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Sammanfattning 
Under 2014 tog konkursutvecklingen för svenska aktiebolag en positiv vändning och 
minskade till 6 017 konkurser. Vid en konkurs är alltjämt de ekonomiska konsekvenserna 
betydande för anställda, samhället och i synnerhet leverantörer och kunder. För att 
motverka dessa kostnader fordras relevant och tillförlitlig information av kvalité i 
företags redovisning vilket ligger till grund för intressenters beslutsfattande. Dessvärre 
har det avskaffade revisorskravet från 2010 medfört att den generella kvaliteten i svenska 
aktiebolags årsredovisningar försvagats, varför konsekvenserna förutsätts tillta. 
Existerande metoder för att mäta redovisningskvalitet påvisas undermåliga varför ett 
reviderat mått förmodas höja intressenters potential att undgå relationer med företag på 
gränsen till konkurs samt eventuella konkurskostnader. Således lyder studiens 
problemformulering: 
 

Går det att utveckla ett nytt mått på redovisningskvalitet som är mer relevant för 
intressenter? 

 
Till följd av kritiken mot existerande mått för redovisningskvalitet framställs 
bokföringsskyldighetens uppfyllande som teoretisk utgångspunkt till en ny definition av 
redovisningskvalitet. Studien tillämpar en kvantitativ metod varför hypoteser angående 
företags karakteristika som visats ha ett positivt samband till redovisningskvalitet i 
tidigare forskning formas, med ändamålet att utgöra studiens mätinstrument. Måttet tar 
även hänsyn till IFRS kvalitativa egenskaper för att tillförse intressenter med essentiell 
information i deras beslutsfattande och motverka informationsassymetri. 
 
Studien använder konkursförvaltarberättelsen som datamaterial för att konstatera 
bokföringsskyldighetens uppfyllande i undersökta företag samt dess samband till aktuella 
hypoteser. Datat har därefter analyserats med hjälp av statistiska sambandstest och 
multipel logistisk regression var bokföringsskyldigheten även analyserats på en 
disaggregerad nivå. 
 
Empirin påvisar revision och företags storlek ha en signifikant betydelse för det rådande 
måttet av redovisningskvalitet. Intern bokföring avslås likt revisionsbolagets storlek och 
branschtillhörighet ha statistiskt samband till redovisningskvalitet men likväl existerar 
separata relationer av betydelse för redovisningskvaliteten.  
 
Avslutningsvis konstateras att definitionen av redovisningskvalitet och det aktuella måttet 
bidrar till en hög användbarhet samt beaktar kunder och leverantörers behov av kvalitativ 
information för att undgå andras konkurskostnader. Utöver det valda perspektivet bidrar 
studiens resultat med väsentliga samhälleliga aspekter, rörande fler intressenter, där 
konkurskostnader kan motverkas. Såväl teoretiskt som praktiskt bidrar den nya 
definitionen av redovisningskvalitet med betydelsefulla upptäckter. Exempelvis kan 
revisionens samband med redovisningskvalitet användas proaktivt av intressenter såsom 
UC vid kreditriskbedömning. Behov av fortsatt forskning med förvaltaberättelsen 
existerar både inom en företagsekonomisk- samt juridisk aspekt. 
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1. Inledning 
Intentionen med det stundande kapitlet är att introducera bakgrunden till forskningens 
problemområde samt belysa studiens betydelse. Problemet genererar en 
problemformulering med förenade syften. 
 
1.1 Problembakgrund  
Den 5 september 2012 ansökte värdetransportsföretaget Panaxia om konkurs på grund 
utav stora förluster. Företaget hade avtal med många bolag om penningtransporter och 
man skötte även påfyllning utav hälften av Sveriges bankomater. Konkursen skapade oro 
runtomkring hela Sverige och många butiker förväntades bli drabbade till följd av 
kontantbristen. Som en följd utav Panaxias konkurs utsattes även deras intressenter för 
risker och minst tio stycken bensinstationer övervägde konkurs. (Andersson, 2012) Drygt 
ett halvår efter konkursen kunde man konstatera att cirka en halv miljard kronor förlorats 
vid konkursen och förlusten hade under tid dolts med förskingring ur kundernas kassor 
för att inte uppvisa en förlustbringande verksamhet (Olsson, 2013). En av konsekvenserna 
från förskingringen var följaktiga brister i redovisningen (SvD, 2012). Kvaliteten i 
redovisningens information upplevs varit så pass vinklad att den direkt berört Panaxias 
intressenter. Med en korrekt transparent redovisning hade man inte kunnat genomföra 
förskingring utan att bli avslöjade, samtidigt som kunderna varit medvetna om den 
ekonomiska ställningen som rådde och kunnat tillta handlingar. 
 
Vilka aktörer är det som påverkas av en konkurs och vilka är kostnaderna? Enligt 
Koponen (2003, s. 39) är konsekvenserna vid en konkurs för företaget och samhället 
väsentliga ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket även blir tydligt i Panaxia-fallet. Vidare 
menar Koponen (2003, s. 39) att vid en konkurs blir anställda uppsagda, företag förlorar 
sitt levebröd, samhällets skatteintäkter minskar, banker och leverantörer drabbas av 
kreditförluster. Sätts ett företag i obestånd poneras det utsätta exempelvis leverantörer 
och indirekt deras intressenter som ett resultat utav kund- och likvidförlust. I Panaxia-
fallet har följaktligen fler än de tio bensinstationerna drabbats av konkurskostnaderna.  
 
För att preventivt motverka kostnaderna är det viktigt att företagens intressenter får 
tillgång till relevant och tillförlitlig information via redovisningen. De finansiella 
rapporterna ett företag framställer nyttjas både internt inom företaget och externt (Thorell 
& Edenhammar, 2003, s. 15). Den externa redovisningen är offentlig och riktar sig till 
företagets externa intressenter och utan dem skulle det inte finnas ett behov för 
årsredovisningar (Thorell & Edenhammar, 2003, s. 15). Det kan ibland vara svårt för 
användarna av den externa redovisningen att tolka informationen som ges ut via 
årsredovisningen vilket kan leda till att de får en skev bild av företagets ekonomiska 
ställning. För att göra informationen från de finansiella rapporterna användbara för 
intressenterna har IFRS format kvalitativa egenskaper (FAR Akademi, 2013, s. 14). Två 
av de fyra viktigaste egenskaperna är relevans och tillförlitlighet vilka syftar på att 
informationen ska ha ett värde för intressenterna samt avbilda den ekonomiska 
verkligheten i företaget (FAR Akademi, 2013, s. 14-15). Tummar företag på relevansen 
och tillförlitligheten i de finansiella rapporterna blir intressenterna lidande till följd av 
lägre kvalité att tillgå från de finansiella rapporterna vid beslutsfattande. 
 
Allmänt har den övergripande kvaliteten i svenska aktiebolags årsredovisningar 
försvagats. Bevekelsegrunden återfinns främst i den grad bolag utelämnar väsentlig 
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information i boksluten, vilket medför sämre förutsättningar att bedöma det ekonomiska 
tillståndet. (UC, 2014a) Den negativa utvecklingen framstår särskilt som en konsekvens 
utav det slopade revisorskravet som infördes i november 2010. Till följd av det har 80 % 
av Sveriges nystartade aktiebolag samt 40 % av de verksamma företagen valt att inte 
nyttja revisorns tjänster. Upplysningscentralen (UC) har som uppgift att lämna ut 
information till företags intressenter för att nyttjas till beslutsfattande. Roland Sigbladh, 
marknadschef på UC, uttrycker sin oro över framtida utveckling i redovisningskvaliteten 
och rekommenderar bolag att nyttja redovisningskonsultation alternativt revision för att 
höja redovisningskvaliteten. (UC, 2014a) Vidare hävdar UC (2014a) att rådgivning även 
bidrar till utveckling och stöd för tillväxt, vilket Bennet & Robson (1999), Berry et al. 
(2006) och Gooderham et al. (2004) instämmer vid. 
 
Utöver revision som rådgivning finns det även möjlighet för företag att anlita extern 
redovisningshjälp vid upprättande av den löpande bokföringen samt årsbokslutet. 
Kunskapen för att upprätta en bokföring inom lagens krav är inte en självklarhet inom 
varje organisation (Greaver II, 1999, s. 48). Förutom den kunskap företaget förfogar över 
inom det valda affärsområdet kan de ekonomiska kunskaperna vara undermåliga. 
Konsekvenserna blir likt vad UC (2014a) rapporterat, en redovisning innehållande 
felaktigheter vilket återspeglas i den information årsredovisningen förmedlar till 
intressenterna. Likt Greaver II (1999, s. 48) argumenterar Everaert et al. (2007, s. 720) 
att den bristande kunskapen inom ekonomi föranleder att företag anlitar extern expertis 
vid upprättandet av bokföringen. Den externa expertisen i form av redovisningskonsulter 
bidrar till att företagen följer de aktuella lagarna och reglerna som finns inom skatt och 
redovisning (Duganier, 2005, s. 41). Bennet & Robson (1999, s. 169, 177) påvisar att 
storleken på företaget, mätt i antal anställda, har ett positivt samband med användandet 
av extern rådgivning i form av revision och bokföring. Sambandet mellan storlek och 
extern rådgivning indikerar lägre redovisningskvalitet i mindre företag. Behovet av extern 
rådgivning för att upprätta en regelriktig löpande bokföring som mynnar ut i ett årsbokslut 
syns ergo vara större i mindre företag. Storlekens betydelse för redovisningskvaliteten 
understryks av både Kedner (1975) och Svensson (2003, s. 147). Anledningen till den 
bristande redovisningskvaliteten är enligt Svensson (2003, s. 147) de begränsade 
kunskaperna i mindre företag. 
 
