjukfrånvaro samt intäkter i enlighet med gällande praxis 

och rekommendationer. Vidare är syftet att beskriva och förklara varför vissa företag uppvisar 

en bristfällig redovisningskvalitet. Vi knyter an till inledningens problemformuleringar och 

besvarar dessa i form av punktlistor. 

 

I vilken omfattning uppfylls kraven på tilläggsupplysningar i mindre onoterade bolag? 

 

 Av de onoterade aktiebolagen som undersöktes uppfyllde endast 21 % kraven på 

tilläggsupplysningar. Vilket innebär att dessa företag redovisar rätt samt är fullständiga. 

79 % av bolagen saknar upplysningen eller är ofullständigt redovisade på endera 

varulager, sjukfrånvaro samt intäkter. 

 

 Tydliga avvikelser konstaterades gällande i vilken omfattning kraven på de 

specificerade posterna uppfylldes. Av samtliga undersökta bolag påvisade 21 % brister 

för varulager, 63 % brister för sjukfrånvaro och 59 % brister för intäkter. Det var 

således sjukfrånvaron som uppvisade flest brister tätt följd av intäkter. 

 

Varför uppvisar en del bolag brister beträffande efterlevnaden av gällande praxis och 

rekommendationer? 

 

 Signifikanta samband kunde konstateras mellan revisionsbyrå och i vilken omfattning 

bolagen uppfyllde kraven på tilläggsupplysningar. 

 

D 
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 Signifikanta samband kunde påvisas mellan företags storlek och i vilken omfattning 

bolagen uppfyllde kraven på tilläggsupplysningen sjukfrånvaron. Det fanns även 

tendenser till samband mellan bolags storlek och korrekt redovisad tilläggsupplysning 

för intäkter. Däremot fanns inget signifikant samband mellan företags storlek och 

mängden felfria tilläggsupplysningar totalt. 

 

 Tendenser kunde påvisas mellan bransch och i vilken omfattning bolagen uppfyllde 

kraven på tilläggsupplysningar. Signifikanstestet visade på ett icke signifikant samband 

men graden av signifikansnivå låg i närheten av accepterad konfidensintervall. 

Indikationer fanns därmed att vissa branscher redovisar bättre än andra. En utveckling 

av branschvariabeln resulterade i variabeln verksamhet. Tjänsteföretag redovisade bättre 

än statistiskt förväntat värde. 

 

 Icke signifikanta samband kunde påvisas mellan företagets ålder/ region och i vilken 

omfattning bolag uppfyller kraven på tilläggsupplysningar. 

 

6.2 Egna reflektioner 
Vi har ökat vår förståelse för problematiken i att tolka lagar och rekommendationer. Under 

inledningsfasen ansåg vi att bolagen borde ha kunskap om att redovisa tilläggsupplysningarna 

på ett korrekt sätt. Men efter vidare studier av ÅRL och BFNAR förstod vi att det inte var så 

lätt som det till en början verkade. Under kodningsprocessen uppkom tolkningsproblem och 

därav tillkom kodning för ofullständiga tilläggsupplysningar, eftersom vi inte med säkerhet 

kunde avgöra om dessa var ”fel” redovisade alternativt ”rätt” redovisade. Vi ansåg det därmed 

som ett bättre alternativ att undersöka signifikanta samband genom ytterligare uppdelning. 

 

Under arbetets gång har tekniska problem beträffande databasen Business Retriever orsakat 

att vi i slutfasen fick onödig tidspress inför fastställd dead-line. Vi hade inte möjlighet till 

något alternativ exempelvis databasen Affärsdata, därför fick vi till sist utgå ifrån en 

bristfällig tillhandahållen tjänst, vilket skapade onödigt merarbete. Tänkvärt är att för att lösa 

ett oväntat och icke påverkningsbart problem byta strategi i ett tidigt stadium. 
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6.3 Uppslag till nya studier 
Under arbetets gång har vi hittat flera problemområden som vi väljer att rekommendera för 

framtida forskning, eftersom de i nuläget inte är möjligt att studera effekterna av 

regelverksförändringar. Dessa förändringar är antingen nyligen antagna eller är uppe på 

förslag till att antas vilket ska syfta till en förenklad redovisning för mindre bolag. 

 

Vi anser det betydelsefullt att studera om kvaliteten på redovisningen kommer att förbättras i 

och med införandet av det nya regelverket K2. Eftersom K2-reglerna för aktiebolagens 

årsredovisningar nyligen har börjat tillämpas, det vill säga får tillämpas från och med 

räkenskapsåret 2008, men att de fortfarande är frivilliga gör det extra intressant och aktuellt. 