Sammantaget påpekas redovisningskvaliteten påverkas av en rad olika faktorer och vi har 
belyst delar av dess konsekvenser. Den försämrade informationen som uttrycks till 
intressenter utgör grund i beslutsfattande rörande företagsrelationer. Till följd av detta 
faktum fordras utvärdering följd av modernisering utav hjälpmedel till att motarbeta de 
relativt intensifierade konsekvenserna. Då informationens kvalité blir sämre bör en mer 
kvalitativ och funktionell mätning av informationen vara ett sådant hjälpmedel som 
motverkar den nedåtgående redovisningskvaliteten. En sådan process kräver därför noga 
undersökning utav etablerade metoder för att bedöma redovisningskvalitet. Generellt 
tillämpar merparten av tillvägagångsätten resultatmanipulering som mått för 
redovisningskvalitet (Dechow et al., 1995). En av de mest kända modellerna med 
resultatmanipulering utformades av Jones som ser redovisningskvalitet som skillnaden 
mellan diskretionära periodiseringar och totala periodiseringar (Dechow et al., 1995, s. 
195). Dechow et al. (1995, s. 223) framhäver dock en modifierad Jonesmodell som det 
bästa alternativet för att upptäcka resultatmanipulering. I en modernare forskning 
utvecklar Hribar et al. (2014) ett mått skilt från resultatmanipulering, istället baseras 
redovisningskvalitet på revisionsarvode. Generellt syns de flesta befintliga måtten för 
redovisningskvalitet utgå från resultatmanipulering med enstaka avvikelser. 
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1.2 Problematisering 
Gemensamt för de existerande måtten är att de har påtagliga brister. Även funktionaliteten 
bör belysas, mindre bolag redovisar inte alltid periodiseringar vilket gör att den 
modifierade Jones modellen (Dechow et al., 1995) inte är tillämpbar och efter 
revisionspliktens avskaffande är inte heller Hribar et al. (2014) metoden användbar på 
alla svenska aktiebolag. Begränsningarna innebär även att måtten inte går att tillämpa vid 
jämförelse mellan alla bolag.  
 
För att förbättra intressenters potential att undgå stegringen utav konsekvenser från 
företags otillräckliga information i årsredovisningar eftertraktas ett lämpligare mått på 
redovisningskvalitet. Efter revisionspliktens avskaffande förväntas incitament till 
kunskap inom lagstiftningen för redovisning avta (Tabone & Baldacchino, 2003, s. 389). 
Vilket UC (2014a) likaså rapporterade, årsredovisningarna i svenska aktiebolag har 
försämrats efter revisionspliktens avskaffande. Således bör en definition av 
redovisningskvalitet till det aktuella måttet vara förankrat i svensk lagstiftning för att 
indirekt kontrollera att dess villkor upprätthålls oavsett om företag tillämpar revision. 
Lagens villkor inom redovisning återfinns i Bokföringslagen (BFL) (SFS 1999:1078) och 
benämns som bokföringsskyldigheten. Bokföringsskyldigheten framförs i 1 §, 4 kap i 
BFL och kontrollerar dels processer med samband till årsredovisningen samt den 
övergripande kvaliteten. 
 
En sådan utgångspunkt med allmänna krav medför parallellt att måttet blir applicerbart 
på samtliga företag som innefattas av bokföringsskyldigheten, vilket gäller alla 
aktiebolag. En sådan användbarhet i ett nytt mått borde resultera i potentiell komparation 
mellan diverse aktiebolag i Sverige, något vi belyst inte är möjligt med de tidigare 
redovisningsmåtten. Således tar studien samtidigt hänsyn till en av IFRS kvalitativa 
egenskaper för finansiella rapporter, jämförbarhet, som kräver att användarna kan jämföra 
företag baserat på samma förutsättningar (FAR Akademi, 2013, s. 16).  
 
För att måttet därutöver ska säkerställa intressenternas nytta av informationen 
redovisningen uttrycker bör beaktande till IFRS övriga kvalitativa krav för finansiella 
rapporter inkluderas. Förmår studien utveckla ett nytt mått som dessutom inkorporerar 
relevans och tillförlitlighet förefaller det ponera en förbättring jämt de befintliga 
redovisningsmåtten. Tidigare mått för redovisningskvalitet definierat med 
resultatmanipulering och andelen diskretionära periodiseringar inriktas mot att exponera 
ekonomisk ställning och tillförlitlighet i de finansiella rapporterna. Däremot saknas, som 
nämnt, en total jämförbarhet men även relevans i den utsträckningen att intressenter får 
informationen vid rätt tid. Metoden för att mäta redovisningskvalitet med 
revisionsarvoden, som Hribar et al. (2014) utvecklade, brister framförallt i dess avsaknad 
av jämförbarhet då metoden inte är användbar på de 40 % som inte nyttjar revision. Måttet 
med revisionsarvoden fokuserar på tillförlitlighet där högre revisionskostnader speglar 
fler oegentligheter i redovisningen, däremot kontrolleras inte det ekonomiska tillståndets 
tillförlitlighet likt resultatmanipulering. Gemensamt med resultatmanipulering finner vi 
dock måttet med revisionsarvoden innefatta otillräckligt fokus på relevansen i 
informationen. Denna genomgång av brister i etablerade mått uppvisar potentiella 
förbättringar och klarlägger behovet av förändring. 
 
Både resultatmanipulering och revisionsarvoden utgår ifrån årsredovisningen, var 
metoden med resultatmanipulering är relativt komplex. Därmed är intressenters 
beslutsfattande beroende av en årsredovisning för att exempelvis jämföra företag. Lämnar 
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företag då inte in årsredovisningen i tid saknas betydande information och grunder till 
beslutsfattande. Fortsättningsvis inrymmer tidigare mått en begränsad användning, 
redovisningskvaliteten bedöms efter att finansiella rapporter är tillgängliga, där 
väsentligheten är högst vid tidpunkten för värderingen och förändras inte innan 
nästkommande rapportering. Sammantaget kan mycket skilja sig mellan två rapporter och 
redovisningskvaliteten förändras därefter. Studiens uppfattning är således att ett nytt mått 
fördelaktigt kan baseras på annat än den definitiva årsredovisningen. I vår mening är 
årsredovisningen utfallet av den redovisningskvalitet som infunnits under räkenskapsåret 
och föranleder bokslutet. Av den orsaken ska det aktuella måttet riktas mot de faktorer 
som höjer redovisningens kvalitet fram till räkenskapsårets slut och därmed även 
årsredovisningen. Inom sådana faktorer klassificeras revision enligt UC (2014a), antal 
anställda enligt Kedner (1975) och Svensson (2003) samt extern rådgivning enligt 
Everaert et al. (2007). 
 
Sammantaget har förbättringsmöjligheter inom ett aktuellt problemområde med en 
nedåtgående trend presenterats. Resonemanget har visat att den fallande 
redovisningskvalitetens implikationer för intressenters informationsbehov kräver 
utveckling utav ett nytt redovisningsmått. Ett sådant mått kan då med fördel nyttjas av 
intressenter i praktiken för att undgå kreditförluster, skatteintäkter samt uteblivna tjänster 
och produkter. Utifrån kritik mot de gamla måtten, slopandet av revisionsplikten, gamla 
måttens bristande hänsyn till IFRS kvalitativa egenskaper för finansiella rapporter och 
användarnas behov anser vi en förbättring vara nödvändigt. Utveckling av det nya 
redovisningsmåttet fordrar undersökning av samband mellan en ny definition av 
redovisningskvalitet och tidigare positivt bevisade faktorer som korrelerar med 
redovisningskvalitet, exempelvis revision som nämns i problembakgrunden. Sådana 
förklarande samband avser att undersöka och förklara tillförlitligheten i redovisningen för 
att om möjligt tillämpas som praktiska mått på redovisningskvalitet. Bevekelsegrunden 
återfås i skäl att operationalisera och inbringa validitet i mätinstrumentet. Denna 
undersökning medför ett nytt forskningsområde och innefattar således ett vetenskapligt 
värde utöver en introducerad teoretisk och praktisk dignitet. 
 
1.3 Problemformulering  
Går det att utveckla ett nytt mått på redovisningskvalitet som är mer relevant för 
intressenter? 
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1.4 Syfte 
x Huvudsyfte: Studiens huvudsakliga syfte är att motverka intressenters 

konkurskostnader genom att utveckla ett nytt universellt mått för 
redovisningskvalitet relaterat till företags karakteristika.  

 
x Delsyfte 1: Utifrån ett teoretiskt perspektiv forma fundamentet till en ny definition 

av redovisningskvalitet via svensk lags krav på bokföring. 
 

x Delsyfte 2: Utifrån tidigare forskning undersöka revision, intern bokföring samt 
storleks inverkan på redovisningskvalitet samt konstatera dess betydelse i relation 
till den nya definitionen av redovisningskvalitet. 

 
x Delsyfte 3: Ge rekommendationer huruvida olika företags karakteristiska påverkar 

årsredovisningens informationsvärde, på ett sådant sätt att de kan nyttjas proaktivt 
konkurser i praktiken. 

 
1.5 Teoretiskt bidrag 
Generera en ny definition för redovisningskvalitet som är förankrat i svensk lag och IFRS 
kvalitativa egenskaper för finansiella rapporter. Med definitionen utvecklas ett nytt mått 
på redovisningskvalitet i relation till företags karakteristiska. Definitionen av 
redovisningskvalitet via svensk lag behandlar utöver det företagsekonomiska även en 
juridisk aspekt. 
 
1.6 Praktiskt bidrag  
Konkretisera indikationer på redovisningskvalitet i företag genom redovisningsmåttet 
vilket preventivt kan motverka informationsassymetri mellan företagsledningar och 
intressenter. Studien kan även bidra till att belysa den externa rådgivningens, i synnerhet 
revisionens, betydelse för redovisningskvalitet. Utöver de företagsekonomiska 
aspekterna kan studien, med definitionen av redovisningskvalitet via svensk lag, bidra 
med en juridisk aspekt där redovisningskvaliteten är förankrad i lagtext. 
Samhällskostnader i samband med företags misslyckande, grundat i undermålig 
redovisningskvalitet, kan motverkas genom studiens nya mått på redovisningskvalitet.  
 