 

Den stora samtalsfrågan inom redovisningsbranschen är om revisorn har spelat ut sin roll i 

och med det nya förslaget för att upphäva revisionsplikten för mindre bolag. Många tror att 

bolagen väljer att behålla sin revisor trots att kravet på revisionsplikt tas bort, eftersom det 

skapar legitimitet på marknaden och kan krävas av intressenter så som kreditgivare. Bo 

Svensson har på uppdrag av regeringen utrett hur revisionsplikten kan avskaffas för mindre 

aktiebolag. Han föreslår att 96 % av de svenska aktiebolagen efter 1 juli 2010 inte längre 

behöver ha lagstadgad revision.128 Dan Brännström argumenterar emot förslaget och anser att 

revisionsplikten bör slopas stegvis. I Danmark slopades revisionsplikten 2006 och i Finland 

2007 båda av våra grannländer bestämde ett gränsvärde vilket omfattade ca. 40 % av bolagen. 

Därför föreslår Dan Brännström en successiv slopning och anger Bo Svenssons alternativa 

gränsvärden som ett första steg. De bolag som har mindre än 3 Mkr i nettoomsättning, mindre 

än 1,5 Mkr i balansomslutning samt maximalt 3 anställda, skulle motsvara ca. 65 % av de 

aktiva bolagen.129 Det blir härmed högaktuellt att undersöka hur det skulle påverka 

redovisningens framtida kvalitet och tillförlitlighet. Den andra frågan är i vilken omfattning 

bolagen välja att behålla sin revisor och till vilket syfte. 

                                                 
128 Svensson, B. (2008) 
129 Brännström, D. (2008) 
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FFÖÖRREETTAAGGSSFFÖÖRRTTEECCKKNNIINNGG    BBIILLAAGGAA  11  
 
AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp 
AB Leonarden 
Activa Servicepartner i Staffanstorp AB 
Advokatfirman Vinge Aktiebolag 
Aero Materiel Aktiebolag 
Agent 25 Sverige AB 
Agrando AB 
AJKO ArmeringJärnKOnstruktioner AB 
Aktiebolaget Björsereds Skogsentreprenad 
Aktiebolaget Blidsbergs Mekaniska Verkstad 
Aktiebolaget Centralvärme 
Aktiebolaget E. Karlssons Bilstation 
Aktiebolaget Heribert Engelbert 
Aktiebolaget Mörbylånga Taxi 
Aktiebolaget Täby Rör 
Aktiebolaget Westco 
Aktiebolaget Videdals Privatskolor 
Aktiebolaget WI-TÖ Rostfria 
Aktiebolaget Vårgårda Betongtjänst 
Aktiebolaget Öveds Sågverk 
Alfr. Anderssons Tank Aktiebolag 
Alvesta Bilservice AB 
Alvesta Elektriska Installations Aktiebolag 
Andersson & Ärneman Aktiebolag 
Andreas Samuel BYGG AB 
Art Clinic Sverige AB 
Aspesta AB 
ASTON Sweden AB 
Aventus Aktiebolag 
Axedinskolan Aktiebolag 
B & Å Hyrmaskiner Aktiebolag 
B&D Konsult Aktiebolag 
B.K. Delsjömotet AB 
Basstäd i Stockholm AB 
Bengt Werpers Åkeri Aktiebolag 
Bennys Mur & Puts Aktiebolag 
Bento Food Sverige AB 
Berisha Coffee Shop AB 
Bernd's Chark AB 
Big Boy Restaurang Aktiebolag 
Birka Rör Aktiebolag 
BitSec AB 
Bjurbäcks Bygg & Plåt Aktiebolag 
Blomsterkraft Rentokil AB 
Blå Huset AB 
Bo Pettersson Invest AB 
BohusChark AB 
Bollnäs Grill Aktiebolag 
Bonanza Holding Aktiebolag 
Br Bertsons Åkeri Aktiebolag 
Brinks Gurkor & Lantbruks Aktiebolag 
BROTTSTA Bygg Aktiebolag 
Bruka Äldrevård Aktiebolag 
Bygg La-Konsulten Norden AB 
ByggBröderna Predragovic Aktiebolag 
Bäckebol Mekaniska Aktiebolag 