1.7 Avgränsning 
Studien begränsas till svenska företag med bolagsformen aktiebolag vilket möjliggör 
mätning genom bokföringsskyldigheten. Fortsättningsvis definieras redovisningskvalitet 
enligt bokföringsskyldighetens krav. Studien menar avhandla endast redovisningskvalitet 
som beror på själva upprättandet av bokföringen. Inom studien avgränsas undersökningen 
uteslutande mot konkursbolag och tillhörande förvaltarberättelser. 
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2. Teoretisk metod 
Avsikten med följande kapitel är att klargöra studiens vetenskapliga förhållningssätt. 
Initialt skildras ämnesvalet och författarnas förutsättningar till området samt syn på 
kunskap. Fortsättningsvis beskrivs undersökningens metodologiska ansats och 
sammanfattande forskningsprocess. Avslutningsvis redogörs för studiens 
litteratursökning, ackompanjerat av kritik mot tillämpad litteratur. 
 
2.1 Ämnesval och förförståelse 
Vid valet av ämne var vårt intresse för redovisning en självfallen infallsvinkel. I samtal 
med vår handledare Stefan Sundgren blev vi tillfrågade om att parallellt samla data i en 
studie han skulle utföra. Datat var konkursförvaltarberättelsen och presenterades såsom 
av unik karaktär vilket berörde både företagsekonomi och juridik. Här sattes första 
grunden till vårt val av ämne och vi uppmärksammades även på 
konkursförvaltarberättelsen som ett outvecklat verktyg till information. Ur detta fortlöpte 
arbetet med att undersöka tidigare mått för redovisningskvalitet och möjligheten att 
producera ett nytt utifrån konkursförvaltarberättelsens information. 
 
Valet av ämne är väldigt centralt vilket understryks av Ejvegård (2009, s. 25) som menar 
att det är det viktigaste beslutet i hela forskningsarbetet. Därför fordrade detta första steg 
i studien mycket eftertanke och efterforskning. Vår inriktning mot redovisning samt 
intresse för dito gav oss incitament att fördjupa oss inom ämnet vilket blev avgörande för 
uppsatsens riktning. Även att ämnet berör ett outforskat problemområde skapade ett 
intresse vilket krävde efterforskning för att bedöma genomförbarheten av en studie med 
den här inriktningen. Ämnets vetenskapliga värde, vilket åskådliggörs i den undermåliga 
forskningen rörande redovisningskvalitet kopplat till konkursförvaltarberättelsen samt 
regleringen i den svenska företagsmiljön, bidrog dessutom till att öka intresset för 
forskningsområdet.  
 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 76) har forskaren teoretiska förföreställningar vilka 
baseras på olika teorier, synsätt och erfarenheter inom exempelvis företagsekonomi. Av 
den orsaken att detta ämne behandlar konkurser kom våra juridiska kunskaper till nytta. 
Vi har båda läst 45 högskolepoäng inom juridik och har därmed en god grundförståelse 
för konkurser och hur de behandlas. Den djupa teoretiska förförståelsen vi besitter inom 
redovisning har vi erhållit genom utbildningen på Handelshögskolan i Umeå med kurser 
inom detta område. Praktiskt har vi även en relativt djup förförståelse som studenter. Vi 
har båda arbetat tillsammans som hjälplärare i extern redovisning samt arbetat med 
redovisning i extrajobb/sommarjobb. Utöver detta har vi även båda engagerat oss ideellt 
inom redovisning i Handelshögskolan Umeå Studentförening, där Mattias verkade som 
konsultkoordinator inom redovisning och Niklas som konsult inom redovisning. De 
teoretiska förföreställningar kan delas upp i förstahandförståelsen, vilket sammankopplas 
med personliga erfarenheter, samt andrahandsförförståelsen som innefattar erfarenheter 
samlade från läroböcker, föreläsningar etcetera (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Genom 
de erfarenheter vi har via Handelshögskolan, arbete och ideellt arbete samt diskussioner 
med Stefan Sundgren har vi skaffat oss en direkt andrahandsförförståelse och delvis en 
viss förstahandsförförtåelse. 
 
Gilje & Grimen (2007, s. 179) belyser ett annat perspektiv på förförståelsen där de menar 
att förförståelsen är en förutsättning för att en forskare ska kunna begripa en text. För att 
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utveckla sitt resonemang menar de att det krävs en viss förförståelse för att forskaren ska 
kunna välja ut det väsentliga i en text eftersom förförståelsen består av komponenter som 
språk och begrepp, trosuppfattningar och personliga erfarenheter (Gilje & Grimen, 2007, 
s. 180). Detta resonemang understryks av Johansson-Lindfors (1993, s. 76) som menar 
att det är i utvecklandet av den teoretiska förföreställningen som forskaren provar ut de 
glasögon vilket denne kommer se på den empiriska verkligheten med. Vi anser att vi har 
en väldigt god förförståelse för att behandla detta ämne genom att tolka och analysera 
resultat. På det sätt som Johansson-Lindfors (1993, s.76) beskriver forskarens glasögon 
för att se på den empiriska verkligheten, är de glasögon vi författare besitter väldigt 
likvärdiga med tanke på vår snarlika förförståelse. Vi anser att detta innebär båda fördelar 
i form av ett homogent betraktelsesätt vid utformning av studien samt nackdelar såsom 
ett inskränkt synsätt vid tolkning och analys av resultat.  
 
2.2 Perspektiv 
För att sätta studien i en kontext är det viktigt att definiera vilket perspektiv studien antar. 
Enligt Thurén (2013, s. 85-86) är den fakta vi undersöker endast intressant om den kan 
relateras till det valda perspektivet, om inte så är fallet leder det endast till en oreda av 
osammanhängande fakta. Den här studien antar perspektivet för kunder och leverantörer 
vilka är två essentiella intressenter till företags redovisningskvalitet till följd av deras 
relation. Dessa två intressenter har ett ömsesidigt beroende med företag och kan ibland 
ha ett informationsunderläge i denna relation. I enlighet med vårt problem och syfte 
ämnar vi undersöka företags egenskaper som kan påverka den redovisningskvalitet som 
förmedlas till kunder och leverantörer. Möjligtvis antar vårt perspektiv huvudsakligen en 
akademisk aspekt men vi anser alltjämt att perspektivet med kunder och leverantörer är 
gångbart. 
 
Intressenterna i företagen består inte enbart av kunder och leverantörer utan det finns flera 
som exempelvis anställda, kreditgivare och staten. Även dessa intressenter berörs av 
informationen vilket företagen ger ut via den externa redovisningen. Studiens 
utgångspunkt och fokus lämpar sig dock bättre på kunder och leverantörer vilka vi anser 
har ett mer digert beroendeförhållande än övriga intressenter. Ett annat möjligt perspektiv 
är rättsväsendet där vi kunde riktat mer fokus mot bokföringsbrottet. Vi anser dock att 
detta perspektiv skulle blivit för juridiskt inriktat med tanke på vår bakgrund inom 
företagsekonomi. 
 
Sammanfattningsvis är de teoretiska samt praktiska kontributionerna denna studie 
förhoppningsvis bidrar med riktade mot kunder och leverantörer. Vi anser därmed att 
detta perspektiv kan leda till en slutsats som bidrar både praktisk och teoretiskt, vilket 
Winter (1992, s. 19) anser höja relevansen. 
 
2.3 Kunskapssyn 
“Allt vetenskapligt arbete sker inom ramen för vissa uppställda spelregler” uppger 
Lundahl & Skärvad (1999, s. 38). De påstår beslutet rörande dessa spelregler vara delvis 
avhängigt utav den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som tar plats och belyser 
ramverket till spelregler studien verkar inom. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 10) 
syftar kunskapssyn i vetenskapliga termer till verklighets- och vetbarhetsuppfattning 
inom vetenskaplig forskning. Vidare framför Johansson-Lindfors (1993, s. 32-34) att 
dessa kunskapsteorier tillsammans med värdeteoretiska föreställningar i viss grad utgör 
vad som benämns forskningsparadigm, eller världsbild, vilket gestaltar hur man 
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föreställer sig världen på olika sätt. Vidare involverar kunskapssynen två huvudsakliga 
delar enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 34), detta beskrivs analogt med Wallén (1996, 
s. 12) som epistemologi vilket syftar till kunskaps ursprung, relationen mellan vad som 
kan bedömas som acceptabel kunskap i verkligheten samt med Saunders et al. (2012, s. 
109-110) i form av ontologi, vilket avhandlar uppfattningen om hur verkligheten är 
konstruerad.  
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning tillämpas generellt två dominerande 
epistemologiska grundval, positivism och hermeneutik. Positivismen härstammar från 
den naturvetenskapliga forskningen och inriktas mot kvantitativ metod, medan 
hermeneutiken har en humanistisk prägel och rör kvalitativ metod. (Lundahl & Skärvad, 
1999, s. 36, 38) Fortsättningsvis beskriver Lundahl & Skärvad (1999, s. 39-41) 
positivismen ej innefatta sådant som inte går att betrakta, man skiljer fakta och 
värderingar åt, innebära mål om förklarande utav orsakssamband samt att det existerar en 
objektiv verklighet oavsett betraktare. Wallén (1996, s. 27) beskriver fortsättningsvis 
positivismen innebära en ansats ur teorin med syftet att empiriskt pröva för att framlägga 
ställningstagande. Hermeneutiken däremot strävar efter förståelse av hur varierande 
individer uppfattar ting olika där fakta och värderingar är starkt sammankopplade och 
således råder en subjektiv helhetssyn där ändamålet ofta utgör en observation av någon 
slags förändring (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 43).  
 
Utifrån Lundahl & Skärvads (1999, s. 38) krav om ramverk för vetenskapsteorin, med 
grund i Johansson-Lindfors (1993, s. 34) resonemang angående kunskapssyn, krävs en 
samverkan innehållande ett beroende mellan ontologiska samt epistemologiska val. Av 
den anledningen framstår det otvivelaktigt att i tidigt skede framställa studiens 
föreställning. Vad gäller epistemologi, är studiens syfte att fånga in den opersonliga 
realiteten i en rättvis bild, oberoende vem som studerar sekundärdatat sammanfattad i 
förvaltarberättelsen. Studien eftersträvar utforma ett färskt mått för redovisningskvalitet, 
specificerat mot ett kund- och leverantörsperspektiv. Vidare söks förklarande samband 
till redovisningskvalitet via empirisk data. Följaktligen realiseras ett kausalitetssamband 
i ett senare skede, vilket följer positivismens atomism och kausalitet enligt Johansson-
Lindfors (1999, s. 46). Denna förklaringstyp presenteras av Gilje & Grimen (2007, s. 129, 
131) samt Lundahl & Skärvad (1999, s. 155) som orsaksförklaring. Sambandet mellan 
orsak och vad som förklaras består av en kausallag mellan en oberoende och en beroende 
händelse, där den oberoende händelsen fungerar som explanans, menande förklaring, till 
ett explandum vilket ska förklaras (Gilje & Grimen, 2007, s. 129). I studiens eftersträvas 
exempelvis deskription av bokföringsskyldighetens uppföljande, vilket ses som ett 
beroende explandum utav bland annat explanansen i om bokföringen upprättas internt 
alternativt externt. 
 
Sammanfattningsvis följer studiens syfte och ovannämnda argumentation en positivistisk 
kunskapssyn på grund av den projicering, vilken är opartiskt och historisk, som 
eftersträvas i ett förklarande orsakssamband. Även hur studien resonerar från ett 
initialläge i teorin mot datainsamling och analys och inte individens vinklade värderingar 
stödjer samma tankegång kopplat till positivismen. Av samma orsaker avslås, den motsatt 
subjektiva, hermeneutiska kunskapsteorin.  
 
Därmed står studiens uppfattning om hur kunskap ska uppnås klar, därefter fordras att 
framställa vad denna värld av kunskap består av, ergo vår ontologiska ståndpunkt. 
Bryman & Bell (2013, s. 41-42) hävdar att ontologi avser sociala företeelser som antingen 
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står utanför individens påverkan eller om som konstrueras av individen. Liknande 
definierar Johansson-Lindfors (1993, s. 34) ontologi som varandets natur, inrymmande 
samhället och människa. Dessa förutsättningar kan inte särskiljas ifrån 
företagsekonomisk forskning, den ontologiska attityden utgör ett redskap för att rikta 
studien mot karaktär eller värdering (Bryman & Bell, 2013, s. 45). Med stöd av Bryman 
& Bell (2013, s. 42) finns det två ontologiska ståndpunkter, objektivism och 
konstruktionism. Konstruktionismen anser sociala företeelser vara oavbrutet skapade utav 
sociala aktörer, vilket medger kontinuerlig förändring påverkad utav individerna och är 
en högst personlig verklighet. Det objektiva perspektivet menar däremot att sociala 
fenomen och dess inflytande endast har en verklighet som är opartiskt oberoende av 
medverkande individer, det vill säga uppfattas allmänt lika för alla.  
 
En liknelse kan dras mellan vår studies observerade företag och objektivismen. 
Uppsatsens menar företag vara en likartad företeelse i allas ögon, som påverkar dess 
intressenter i form av kunder och leverantörer, inte genom de anställda utan som en 
övergripande enhet. Vår mening är att förklara verkligheten i bolagens karakteristiska på 
ett förutsättningslöst och icke subjektivt sätt. Med ovannämnda resonemang, tillsammans 
med den naturliga kopplingen till positivismens objektiva verklighet, innehållandes 
avgränsning mellan fakta och personliga åsikter samt strävan efter förklarande, kan vi 
fastslå en objektiv inställning. Till följd där av vore en prioritering utav 
konstruktionismen oriktigt med tanke på dess subjektiva tankesätt. De aktuella bolagens 
attribut skulle då präglas av författarnas specifika åsikter, varefter vårt praktiska bidrag 
då bedöms försvåra en tillförlitlig exponering.  
 
Slutligen kan det därmed tveklöst konstateras att studien besitter en positivistisk 
kunskapssyn i linje med en objektivt förklarande syn på verkligheten. 
 
2.4 Angreppssätt 
Avgörandet av forskningens inriktning relaterar påtagligt till uppfattningen om 
förhållandet mellan empiri och teori. Generellt presumeras två metodansatser vid 
empirisk forskning: induktiv ansats och deduktiv ansats. (Wallén, 1996, s. 47; Holme & 
Solvang, 1997, s. 51) Vidare presenterar Wallén (1996, s. 47) hur den deduktiva ansatsen 
innefattar en teoretisk del av större vikt. Analogt med Wallén (1996, s. 47) framför Holme 
& Solvang (1997, s. 51) ett deduktivt angreppsätt initialt avgå ur existerande teorier för 
att ur dessa generera hypoteser som testas i en analys, vilket leder till att verifiera 
alternativt revidera den inledande teorin. Således förklaras varför Wallén (1996) 
framställer den deduktiva ansatsen som hypotesgrundande. Vidare förespråkar Wallén 
(1996, s. 47) hur man med en induktiv ansats motsatsvis strävar efter att generera 
teoretiska slutsatser utifrån insamlad data.  
 
Med utgångspunkt i en positivistisk kunskapssyn, med ett implicit fokus på teorin, faller 
det naturligt att använda en deduktiv ansats. Detta styrks särskilt då den rådande studiens 
startpunkt finns i svensk lagstiftning och teorier om företags karakteristika.  De härledda 
hypotesernas mening är att brygga teorins ståndpunkter till en modell som påvisar teorins 
effekt mot verkligheten (Wallén, 1996, s. 48). Med studiens förklarande syfte beträffande 
redovisningskvalitet söks ett förklarande samband från teorin. Med en deduktiv ansats 
härleder vi hypoteser ur delvis företagens egenskaper knutit till lagens krav för att förklara 
graden utav bokföringsskyldighetens fullgörande. Avsikten med detta är att analysera 
utfallet i hypoteserna och besvara studiens frågeställning. 
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Ifall studien rakt motsatt skulle anta en induktiv ansats, med en avsikt att skapa teorier, 
anser vi utfallet vore kontroversiellt med studiens objektiva kunskapssyn av den 
anledningen att teoriskapandet inrymmer subjektivitet. Den deduktiva ansatsen med 
inriktning mot redovisning inrymmer även den en viss subjektivitet, men är trots det att 
preferera med studiens hypotesgenerering ur teorin. 
 
2.5 Forskningsmetod 
Holme & Solvang (1997, s. 11, 13) beskriver forskningsmetod som ett vitalt instrument 
inom forskning vilket vägleder problemlösning till ny kunskap. Allmänt nämner 
författarna två olika infallsvinklar, kvantitativ alternativt kvalitativ metod. Den kvalitativa 
ansatsen inriktas mot djupet, förståelse och innehåller en social inverkan från forskaren 
vilket leder till partiska tolkningar (Wallén, 1996, s. 73, 76). Ett kvantitativt angreppssätt 
fokuserar på generalisering genom större bredd i populationen, strukturerad 
datainsamling, flera variabler samt förklarande data. Valet av undersökningsmetod 
formas utifrån den problemställning och forskningserfarenhet som tar plats inom studien, 
men även om studien undersöker mjukdata eller hårddata (Holme & Solvang, 1997, s. 13, 
76).  
 
Eftersom studiens positivistiska hållning baseras på förklarande och en objektiv 
verklighet, ackompanjerat med uppsatsens syfte att klargöra orsakssamband, förefaller en 
kvantitativ metod naturlig. Argumenten styrks av Lundahl & Skärvads (1999, s. 48) 
anförande angående kvantitativ metods tillämpning av förklarande 
hypotesundersökningar, vilket även berättigar valet av ett deduktivt angreppsätt med en 
kvantitativt tillvägagångssätt. Detta ter sig i vår mening bäst lämpat med en kvantifierad 
hårddata. Med en sådan data kan vi förklara studiens frågeställning genom det vedertagna 
perspektivet, kunder och leverantörers relation till den kvalité som förmedlas från 
företags redovisning. Vår objektiva inställning vore inte att föredra i förbindelse med en 
kvalitativ strategi. Slutsatsen vore visserligen baserad på djup och förståelse men 
samtidigt mer subjektiv. Vår mening är således att vårt valda perspektiv gynnas främst 
med en kvantitativ metod, vilken ter sig vara mer tillförlitlig i denna objektiva kontext. 
Även Ejvegård (2009, s. 39) finner kvantitativ data mer precis och objektiv, något som 
ytterligare legitimerar studiens val. 
 
Hur hade då en kvalitativ metod inverkat på studien? Med förankring i (Bryman, 2012, s. 
113) och (Holme & Solvang, 1997, s. 78-83) förmår en sådan ge bredare helhetsbild och 
djupare insikt samt dessvärre bli partisk eftersom vår roll tagit större plats. Ur ett annat 
perspektiv kunde det falla sig mer fördelaktigt att använda data som är mer fokuserad till 
antalet och ingående. Exempelvis om vi antagit det undersökta företagets perspektiv för 
att bistå dem med faktorer som föranleder misstag i redovisningen. 
 