C & E Gastro-Import Aktiebolag 
C C Due Sagici Berisha Restaurang AB 
CCA Transport o. Bilvård Aktiebolag 
Claes Lindmark Aktiebolag 
Clean Maker Sverige AB 
Clean Partner i Stockholm AB 
Codetu AB 
Coldman Försäljnings AB 
Comfort i Umeå VVS Aktiebolag 
Corrotech AB 
CSE Logistics AB 
Curo Trading AB 
D.C. elektronik Aktiebolag 
Dahlbergs Restaurang AB 
Dan-doors Aktiebolag 
Data Respons Syrén AB 
DEBORA Örebro Interiör Aktiebolag 
Dellner Brakes Aktiebolag 
Djursjukhuset i Jönköping AB 
Double Up AB 
Drottninggatan Optik John Sandh AB 
E & B Petterssons Plåtslageri i Råå AB 
E. Wennersten Målerifirma Aktiebolag 
EC Logistic AB 
Eddy Snell Sportvaruhus Aktiebolag 
Edefors Marketing AB 
Ekenäs Bud Aktiebolag 
EkonomiByrån i Wermland AB 
Ekonomihuset på Öland Aktiebolag 
Ekulf Aktiebolag 
Elastocon Aktiebolag 
Elis Johansson Smides Aktiebolag 
Elixir Företagshälsovård AB 
EPG Konsult Samordnad VVS-Teknik AB 
EPM Data Aktiebolag 
ESECO System AB 
Essen Rör Aktiebolag 
Ester i Kungsbacka AB 
Ett Litet Kök Stockholm AB 
Exellent Skandinavien AB 
Fastighets Competens i Norrland AB 
Filmtecknarna F. Animation AB 
Finnhammars Revisionsbyrå Aktiebolag 
Finns Städ och Fönsterputs Aktiebolag 
FLA Bygg & Entreprenad AB 
Flisby Anläggning AB 
Flugeby Golv, Färg & Trä AB 
FLYT AB 
FormPipe Software Skellefteå AB 
Framtidsskolan Örestad Utveckling AB 
Franzéns Agro Transport i Kalmar AB 
Fribergs Färghall - Båtshop Aktiebolag 
Fridströms Busstrafik Aktiebolag 
Friskvårdsbolaget i Gnesta AB 
Förvaltningstjänst i Kungsbacka Aktiebolag 
Garpenbergs Handel Aktiebolag 
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GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag 
Glas & Säkerhetskonsult 06 Aktiebolag 
Glose Murning & Puts Aktiebolag 
Golv till Tak i Stenungsund Aktiebolag 
Grafisk Kompetens i Norr Produktion AB 
Green Construction Europe AB 
Gul & Blå Aktiebolag 
Gårdsjöns Tonårsvård Aktiebolag 
Gällivare Rör AB 
Gästhemmet Edsby Slott AB 
Gävle Nyhetsbyrå Aktiebolag 
Göteborgs Maskinteknik GMT i Högsbo AB 
Hackås Precisionsgjuteri Aktiebolag 
HALA Byggplåtslageri AB 
Hallands Ridgymnasium AB 
Hallkvist & Karlsson i Östersund AB 
HandiCare Sverige AB 
Haninge Montessoriskola Aktiebolag 
Hans Isbergs Måleri Aktiebolag 
Hedemora Bilforum Aktiebolag 
Hindåsgården Konferens och SPA Aktiebolag 
Hjortensbergsbadet i Nyköping Aktiebolag 
Holger Christiansen Sverige Aktiebolag 
Holistic Sverige Aktiebolag 
Holmgrens Truck-Motor Aktiebolag 
Horwath Helsingborg AB 
Hotell Söderh Sahaxe AB 
HSB Göta Byggaktiebolag 
Högberga Bygg AB 
Högåsens Bildemontering Aktiebolag 
Hörby Maskinmontage Aktiebolag 
Icemakers AB 
In-CC AB 
Indoma AB 
Infodata IT Stockholm AB 
Infopaq Sverige Aktiebolag 
Interiörgolv i Helsingborg AB 
IPSOMA Aktiebolag 
Iris Utvecklingscenter AB 
J Tillanen Städservice AB 
J. Mattssons VVS Aktiebolag 
J.B. Fraktkonsult AB 
J.R. Johnssons Plåtslageri Aktiebolag 
JB Våfflan Aktiebolag 
Johanna's Serviceföretag i Stockholm AB 
JR Logistic AB 
Jämtgärsgård AB 
Kafé Kanel AB 
KARM AB 
KESE Måleri i Trollhättan AB 
KIA Kvalitetsstäd AB 
Kjell Berglund Bygg Aktiebolag 
Kjellbergs Industrifastigheter AB 
Klara Taxi AB 
Know IT Information Management Göteborg 
Aktiebolag 
Konsultbolag1 Habram & Eriksson AB 
Kontorsmiljö Andersson & Lundin Aktiebolag 
Kontorsspecial i Jönköping AB 
KRS i Norrköping AB 