2.6 Sammanfattande forskningsförlopp 
Figuren påvisar hur intresset för redovisning tillsammans med Stefan Sundgrens idé för 
datainsamling initierade litteratursökningen. Utefter vår beskrivna förförståelse söktes 
information beträffande förvaltarberättelsen, mått på redovisningskvalitet samt 
företagsattribut med samband till redovisningskvalitet. Detta genererade i en 
problemformulering och ytterligare litteratursökning för att skapa en grund till den 
teoretiska referensram vilket sammantaget ligger till grund för den teoretiska metod som 
utvecklas inom detta avsnitt. Valet av positivismens sambandsförklarande med initial 
utgång i företagens egenskaper samt studiens genomgående objektivitet inverkade valet 
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av kvantitativ metod. Fortsättningsvis påverkade dessa val forskningens design som 
avhandlas i avsnitt 4.1.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanfattande forskningsutveckling 

2.7 Litteratursökning 
En grundpremiss med denna studie har varit att den ska bidra med relevans och aktualitet. 
Denna ansats har därmed fordrat en väl genomförd litteratursökning. Under 
litteratursökningen har vi haft tillgång till ett stort antal databaser via Umeå 
universitetsbibliotek. Den databas vi främst har använt oss av är Business Source Premier 
(Ebsco), men vi har även använt databasen Scopus (Elsevier). Utöver Umeå universitets 
databaser har vi använt Google Scholar när vi sökt efter vetenskapliga artiklar. Google 
Scholar användes även till att söka upp andra uppsatser och på så vis finna artiklar. I 
största möjliga mån har vi använt sökfunktionerna “peer reviewed” och “reviewed” för 
databaserna via Umeå universitetsbibliotek, vilket innebär att artikeln är vetenskapligt 
granskad. När inte sökfunktionen har varit tillgänglig har vi på andra sätt försökt utröna 
om kvaliteten på artikeln är acceptabel. Vår handledare tillhandahöll oss “ABDC Journal 
Quality List 2013” vilket är en lista, utgiven av Australian Business Deans Council 
(ABDC), med granskade och rankade tidskrifter som publicerar artiklar. Utifrån den här 
listan hade vi möjlighet att avgöra digniteten på tidskrifterna där de olika vetenskapliga 
artiklarna är publicerade. Utifrån de ovan beskrivna metoderna för granskning av artiklar 
har vi sedan utgått från de granskade artiklarnas referenslistor för att på så vis hitta 
ytterligare relevanta artiklar. Databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), vilket 
tillhandahåller uppsatser och forskningspublikationer, har även används för att söka 
relevant litteratur via andra uppsatser. 
   
Utifrån vår förförståelse inom redovisning började vi att söka på faktorer kopplade till 
redovisningskvalitet, som exempelvis ej reviderat företag. Den förförståelse inom juridik 
som vi båda besitter var till god hjälp när vi skulle definiera bokföringsskyldigheten 
utifrån lagtext. Vi behövde inte genomföra en grundlig sökning utan vi visste i stort sett 
vilka lagrum vi behövde använda.   
 
De första sökningarna vi utförde för att finna relevanta artiklar till teorin gav väldigt 
många träffar. Speciellt då vi använde Google Scholar och sökte exempelvis på 
accounting quality vilket gav extremt många träffar. För att begränsa antalet träffar och 
precisera sökningen kombinerade vi sökorden med fler sökord, men fick trots det många 
träffar. Istället för att använda Google Scholar testade vi Umeå universitetsbiblioteks 
databas i form av Business Source Premier (Ebsco) vilket gav ansenligt färre träffar. 
Eftersom denna sökning gav så få träffar hade vi möjlighet att granska de flesta och 
därmed kunde vi konstatera vilka artiklar som var relevanta för studiens ändamål. 

Intresse och idé för 
metod Litteratursökning Problemformulering Teoretisk referensram

Positivism Deduktivt angreppssätt Kvantitativ metod
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Initialt användes dessa sökord, vilka även kombinerades för att få mer precisa sökningar, 
som till hög grad är baserade på vår förförståelse: accounting, outsourcing, accounting 
quality, earnings quality, earnings management, auditing, audit firm size, Big 4.   
 
2.8 Källkritik 
All vår kunskap bygger på kunskapskällor och källkritikens uppgift är att värdera dessa 
källor och på så vis bedöma dess trovärdighet (Thurén, 2013, s. 4). Vi ämnar att beskriva 
hur vi utifrån våra resurser har granskat de källor vi använt för att på bästa möjliga sätt 
avgöra tillförlitligheten. Bjereld et al. (2002, s. 91) beskriver hur nybörjare inom 
forskning vanligen har svårare för teorikritik än de mer erfarna forskarna, beroende på 
den bristande erfarenheten. Med tanke på vår ringa erfarenhet av forskning bör läsaren 
vara medveten om detta när denne bedömer våra premisser beträffande källkritik för de 
valda teorierna.  
 
De olika databaserna vi till största del har nyttjat, i form av Business Source Premier 
(Ebsco) och Scopus (Elsevier), anser vi vara tillförlitliga. Båda databaserna tillhandhålls 
av Umeå universitetsbibliotek vilket vi anser vara en seriös organisation samt att 
funktionerna “peer reviewed” och “reviewed” har används till artiklar då de varit 
tillgängliga. Av den orsaken att dessa funktioner inte alltid varit tillgängliga kan vi inte 
garantera att alla de artiklar vi använt oss av är vetenskapligt granskade via denna 
sökfunktion. De vetenskapliga artiklar vi har hittat via andra uppsatser när vi sökt genom 
Google Scholar och DiVA har vi granskat via sökfunktionerna “peer reviewed” samt 
“reviewed” för att utröna tillförlitligheten. Vi har även kontrollerat i vilken tidsskrift de 
vetenskapliga artiklarna publicerats utifrån “ABDC Journal Quality List 2013”. Denna 
lista har gett oss en indikation på hur pass tillförlitliga artiklarna varit sett till vilken 
tidskrift de publicerats i.        
 
Utöver den vetenskapliga litteraturen har vi i den teoretiska referensramen använt många 
lagrum. Källorna är självfallet tillförlitliga då de är lagtext men det finns utrymme för 
tolkningar i lagrummen. Vi är väl medvetna om detta och därför har vi på ett neutralt sätt 
försökt återge dessa lagrum utan egna tolkningar. I den teoretiska metoden har vi i största 
möjliga mån undvikit undervisningsböcker. Studien har endast ett fåtal källhänvisningar 
till Bryman & Bell (2013) och Bryman (2012) vilket vi anser är undervisningsböcker. För 
att få en djupare förståelse i den teoretiska metoden har vi använt en mängd annan 
vetenskaplig litteratur. Vi har även försökt att använda flera källor för att på så vis få flera 
infallsvinklar. 
 
En sekundärkälla är en källa där uppgifter har gått i flera led och de är oftast mindre 
tillförlitliga än den ursprungliga källan (Thurén, 2013, s. 45). Studien inrymmer enstaka 
sekundärkällor vilket vi med försiktighet använt oss av. Thurén (2013, s. 62) menar att 
trovärdigheten av en sekundärkälla beror på omständigheterna såsom vilken uppgift det 
handlar om och hur detaljerad information man vill ha om denna uppgift. Vid 
användandet av sekundärkällor har vi övervägt omständigheterna och i vissa fall har vi 
ansett att källorna har varit trovärdiga utifrån rådande omständigheter.  
 
Många av de vetenskapliga artiklar vi använder i den teoretiska referensramen är skrivna 
på engelska. Vid översättningen från engelska till svenska kan detta vålla problem. 
Speciellt vid översättningen av engelska facktermer. Det faktum att nyttjade artiklar är 
skrivna i andra länder med andra lagar och direktiv än de vår studie grundar sig på kan 
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tillika vålla problem. Vi är medvetna om detta av den orsaken att lagar och förordningar 
utgör en stor del i studien. Bland annat har vi vetenskapliga artiklar i den teoretiska 
referensramen som är baserade på de amerikanska redovisningsreglerna US GAAP vilket 
skiljer sig från de redovisningsregler svenska företag tillämpar. IFRS-volymen 2013 
(FAR Akademi, 2013) har använts i ringa utsträckning istället för senaste utgåvan. Skälet 
är att vissa delar inte är översatta, men tidigare års upplaga utgör inga problem då de 
använda principerna är desamma. 
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3. Teoretisk referensram 
Kapitlet ämnar beskriva på vilket sätt den deduktiva ansatsens hypotestestande förankras 
i den presenterade teoretiska referensramen. Inledningsvis behandlas konkurser och dess 
konsekvenser för att följas upp av redovisningens värde till intressenter. Därefter 
presenteras tidigare utvecklade redovisningsmått för att övergå i utgångspunkten till det 
aktuella måttet. Fortsättningsvis behandlas studiens kausalitet mellan 
bokföringsskyldigheten och mätinstrumentet med de företagsattribut som tidigare visat 
sig ha en positiv inverkan över redovisningskvalitet. Vidare härleds även studiens 
formade hypoteser utifrån orsakssambanden.  
 

 
Figur 2. Disposition teoretisk referensram 

3.1 Konkurs 
Enligt 2 §, kap. 1 i konkurslagen (KkL) (SFS 1987:672) innebär obestånd att en gäldenär 
inte kan betala sina skulder samt att denna oförmåga inte endast är tillfällig. En konkurs 
medför att gäldenärens alla tillgångar tas om hand för att erlägga skulder till borgenärer 
som har fordran på gäldenären (Sveriges Domstolar, 2014). De kostnader som uppstår 
vid konkurs är enligt 1 §, kap. 14 i KkL bland annat arvode och ersättning till 
konkursförvaltare och eventuellt sakkunnig som konkursförvaltare har anlitat, vilka 
Gratzer & Sjögren (1999, s. 64) definierar som direkta konkurskostnader. De likvida 
medlen tillgångarna inbringar vid försäljning fördelas mellan borgenärerna efter att 
konkurskostnader betalats (Sveriges Domstolar, 2014). Således existerar ingen garanti för 
borgenärer att få betalt för sin fordran. Konkurser drabbar även staten och i sin tur 
skattebetalarna eftersom 2 §, kap. 14 i KkL anger att staten skall betala 
konkurskostnaderna i de fall kostnader inte kan tas ur boet. 
 
I Sverige tog konkursutvecklingen en positiv vändning 2014 jämfört med året innan och 
minskade till 7 158 stycken, motsvarande 7 %. Dessa siffror motsvarade dock till 
uppsägningar av 19 061 anställda trots en rejäl med minskning med 26 % från föregående 
år. (Tillväxtanalys, 2015) Den positiva konkursutvecklingen 2014 bröt en uppåtgående 
trend under de två föregående åren med en tillväxt om 3,1 % under 2013 (Tillväxtanalys, 
2014). Fördelat efter företagsform försattes 6 017 stycken aktiebolag i konkurs vilket var 
en minskning med 7 % från föregående år (Tillväxtanalys, 2015). I en nationell jämförelse 
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påvisades att Skåne och Stockholm deklarerat flest konkurser relaterat till 
företagsstocken, med 0,8 % av företagen i konkurs (Tillväxtanalys 2015). 
 
Tabell 1. De tio högst konkursutsatta branscherna 2013. Källa: UC, Konkursstatistik 
december 2013 (2014b) 
Bransch Antal företag 31/12 2012 Andel i konkurs 2013 
Restaurang & hotell 27 406 1,57 % 

Detaljhandel 54 984 1,50 % 

Byggindustri 86 381 1,35 % 
Partihandel 41 575 1,31 % 
Bevakning, fastighetsservice & 
kontorstjänster 19 841 1,25 % 

Transport 27 859 1,24 % 
Fordonshandel & service 19 153 1,09 % 
Information & kommunikation 49 729 0,48 % 
Juridik, ekonomi, vetenskap & 
teknik 155 275 0,43 % 

Fastighetsverksamhet 47 222 0,42 % 
 
Sett till ett bransch-perspektiv under 2013 gick företag inom restaurang & hotell 
förhållandevis mest i konkurs med 1,57 %, vilket vi kan utläsa i Tabell 1. Därefter 
placerade sig detaljhandel, byggindustrin samt partihandel tätt bakom (UC, 2014b). 
 
Tabell 2.  Antal konkurser i aktiebolag 2014 efter storleksordning. Källa: SCB, 
Konkurser efter storleksklass, företagsform och månad (2015) 

 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50+ 
Jan 245 182 47 20 13 4 
Feb 214 182 65 33 17 2 
Mars 230 167 52 21 12 3 
April 242 174 66 25 11 2 
Maj 304 195 48 26 15 2 
Juni 329 176 51 34 10 1 
Juli 177 168 54 25 10 2 
Aug 136 124 38 19 13 1 
Sep 189 129 47 17 11 1 
Okt 328 183 50 21 8 1 
Nov 257 187 64 25 11 2 
Dec 252 168 43 21 9 3 

 
Utefter data insamlad från Statistiska centralbyrån (SCB, 2015) sammanfattas i Tabell 2 
antalet konkurser efter storleksklass mätt i antal anställda. Ur tabellen framgår hur antalet 
konkurser är markant högre i de storleksklasserna med färre antal anställda.  
 
3.1.1 Hur straffas omvärlden av konkurseffekter 
I samband med en konkurs upphör företags verksamhet fortskrida. Ergo, drabbas implicit 
anställda samt ägare till följd av insolvens och upphörd sysselsättning. Koponen (2003, 
s. 78) beskriver i sin studie att det studerade konkursföretaget kan ses som ett öppet socialt 
system bestående av människor som interagerar med varandra. Detta system som består 
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av ägare/ledning, organisation och miljö påverkar företaget och företaget påverkar i sin 
tur aktörerna i detta system (Koponen, 2003, s. 78-79). Förutom framställda argument 
rörande de kostnader staten utsätts för är de aktörer som påverkas av företagets 
beslutsfattande exempelvis aktieägare, anställda, leverantörer och kunder (Carrol, 1991, 
s. 43). I denna kontext är företag och dess aktörer beroende av varandra och de olika 
aktörerna har olika intressen i företaget. Således påverkar en konkurs väldigt många och 
det är inte enbart själva företaget som lider. Insolvens tenderar att spridas likt en löpeld 
utöver anknutna intressenter, med följder i flera steg.  
 
Sammanfattningsvis drabbar en konkurs inte bara företaget utan även har stora 
konsekvenser för hela samhället ur ett ekonomiskt perspektiv. Således utsätts det svenska 
samhället kontinuerligt utav kostnader från konkurser.  
 
3.2 Redovisningens informationsvärde 
För att på optimalt sätt undvika att utsättas för andras konkurskostnader fordras en 
gedigen information att tillgå om företags ekonomiska ställning. Med väsentlig och 
tillförlitlig information kan intressenter på kort- och lång sikt väga in andra företags 
välmående och chans för misslyckande i deras fortsatta relation för att undgå kostnader 
av annans konkurs.  
 
Denna information om företagens finansiella ställning framställs via finansiella rapporter 
och dess centrala syfte är att förse intressenter med information om den ekonomiska 
ställningen i företaget så att de kan fatta beslut utifrån denna information (FAR Akademi, 
2013, s. 12). Utifrån dessa förutsättningar har man formulerat kvalitativa egenskaper som 
gör de finansiella rapporterna användbara för intressenterna och tre av de fyra viktigaste 
egenskaperna för att göra informationen användbar är relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet (FAR Akademi, 2013, s. 14). 
 
Den kvalitativa egenskapen relevans är av stor vikt för företagets externa intressenter. 
Med denna egenskap menas att för att informationen från de finansiella rapporterna ska 
ha ett värde måste det vara relevant för intressenter då de fattar beslut (FAR Akademi, 
2013, s. 14). Genom att informationen underlättar för användarna vid bedömningen av 
inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare 
bedömningar anses den vara relevant (FAR Akademi, 2013, s. 14). Relevansen påverkas 
även av informationens karaktär och väsentlighet (FAR Akademi, 2013, s. 15). 
Exempelvis kan en upplysning om ett nytt affärsområde påverka användarnas bedömning 
av företagets risker och möjligheter trots att resultatet av den aktuella perioden är 
oväsentlig (FAR Akademi, 2013, s. 15). Informationen är väsentlig om ett utelämnande 
eller oriktighet påverkar användarnas beslut då de använder de finansiella rapporterna 
som grund för sina beslut (FAR Akademi, 2013, s. 15). Digniteten av informationen 
påverkas i allra högsta grad av dess relevans och enligt Smith (2006, s. 25) kan 
informationens relevans sammanfattande handla om intressenternas användbarhet för 
beslut. 
 
Den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet handlar om de finansiella rapporternas förmåga 
att avbilda den ekonomiska verkligheten i företaget. För att informationen ska vara 
användbar för intressenterna ska den inte innehålla några väsentliga felaktigheter eller 
vara vinklad. Det är viktigt att intressenterna kan förlita sig på att den informationen som 
ges ut visar vad som görs gällande eller att den visar vad som rimligen kan antas att 
informationen visar på. (FAR Akademi, 2013, s. 15) Den här egenskapen påverkas av 
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andra egenskaper som neutralitet och försiktighetsprincipen. Det är viktigt att 
informationen som förmedlas till företagets intressenter inte är vinklad så att de kan 
basera sin bedömningar på neutral information (FAR Akademi, 2013, s. 16). För att 
informationen ska vara neutral ska den även upprättas med försiktighet, då bedömningar 
görs under osäkerhet, och därmed inte överskatta tillgångar och intäkter eller underskatta 
skulder och kostnader (FAR Akademi, 2013, s. 16). Ergo, tillförlitligheten vilken 
påverkas av andra egenskaper är essentiell för intressenternas bedömning av företagets 
ställning.  
 
Både för informationens relevans och tillförlitlighet är det viktigt att ingen information 
utelämnas vilket medför att den blir oriktig eller vilseledande (FAR Akademi, 2013, s. 
16). Relevans och tillförlitlighet har ett ömsesidigt samband. Rapportering av de 
finansiella rapporterna måste utföras med en avvägning mellan de två kvalitativa 
egenskaperna för att göra informationen användbar för intressenterna (FAR Akademi, 
2013, s. 17). Om de finansiella rapporterna dröjer för att rapportera tillförlitlig 
information förlorar informationen sin relevans (FAR Akademi, 2013, s. 17). Det är 
därför svårt för ledningen att göra en avvägning mellan de här kvalitativa egenskaperna 
för att tillgodose intressenternas behov. 
 
Jämförbarhet betyder att intressenterna måste kunna jämföra olika företag med varandra. 
För att denna jämförbarhet ska vara möjlig måste värderingsprinciper och 
prestationstekniker för likartade transaktioner och andra händelser redovisas homogent i 
olika företag (FAR Akademi, 2013, s. 16). Det finns en tydlig koppling mellan 
jämförbarhet och relevans, jämförbarheten mellan företag ökar informationens 
användbarhet (Smith, 2006, s. 30). En kan konstatera att den kvalitativa egenskapen 
jämförbarhet tillför värde till användarna vid beslutsfattande.       
 
För att kunna bedöma ett företags ekonomiska ställning är det viktigt att företagets 
intressenter får tillgång till användbar information, utifrån de kvalitativa egenskaperna, 
via redovisningen. Svensson (2003, s. 110) anser att redovisningsinformationen alltid är 
betydelsefull vid kreditvärdighetsbedömning av små och medelstora företag. Företagen 
har en mängd intressenter och de kan tillsammans med själva företaget ses som ett öppet 
socialt system där företagets beslut påverkar intressenterna och vice versa (Koponen, 
2003). Bruzelius & Skärvad (2011, s. 73) uttrycker att företaget och intressenterna har ett 
utbytesförhållande vilket kan ses som ett beroendeförhållande. Dessutom beskriver 
författarna att dessa intressenter exempelvis kan bestå av kunder, leverantörer, långivare 
och anställda (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 73). Redovisningen i ett företag kan vara 
både intern och extern. Den interna redovisningen används av ledningen i ett företag för 
styrning och kontroll av verksamheten (Thorell & Edenhammar, 2003, s. 15). Den externa 
redovisningen är offentlig och riktar sig till företagets externa intressenter och utan de 
externa intressenterna skulle det inte finnas ett behov för årsredovisningar (Thorell & 
Edenhammar, 2003, s. 15). 
 