Kullberg Warnander Bilservice Aktiebolag 
Kungsviken Byggnads AB 
Kåver & Mellin AB 
L M Maskin Aktiebolag 
Labanskolan Frisärskola AB 
LE-EL i Orsa Aktiebolag 
Linköpings Såg och Borrteknik AB 
LiVi Städservice AB 
LR Revision Sollentuna AB 
Löstorps Takmontage AB 
Mail IT Nygren & Co Holding AB 
Malmslättsvägen AB 
Malung-Sälen Turism Aktiebolag 
Mariebergsskogen AB 
Mariestads Svets & Maskinmontage Aktiebolag 
Marincenter Syd Simrishamn AB 
Marinteknik i Sundsvall Aktiebolag 
MAVAR/Leverera AB  
Mellannorrlands Transport Aktiebolag 
Mi-Bo Förvaltnings AB 
Mistat Aktiebolag 
Mix Medi Care Aktiebolag 
ML Försäljnings Aktiebolag 
MMP Sverige AB 
MNO Holdings AB 
Mobergs Mekaniska Aktiebolag 
MobiTV AB 
Mora Kaffestuga Aktiebolag 
Motor-Nilsson & Söner Aktiebolag 
Munkeby Systems Aktiebolag 
Mäklarhuset i Sundsvall Holding AB 
Mälmans Mek. Verkstad Aktiebolag 
NIBA Syd Aktiebolag 
Nilörn Produktion Aktiebolag 
NMH Production AB 
Norconsult Fältgeoteknik AB 
Nordic Pickup and Delivery AB 
Norra Skåne Offset AB 
Norrköpings Radio & Co Aktiebolag 
Nya Musik- och Missionsbokhandeln, 
Bjurenstedt & Co Aktiebolag 
Nygatan 20 AB 
Nyköping Strand Utbildningscentrum AB 
Näringslivsutveckling i Linköping AB (NuLink 
AB) 
Odelius New Media Aktiebolag 
Olof Viktors i Glemminge AB 
Omtanken i Skåne AB 
OOCL (Sweden) AB 
ORAB i Örnsköldsvik AB 
Oriva Aktiebolag 
Orust Motor Aktiebolag 
P.S.P.A. lev väl Assistans AB 
Perers Färskbrödsbagarn Aktiebolag 
Plockepinn i Malmö AB 
Presentaktiebolaget G.S.K 
ProstaLund Operations Aktiebolag 
PROVANUM Aktiebolag 
R.Enander Maskinaffär Aktiebolag 
Redessa Aktiebolag 
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RENT & FINT I VÄSTSVERIGE AB 
Restaurang LUX Stockholm AB 
Restaurangmaskinbörsen i Stockholm AB 
Ringarums Bensinstation Aktiebolag 
RL Gruppen AB 
Rohde & Schwarz Nordic Services AB 
Rolkur Invest AB 
Ropack Materialhantering Aktiebolag 
Rosén Olsson Måleri Aktiebolag 
Rum Interiör Holding i Nrk AB 
Råsunda Mekaniska Verkstad Aktiebolag 
Röjning & Co AB 
Rönn Invest Aktiebolag 
Rörrevision i Söderköping AB 
SAGAB Electronic Aktiebolag 
SES Combustion AB 
Seso Städservice AB 
Skruvfabrikens Fastighets Aktiebolag 
Skärgårdssnickarna i Hammarö AB 
Sommarvik AB 
Spalt PR Sverige AB 
Specialhåltagning i Trestad Aktiebolag 
Stadax Betongteam Aktiebolag 
Stamford Retail AB 
Stockholms Trumslagare Aktiebolag 
Strömson Green Peak Energi AB 
Strömstad Åkeri & Terminalservice AB 
Städkompakt i Bromma Aktiebolag 
Stöde Livsmedel AB 
Sune Larsson Buss & Lastmaskin i Harads 
Aktiebolag 
Svahn & Pernsköld Matt & Bygg AB 
Swebok AB 
Svenska Grindmatriser Aktiebolag 
Svenska Klasskort AB 
Sverigeråd i Östersund AB 
Sveriges Kvalitetskrogar AB 
Säters Snickerifabrik Aktiebolag 
Södermans Bergsprängning AB 
T. Nilssons Plåt AB 
Tellestams Byggnads AB 
Tema Shipping i Vaxholm Aktiebolag 
Termo Kyl i Sydsverige AB 
TH. SVÄRD & SON Aktiebolag 
The Nils Oscar Company AB 
Thomas Lowerton- Läkarhuset Aktiebolag 
Tidomat AB 
TLV Lack och Bygg AB 
Torhede Entreprenad AB 
TOVENT AB 
TPM Städ AB 
Tranås Eltjänst Aktiebolag 
TT Restaurang & Festvåning AB 
Twitch Health Capital AB 
UC Ekonomipublikationer AB 
Uddevalla Brandservice Aktiebolag 
Umeå Glas Aktiebolag 
Ur & Glasögon Huke Aktiebolag 
VAN DER NOOTSKA PALATSET i Stockholm 
Aktiebolag 