Det är skillnad på intressenternas behov av redovisningsinformation beroende på storlek 
på företaget (Andersson et al., 2005, s. 12). Vilka som är företagets intressenter skiljer sig 
mellan företag och i småföretag är oftast intressenterna få. Detta beror på att 
förhållandena mellan företaget och dess intressenter i småföretag ofta är okomplicerat 
och därmed är informationsbehovet litet. Exempelvis i riktigt små företag där ägare och 
ledning är en och samma person kan intressenterna bestå av enbart skattemyndigheten 
och långivare. Företaget behöver dock inte vara särskilt stort för att intressentskaran ska 
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öka med exempelvis anställda och leverantörer. (Thorell & Edenhammar, 2003, s. 15-16) 
Svensson (2013, s. 148) menar att bedömningen av småföretag är vanskligare jämfört 
med medelstora företag eftersom informationens relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet är sämre.  Det finns även en informationsassymetri mellan små och 
medelstora företags ägare och kreditgivare eftersom de alltid har tillgång till mer 
information om företaget än kreditgivarna (Svensson, 2003, s. 29).  
 
Vilka är då företagets externa intressenter? Enligt Smith (2006, s. 17) är dessa intressenter 
exempelvis leverantörer och kunder och deras informationsbehov varierar. Leverantörer 
har ett intresse i företagets information för att avgöra företagets betalningsförmåga och 
därmed avgöra kreditrisken likt långivare (Smith, 2006, s. 21). Kunderna har som 
leverantörerna också ett intresse i att bedöma företagets betalningsförmåga (Smith, 2006, 
s. 21). De har även ett intresse i att avgöra om företaget kan fullfölja sina förpliktelser 
gentemot dem genom att leverera varan eller tjänsten och även slutföra eventuella projekt 
(Smith, 2006, s. 21). Både leverantörer och kunder kan också ha ett långsiktigt intresse i 
ett företags ekonomiska ställning om de har investerat i relationen med företaget genom 
produkter, produktionsutrustning eller distributionskanaler (Smith, 2006, s. 21). 
 
3.3 Redovisningskvalitet 
Enligt 3 §, 2 kap. i årsredovisningslagen (ÅRL) (SFS 1995:1554) ska de finansiella 
rapporterna ge en rättvis bild av företagets ställning och resultat. Såvida rättvis bild av 
företagets ekonomiska situation råder borde även redovisningskvaliteten vara hög. Ett 
begrepp som rättvis bild kan dock ge en ganska oklar bild av vad redovisningskvalitet är. 
Penman (2013, s. 591) definierar redovisningskvalitet som resultatkvalitet vilket påverkar 
intressenter och investerare i synnerhet. Penman (2013, s. 591) menar att 
redovisningsmetoder kan påverka resultatet i framtiden då nuvarande resultatet påverkats 
av justeringar av redovisningsmetoder. Därför anser Penman att god resultatkvalitet är då 
resultatet inte ändrar sig i framtiden på grund av justeringar av redovisningsmetoder 
(Penman, 2013, s. 591). Ball & Shivakumar (2005, s. 126) förespråkar att hög 
redovisningskvalitet syftar på att de finansiella rapporterna ska vara användbara för 
företagets externa intressenter. Både Penman (2013, s. 591) och Ball & Shivakumar 
(2005, s. 126) anser således att de finansiella rapporterna är en produkt vilket 
intressenterna nyttjar och därmed även påverkas av rapportens kvalité.  
 
För att definiera redovisningskvalitet finns en rad olika mått. Enligt Hribar et al. (2014, 
s. 510-511) finns olika sätt att mäta redovisningskvaliteten och de flesta inriktar sig på 
resultatmanipulering. Penman (2013, s. 592) benämner all justering av resultat- och 
balansposter som resultatmanipulering där manipuleringen kan ske åt båda håll genom att 
antingen låna från framtida inkomster och öka nuvarande resultat eller att spara nuvarande 
inkomster genom att reducera nuvarande resultat. Dechow et al. (1995) genomförde i en 
studie en jämförelse av olika modeller för att upptäcka resultatmanipulering. Gemensamt 
för de examinerade modellerna var att de använde diskretionära periodiseringar som ett 
mått på redovisningskvaliteten. Jones (1991) använder i sin studie ett mått där de 
diskretionära periodiseringarna jämförs mot de totala periodiseringarna. 
Resultatmanipuleringen är enligt Jones (1991, s. 206) själva skillnaden mellan de 
diskretionära och totala periodiseringarna. Enligt Dechow et al. (1995, s. 199) kan en 
modifierad variant av Jonesmodellen användas där hänsyn tas till kundfordringar. Vidare 
menar Dechow et al. (1995, s. 223) att den modifierade Jonesmodellen är den bästa 
modellen för att upptäcka resultatmanipulering. Gemensamt för alla mått för 
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resultatmanipulering är att de har ett syfte att identifiera i vilken utsträckning företaget 
har vidtagit åtgärder för att förvränga den bild av företaget som externa intressenter har. 
 
Revisorns arvode används i en studie av Hribar et al. (2014) för att definiera 
redovisningskvalitet på annat sätt än resultatmanipulering. Hribar et al. (2014) menar att 
den information vilket ges i revisorns arvode kan användas för att utveckla ett alternativt 
mått på redovisningskvalitet. I kontrast till forskning som visar att högre arvode leder till 
lägre oberoende hos revisorn vilket i sin tur leder till sämre redovisningsinformation 
förespråkar författarna motsatsen att sämre redovisningssystem resulterar i högre 
revisorsarvoden (Hribar et al., 2014, s. 514). Författarna menar att revisorer ökar sitt 
arvode för att kompensera den risk och de extra timmar dåliga redovisningssystem fordrar 
(Hribar et al., 2014, s. 514).  
 
Syftet med denna litteraturgenomgång är att belysa definitioner på redovisningskvalitet 
ur tidigare forskning samt diskutera relaterade måtts användbarhet. De diverse mått vi har 
lyft fram från tidigare forskning innehar brister vilket gör dem irrelevanta för vår studie 
som avser att grundas i mer omfattande krav på redovisningskvalitet och fokusera på 
intressenternas värde av redovisningsinformationen. Resultatmanipuleringsmåttet är 
tidigare kritiserat och med vår ansats där många av de undersökta företagen är små är det 
svårt att använda det måttet. Många mindre företag använder inte periodiseringar i stor 
utsträckning och de behöver heller inte redovisa dem lika ingående som större publika 
bolag. Måttet inriktar sig även väldigt mycket på den finansiella informationen i form av 
periodiseringar och för att mäta dem behövs årsredovisningen eller kvartalsrapporten. 
Många svenska företag ger inte ut några kvartalsrapporter vilket försvårar mätningen då 
enbart årsredovisningen kan användas för att mäta periodiseringarna. Det andra måttet för 
redovisningskvalitet vilket använder revisorns arvode innehåller också brister. Ett stort 
antal av de undersökta företagen i vår studie är inte enligt lag tvingade att ha en revisor 
och därför fallerar även det här måttet med en studie där mindre företag inkluderas.  
 
I denna kontext, inriktad mot kunder och leverantörer, med otillräckliga mått för 
redovisningskvalitet erfordras ett mer mångsidigt mått som kan innefatta många olika 
typer av företag. Således kommer fortsatt ansats i detta kapitel definiera 
redovisningskvalitet på ett nytt sätt samt undersöka teorier vilka vi kan använda för att 
generera nya mått på redovisningskvalitet. Intentionen är att utveckla ett nytt mått vilket 
inrymmer fler dimensioner av redovisningskvalitet. 
 
3.4 Lagar och villkor för definition av redovisningskvalitet 
I följande avsnitt presenteras vad som lagmässigt fordras utav svenska aktiebolag, samt 
vilka kvalitativa villkor som omfattar den information aktiebolag tillhandahåller 
allmänheten. Avsnittet avser definiera ramarna för utformning av en ny definition av 
redovisningskvalitet samt sätta riktning för den praktiska metodens datainsamling och 
innehåll.  
 
3.4.1 God redovisningssed  
En av grundpelarnas villkor till acceptabel redovisningskvalitet är god redovisningssed. 
För att tydliggöra det lagmässigt samt praktiskt etablerade ramverk denna studie 
begränsas inom är det essentiellt att definiera god redovisningsseds funktion och praxis. 
Begreppet är unikt för Sverige var Bokföringsnämnden är det statliga organ med 
uppgiften att utveckla god redovisningssed. Bokföringsnämnden (2015) definierar 
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begreppet som “en etablerad företagspraxis vilken är förenlig med lag och normgivning 
och som håller en god kvalité”. God redovisningssed är främst en central grund för 
ramlagar i både ÅRL och BFL. Ergo, god redovisningssed är baserad på lag, 
rekommendationer och vedertagen praxis, var syftet är att tillsammans motsvara lagens 
bristande specifikationer.  Argumentationen påvisar hur Sveriges lagar använder denna 
kutym som utgångspunkten för vad som bedöms vara på en acceptabel nivå på 
redovisningen. Denna aning komplexa definition förefaller problematisk för mindre bolag 
och i synnerhet de som saknar erfarenhet och kunskap inom området. Av den anledningen 
förklaras delvis varför det nyttjas extern hjälp i form av revision och 
redovisningskonsultation.  
 