Varbergs Byggservice AB 
Vellinge Teknik & Förvaltnings Aktiebolag 
Vermaplast Aktiebolag 
Wilh. Ringsten Måleri Aktiebolag 
WordFinder Group AB 
Ylleförskolan i Lerum AB 
Zion Bilplåt och Lack AB 
ÅF-TÜV Nord AB 
Åhus Bevattning AB 
Älmhults Flak & Container Service Aktiebolag 
Örebro Computer Service Aktiebolag 
Örgryte Elentreprenad AB 
Österlens Bulk Aktiebolag 
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SSIIGGNNIIFFIIKKAANNSSTTEESSTTEERR      BBIILLAAGGAA  22  
 
Crosstabs 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Revisionsbyrå * 
Sjukfrånvaro 180 62,9% 106 37,1% 286 100,0% 

 
 
 Revisionsbyrå * Sjukfrånvaro Crosstabulation 
 
    Sjukfrånvaro Total 

    Fel Rätt Ofullständig   
Revisionsbyrå Liten  

revisionsbyrå 
Count 26 20 30 76

    Expected Count 17,3 27,9 30,8 76,0
    % within Revisionsbyrå 34,2% 26,3% 39,5% 100,0%
    % within Sjukfrånvaro 63,4% 30,3% 41,1% 42,2%
    % of Total 14,4% 11,1% 16,7% 42,2%
  Mellanstor  

revisionsbyrå 
Count 4 13 11 28

    Expected Count 6,4 10,3 11,4 28,0
    % within Revisionsbyrå 14,3% 46,4% 39,3% 100,0%
    % within Sjukfrånvaro 9,8% 19,7% 15,1% 15,6%
    % of Total 2,2% 7,2% 6,1% 15,6%
  Stor  

revisionsbyrå 
Count 11 33 32 76

    Expected Count 17,3 27,9 30,8 76,0
    % within Revisionsbyrå 14,5% 43,4% 42,1% 100,0%
    % within Sjukfrånvaro 26,8% 50,0% 43,8% 42,2%
    % of Total 6,1% 18,3% 17,8% 42,2%
Total Count 41 66 73 180
  Expected Count 41,0 66,0 73,0 180,0
  % within Revisionsbyrå 22,8% 36,7% 40,6% 100,0%
  % within Sjukfrånvaro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
  % of Total 22,8% 36,7% 40,6% 100,0%

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,521(a) 4 ,021
Likelihood Ratio 11,549 4 ,021
Linear-by-Linear 
Association 3,142 1 ,076

N of Valid Cases 
180   

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,38. 



 82

Crosstabs 

 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Revisionsbyrå * Intäkter 286 100,0% 0 ,0% 286 100,0%

 
 
 Revisionsbyrå * Intäkter Crosstabulation 
 
    Intäkter Total 

    Fel Rätt Ofullständig   
Revisionsbyrå Liten revisionsbyrå Count 96 40 3 139
    Expected Count 77,3 56,9 4,9 139,0
    % within 

Revisionsbyrå 69,1% 28,8% 2,2% 100,0%

    % within Intäkter 60,4% 34,2% 30,0% 48,6%
    % of Total 33,6% 14,0% 1,0% 48,6%
  Mellanstor 

revisionsbyrå 
Count 22 11 1 34

    Expected Count 18,9 13,9 1,2 34,0
    % within 

Revisionsbyrå 64,7% 32,4% 2,9% 100,0%

    % within Intäkter 13,8% 9,4% 10,0% 11,9%
    % of Total 7,7% 3,8% ,3% 11,9%
  Stor revisionsbyrå Count 41 66 6 113
    Expected Count 62,8 46,2 4,0 113,0
    % within 

Revisionsbyrå 36,3% 58,4% 5,3% 100,0%

    % within Intäkter 25,8% 56,4% 60,0% 39,5%
    % of Total 14,3% 23,1% 2,1% 39,5%
Total Count 159 117 10 286
  Expected Count 159,0 117,0 10,0 286,0
  % within 

Revisionsbyrå 55,6% 40,9% 3,5% 100,0%

  % within Intäkter 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
  % of Total 55,6% 40,9% 3,5% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 28,496(a) 4 ,000
Likelihood Ratio 28,814 4 ,000
Linear-by-Linear 
Association 24,691 1 ,000

N of Valid Cases 
286   

a  3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,19. 
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Crosstabs 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Bransch * Intäkter 286 100,0% 0 ,0% 286 100,0% 

 
 
 Bransch * Intäkter Crosstabulation 
 

Intäkter 
    Fel Rätt Ofullständig Total 

Count 0 1 0 1
Expected Count ,6 ,4 ,0 1,0
% within Bransch ,0% 100,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter ,0% ,9% ,0% ,3%

Avlopp, El & 
Vatten 

% of Total ,0% ,3% ,0% ,3%
Count 1 1 0 2
Expected Count 1,1 ,8 ,1 2,0
% within Bransch 50,0% 50,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter ,6% ,9% ,0% ,7%

Bank, Finans & 
Försäkring 

% of Total ,3% ,3% ,0% ,7%
Count 2 1 0 3
Expected Count 1,7 1,2 ,1 3,0
% within Bransch 66,7% 33,3% ,0% 100,0%
% within Intäkter 1,3% ,9% ,0% 1,0%

Bemanning & 
Arbetsförmedling 

% of Total ,7% ,3% ,0% 1,0%
Count 25 29 3 57
Expected Count 31,7 23,3 2,0 57,0
% within Bransch 43,9% 50,9% 5,3% 100,0%
% within Intäkter 15,7% 24,8% 30,0% 19,9%

Bygg, Design & 
Inredningsverksam
het 

% of Total 8,7% 10,1% 1,0% 19,9%
Count 5 9 0 14
Expected Count 7,8 5,7 ,5 14,0
% within Bransch 35,7% 64,3% ,0% 100,0%
% within Intäkter 3,1% 7,7% ,0% 4,9%

Data, IT & 
Telekommunikatio
n 

% of Total 
1,7% 3,1% ,0% 4,9%

Count 9 9 0 18
Expected Count 10,0 7,4 ,6 18,0
% within Bransch 50,0% 50,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter 5,7% 7,7% ,0% 6,3%

Detaljhandel 

% of Total 3,1% 3,1% ,0% 6,3%
Count 10 4 2 16
Expected Count 8,9 6,5 ,6 16,0
% within Bransch 62,5% 25,0% 12,5% 100,0%
% within Intäkter 6,3% 3,4% 20,0% 5,6%

Fastighetsverksam
het 

% of Total 3,5% 1,4% ,7% 5,6%

Bransch 

Företagstjänster Count 3 4 0 7
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Expected Count 3,9 2,9 ,2 7,0
% within Bransch 42,9% 57,1% ,0% 100,0%
% within Intäkter 1,9% 3,4% ,0% 2,4%
% of Total 1,0% 1,4% ,0% 2,4%
Count 21 4 1 26
Expected Count 14,5 10,6 ,9 26,0
% within Bransch 80,8% 15,4% 3,8% 100,0%
% within Intäkter 13,2% 3,4% 10,0% 9,1%

Hotell & 
Restaurang 

% of Total 7,3% 1,4% ,3% 9,1%
Count 1 0 0 1
Expected Count ,6 ,4 ,0 1,0
% within Bransch 100,0% ,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter ,6% ,0% ,0% ,3%

Hår & 
Skönhetsvård 

% of Total ,3% ,0% ,0% ,3%
Count 11 2 1 14
Expected Count 7,8 5,7 ,5 14,0
% within Bransch 78,6% 14,3% 7,1% 100,0%
% within Intäkter 6,9% 1,7% 10,0% 4,9%

Hälsa & Sjukvård 

% of Total 3,8% ,7% ,3% 4,9%
Count 0 1 0 1
Expected Count ,6 ,4 ,0 1,0
% within Bransch ,0% 100,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter ,0% ,9% ,0% ,3%

Jordbruk, 
Skogsbruk, Jakt & 
Fiske 

% of Total ,0% ,3% ,0% ,3%
Count 6 1 0 7
Expected Count 3,9 2,9 ,2 7,0
% within Bransch 85,7% 14,3% ,0% 100,0%
% within Intäkter 3,8% ,9% ,0% 2,4%

Juridik, Ekonomi & 
Konsulttjänster 

% of Total 2,1% ,3% ,0% 2,4%
Count 3 0 0 3
Expected Count 1,7 1,2 ,1 3,0
% within Bransch 100,0% ,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter 1,9% ,0% ,0% 1,0%

Kultur, Nöje & 
Fritid 

% of Total 1,0% ,0% ,0% 1,0%
Count 6 2 0 8
Expected Count 4,4 3,3 ,3 8,0
% within Bransch 75,0% 25,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter 3,8% 1,7% ,0% 2,8%

Livsmedelsframstäl
lning 

% of Total 2,1% ,7% ,0% 2,8%
Count 0 2 0 2
Expected Count 1,1 ,8 ,1 2,0
% within Bransch ,0% 100,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter ,0% 1,7% ,0% ,7%

Media 

% of Total ,0% ,7% ,0% ,7%
Count 2 1 0 3
Expected Count 1,7 1,2 ,1 3,0
% within Bransch 66,7% 33,3% ,0% 100,0%
% within Intäkter 1,3% ,9% ,0% 1,0%

Motorfordonshand
el 

% of Total ,7% ,3% ,0% 1,0%
Count 14 8 1 23Partihandel 
Expected Count 12,8 9,4 ,8 23,0
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% within Bransch 60,9% 34,8% 4,3% 100,0%
% within Intäkter 8,8% 6,8% 10,0% 8,0%
% of Total 4,9% 2,8% ,3% 8,0%
Count 0 3 0 3
Expected Count 1,7 1,2 ,1 3,0
% within Bransch ,0% 100,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter ,0% 2,6% ,0% 1,0%

Reklam, PR & 
Marknadsundersök
ning 

% of Total ,0% 1,0% ,0% 1,0%
Count 2 5 1 8
Expected Count 4,4 3,3 ,3 8,0
% within Bransch 25,0% 62,5% 12,5% 100,0%
% within Intäkter 1,3% 4,3% 10,0% 2,8%

Reparation & 
Installation 

% of Total ,7% 1,7% ,3% 2,8%
Count 1 0 0 1
Expected Count ,6 ,4 ,0 1,0
% within Bransch 100,0% ,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter ,6% ,0% ,0% ,3%

Resebyrå & Turism

% of Total ,3% ,0% ,0% ,3%
Count 0 6 0 6
Expected Count 3,3 2,5 ,2 6,0
% within Bransch ,0% 100,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter ,0% 5,1% ,0% 2,1%

Teknisk 
Konsultverksamhet

% of Total ,0% 2,1% ,0% 2,1%
Count 18 12 0 30
Expected Count 16,7 12,3 1,0 30,0
% within Bransch 60,0% 40,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter 11,3% 10,3% ,0% 10,5%

Tillverkning & 
Industri 

% of Total 6,3% 4,2% ,0% 10,5%
Count 11 7 0 18
Expected Count 10,0 7,4 ,6 18,0
% within Bransch 61,1% 38,9% ,0% 100,0%
% within Intäkter 6,9% 6,0% ,0% 6,3%

Transport & 
Magasinering 

% of Total 3,8% 2,4% ,0% 6,3%
Count 5 4 0 9
Expected Count 5,0 3,7 ,3 9,0
% within Bransch 55,6% 44,4% ,0% 100,0%
% within Intäkter 3,1% 3,4% ,0% 3,1%

Utbildning, 
Forskning & 
Utveckling 

% of Total 1,7% 1,4% ,0% 3,1%
Count 2 0 1 3
Expected Count 1,7 1,2 ,1 3,0
% within Bransch 66,7% ,0% 33,3% 100,0%
% within Intäkter 1,3% ,0% 10,0% 1,0%

Uthyrning & 
Leasing 

% of Total ,7% ,0% ,3% 1,0%
Count 1 1 0 2
Expected Count 1,1 ,8 ,1 2,0
% within Bransch 50,0% 50,0% ,0% 100,0%
% within Intäkter ,6% ,9% ,0% ,7%

Övriga 
Konsumenttjänster 

% of Total ,3% ,3% ,0% ,7%
Count 159 117 10 286
Expected Count 159,0 117,0 10,0 286,0

Total 

% within Bransch 55,6% 40,9% 3,5% 100,0%
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% within Intäkter 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 55,6% 40,9% 3,5% 100,0%

 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 67,916(a) 52 ,068
Likelihood Ratio 74,430 52 ,022
Linear-by-Linear 
Association ,564 1 ,453

N of Valid Cases 
286   

a 62 cells (76,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 
 

Crosstabs 
 
 Case Processing Summary 
 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 
Revisionsbyrå * 
Tilläggsupplysningar 286 100,0% 0 ,0% 286 100,0%

 
 
 Revisionsbyrå * Tilläggsupplysningar Crosstabulation 
 

Tilläggsupplysningar 

    
Fel alt ej 

fullständig 
Rätt alt 

undantagna Total 
Count 120 19 139
Expected Count 110,3 28,7 139,0
% within 
Revisionsbyrå 86,3% 13,7% 100,0%

% within 
Tilläggsupplysningar 52,9% 32,2% 48,6%

Liten revisionsbyrå 

% of Total 42,0% 6,6% 48,6%
Count 30 4 34
Expected Count 27,0 7,0 34,0
% within 
Revisionsbyrå 88,2% 11,8% 100,0%

% within 
Tilläggsupplysningar 13,2% 6,8% 11,9%

Mellanstor 
revisionsbyrå 

% of Total 10,5% 1,4% 11,9%
Count 77 36 113
Expected Count 89,7 23,3 113,0
% within 
Revisionsbyrå 68,1% 31,9% 100,0%

% within 
Tilläggsupplysningar 33,9% 61,0% 39,5%

Revisionsbyrå 

Stor revisionsbyrå 

% of Total 26,9% 12,6% 39,5%
Count 227 59 286Total 
Expected Count 227,0 59,0 286,0
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% within 
Revisionsbyrå 79,4% 20,6% 100,0%

% within 
Tilläggsupplysningar 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 79,4% 20,6% 100,0%
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 14,446(a) 2 ,001
Likelihood Ratio 14,193 2 ,001
Linear-by-Linear 
Association 12,193 1 ,000

N of Valid Cases 
286   

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,01. 
 
 
 Verksamhet * Total Crosstabulation 
 

Total 

    
Fel alt ej 

fullständig 
Rätt alt 

undantagna Total 
Count 122 40 162
Expected Count 128,6 33,4 162,0
% within 
Verksamhet 75,3% 24,7% 100,0%

% within Total 53,7% 67,8% 56,6%

Tjänsteföretag 

% of Total 42,7% 14,0% 56,6%
Count 32 6 38
Expected Count 30,2 7,8 38,0
% within 
Verksamhet 84,2% 15,8% 100,0%

% within Total 14,1% 10,2% 13,3%

Tillverkande 
företag 

% of Total 11,2% 2,1% 13,3%
Count 35 9 44
Expected Count 34,9 9,1 44,0
% within 
Verksamhet 79,5% 20,5% 100,0%

% within Total 15,4% 15,3% 15,4%

Handelsföretag 

% of Total 12,2% 3,1% 15,4%
Count 38 4 42
Expected Count 33,3 8,7 42,0
% within 
Verksamhet 90,5% 9,5% 100,0%

% within Total 16,7% 6,8% 14,7%

Verksamhet 

Övriga företag 

% of Total 13,3% 1,4% 14,7%
Count 227 59 286
Expected Count 227,0 59,0 286,0
% within 
Verksamhet 79,4% 20,6% 100,0%

% within Total 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% of Total 79,4% 20,6% 100,0%
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Oneway 
 
 ANOVA 
 
Bolagets storlek  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 115036804

3,746 2 575184021,87
3 6,179 ,003 

Within Groups 164755307
11,698 177 93082094,416    

Total 176258987
55,444 179     

 
 

Post Hoc Tests 
 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Bolagets storlek  
Tukey HSD  

95% Confidence Interval 

(I) Sjukfrånvaro (J) Sjukfrånvaro 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
Rätt -5226,137(*) 1918,497 ,019 -9760,69 -691,58Fel 
Ofullständig -6478,164(*) 1882,921 ,002 -10928,63 -2027,69

Rätt Fel 5226,137(*) 1918,497 ,019 691,58 9760,69
Ofullständig -1252,027 1638,729 ,726 -5125,32 2621,27

Ofullständig Fel 6478,164(*) 1882,921 ,002 2027,69 10928,63
Rätt 1252,027 1638,729 ,726 -2621,27 5125,32

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
 

Homogeneous Subsets 
 
 Bolagets storlek 
 
Tukey HSD  

Subset for alpha = .05 
Sjukfrånvaro N 1 2 
Fel 41 15267,44  
Rätt 66  20493,58
Ofullständig 73  21745,60
Sig.   1,000 ,770

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 56,348. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
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Oneway 

 
 ANOVA 
 
Bolagets storlek  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 571540803

,268 2 285770401,63
4 2,834 ,060 

Within Groups 285380371
73,561 283 100841120,75

5    

Total 291095779
76,829 285     

 
 

Post Hoc Tests 
 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Bolagets storlek  
Tukey HSD  

95% Confidence Interval 

(I) Intäkter (J) Intäkter 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
Rätt -2856,853 1223,156 ,053 -5738,75 25,04Fel 
Ofullständig -2701,256 3273,887 ,688 -10414,90 5012,39

Rätt Fel 2856,853 1223,156 ,053 -25,04 5738,75
Ofullständig 155,597 3308,474 ,999 -7639,54 7950,73

Ofullständig Fel 2701,256 3273,887 ,688 -5012,39 10414,90
Rätt -155,597 3308,474 ,999 -7950,73 7639,54

 
 

Homogeneous Subsets 
 
 Bolagets storlek 
 
Tukey HSD  

Subset for 
alpha = 

.05 

Intäkter N 1 
Fel 159 17871,04
Ofullständig 10 20572,30
Rätt 117 20727,90
Sig.   ,560

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 26,124. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
 