Vi har nu förklarat god redovisningsseds betydelse och inverkan regelmässigt, vidare 
krävs en utveckling av villkor för en godkänd redovisning för att möjliggöra kravbilden i 
ett nytt mått. I KkL 5p. 15 §, 7 kap. fastställs att vid en konkurs ska en konkursförvaltare, 
i en förvaltarberättelse, rapportera huruvida företagets uppfyllelse av 
bokföringsskyldigheten parallellt med god redovisningssed tagit plats, för att erfara 
redovisningens effekt som orsak till obeståndet. Detta innebär således en sammanfattande 
granskning av bolaget och bland annat redovisningen. Eftersom studien är objektiv och 
begreppet är komplext, samt endast utgör en utgångspunkt, definieras alla avsteg ifrån 
god redovisningssed och bokföringsskyldigheten i linje med konkursförvaltares 
oberoende tolkning. För att härleda och definiera denna praxis krävs likväl en djupare 
förståelse i dess beståndsdelar. Av den orsaken fordras ytterligare behandling ur lagens 
aspekt. 
 
3.4.2 Bokföringsskyldigheten 
Studiens utgångspunkt till redovisningskvalitet härleds från lagens kvalitativa krav om 
god redovisningssed till lagens verkställande krav, bokföringsskyldigheten. Denna del 
representerar vilka redovisningsförpliktelser som fordras utav svenska aktiebolag och 
bildar därför definitionen för redovisningskvalitet, där även god redovisningssed är 
inkluderat. 
 
BFL anger bestämmelser om vilka fysiska och juridiska personer som innefattas av 
bokföringsskyldighet, där alla aktiebolag inkluderas som bokföringsskyldiga. Som nämnt 
tidigare är god redovisningssed ledande i utförandet av den löpande bokföringen. BFL 2 
§, 4 kap. uppger att “bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed.” De krav som bildar bokföringsskyldigheten 
och ska inrymma god redovisningssed sammanfattas i BFL 1 §, 4 kap.: 
 

1. Löpande bokföra alla affärshändelser enligt bestämmelserna i 5 kap. 1-5 §§, 
2. Se till att det finns verifikationer enligt 5 kap. 6-9 §§ för alla bokföringsposter 
samt systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 5 kap. 11 §, 
3. Bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som 
behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i 7 kap. 
1 § 1 eller 2, 
4. Upprätta en balansräkning enligt 3 §, och 
5. Avsluta den löpande bokföringen enligt bestämmelserna i 6 kap. Lag 
(2006:874). 

 
Studien avser fokusera undersökningens definition av redovisningskvalitet mot punkt 1, 
4 och 5 från 1 § 4 kap. i BFL.  På så sätt möjliggörs fokusering av redovisningens 
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viktigaste information till intressenter, den definitiva årsredovisningen, inom den 
redovisningskvalitativa definitionen bokföringsskyldigheten. Även hur årsredovisningen 
är uppbyggd med underlag, utförande och kvalitet fångas in. Vidare används därmed god 
redovisningssed som kvalitativ indikation över bokföringsskyldigheten och i allmänhet 
blir det genomförbart att stämma av olika delars utförande och kvalitet. Valet leder till en 
teoretisk genomgång utav bokföringsskyldighetens komponenter: löpande bokföring, 
bristande redovisning samt utförande av årsredovisning. 
 
3.4.3 Löpande bokföring 
Ur intressenters informationsaspekt bör det vara av intresse huruvida den löpande 
bokföringen upprättas för att de ska förstå verksamhetens förlopp, ställning och resultat i 
riktning med vad BFL 1 §, 5 kap. kräver. Sådan förståelse utgörs enligt BFL 1 §, 5 kap. 
av systematisk ordning, rätt tidpunkt för bokföring samt bokslutstransaktioner vilka 
tillrättalägger den ekonomiska ställningen med periodiseringar per bokslutsdag. Enligt 
BFL 2 §, 5 kap. ska kontanta in- och utbetalningar huvudsakligen bokföras följande 
arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras snarast. För att bedöma den löpande 
bokföringen överlag ska det i förvaltarberättelsen gå att utläsa i vilken utsträckning man 
presenterar verksamhetens händelser med löpande bokföring. 
 
3.4.4 Bristande redovisning 
BFL 4p. 1 §, 4 kap uppger att aktiebolag, inom bokföringsskyldighetens ramar, ska 
upprätta balansräkning enligt ÅRL. Denna del av bokföringsskyldigheten innefattar 
kvaliteten som förmedlas i de finansiella rapporterna. Vidare framför ÅRL 2 kap. att 
årsredovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed samt ge en rättvisande bild. 
Utöver det framförs krav i ÅRL 2 kap. om uppfyllelse av grundläggande 
redovisningsprinciper, såsom fortlevnadsprincipen, försiktighetsprincipen, 
matchningsprincipen och en generell jämförbarhet ska möjliggöras, för att inte framställa 
en bristande redovisningsinformation.  
 
I studien definieras således brister i redovisningen som de poster i balans- och 
resultaträkningen vilka inkluderar avsteg ifrån god redovisningssed. Detta ligger i linje 
med avsteg ifrån bokföringsskyldigheten, som enligt BFL 2 §, 4 kap. ska upprättas inom 
god redovisningssed. Således blir den implicita definitionen sådana orsaker till ej uppfylld 
bokföringsskyldighet och god redovisningssed som inte härleds till upprättande av 
löpande bokföring och inlämning av årsredovisning. 
 
3.4.5 Årsredovisningen 
Som det förefaller i BFL 5p.  1 §, 4 kap. inrymmer bokföringsskyldigheten krav om att 
aktiebolag ska fullborda den löpande bokföringen varje räkenskapsår med en 
årsredovisning, samt offentliggöra densamma. Årsredovisningen ska enligt BFL 6 kap. 2 
§ upprättas enligt ÅRL.  
 
Vidare framför aktiebolagslagen 10 §, 7 kap. (ABL) (SFS 2005:551) att ett aktiebolag 
skall inom sex månader efter avslutat räkenskapsårs hålla bolagsstämma, var 
årsredovisningen presenteras. Fortsättningsvis beskriver ÅRL 2 st. 3 §, 8 kap. att 
årsredovisningen ska offentliggöras genom att vara inskickad till 
registreringsmyndigheten inom en månad efter dess fastställande. Ergo, sju månader efter 
räkenskapsårets slut ska årsredovisningen finnas att tillgå för offentligheten.  
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Däremot finns undantag för gränsen om sju månaders frist att offentliggöra 
årsredovisningen. Enligt BFL 3 §, 3 kap. får räkenskapsåret omfatta som mest 18 månader 
vid tillfället då bokföringsskyldigheten inträder. Kontentan ger följaktligen 
nyregistrerade aktiebolag möjligheten till 18 månaders första räkenskapsår samt sju 
månader för dess publicering.  
 
Sammantaget är årsredovisningen till för att informera ett företags intressenter kring 
företagets ställning. Av den anledningen fungerar inlämnandet av årsredovisningen som 
en anvisning över det sätt de finansiella rapporterna förmedlar relevant information. 
 
3.4.6 Förvaltarberättelsen 
KkL 24 §, 2 kap. fastslår att vid en konkurs skall snarast en konkursförvaltare utses. Den 
som agerar förvaltare skall inneha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget 
kräver, samt i övrigt ses som lämpad för uppgiften. Det får dessutom inte finnas någon 
relation eller omständighet vilket gör att förvaltaren ej kan ses som oberoende i uppdraget 
(1 §, 7 kap. KkL). Exempelvis krävs det enligt tillsynsmyndigheten fem års erfarenhet av 
arbete med konkurshandläggning för att anses lämplig att ansöka om arbete som 
konkursförvaltare (Jonsson & Zamani, 2014). 
 
Förvaltarens uppgift är att snarast upprätta en skriftlig berättelse om orsakerna till 
gäldenärens obestånd samt dess tidpunkt, till den grad det är genomförbart (15 §, 7 kap 
KkL). KkL 7 kap. beskriver att förvaltarberättelsen skapas för borgenärernas 
gemensamma bästa, med en snabb och förmånlig avveckling utav boet. KkL 15 §, 7 kap. 
beskriver att berättelsen ska innehålla: 
 

1. En översikt över tillgångar och skulder av olika slag, 
2. En uppgift om huruvida det har förekommit något sådant förhållande som kan 
föranleda återvinning till konkursboet, 
3. En uppgift om huruvida det finns skälig anledning att anta att någon enligt 
bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen (1987:667) om 
ekonomiska föreningar är skyldig att återbära olovlig vinstutdelning eller annan 
olovlig utbetalning eller att enligt dessa lagar eller lagen (1980:1102) om 
handelsbolag och enkla bolag utge skadestånd till aktiebolag, ekonomisk förening 
eller handelsbolag, 
4. en uppgift i förekommande fall om vid vilken tidpunkt skyldighet enligt 25 kap. 
13 § aktiebolagslagen att upprätta en kontrollbalansräkning kan antas ha inträtt, 
om denna tidpunkt kan utrönas, 
5. En uppgift om vilket bokföringssystem en gäldenär som är eller under det 
senaste året före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig har tillämpat 
och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts. 

 
Det konkursförsatta företaget är skyldiga att ge förvaltaren den information denne begär, 
vilken har betydelse för konkursutredningen (2 §, 6 kap. KkL). Därför får 
förvaltarberättelsen ses som en tillförlitlig och professionellt oberoende utformad rapport. 
 
Förvaltaren är även skyldig enligt 16 §, 7 kap. i KkL att informera allmän åklagare om 
gäldenären kan misstänkas för brott, enligt 11 kap. Brottsbalken (BrB) (SFS 1962:700), 
samt om gäldenären kan misstänkas för något annat brott som inte är av ringa 
beskaffenhet och har samband med verksamheten. Kontentan av detta blir att vissa 
konkursförvaltarberättelser är sekretessbelagda om det konkursdrabbade företaget är 
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under förundersökning i brottmål eller under utredning i frågor rörande näringsförbud (1 
§, 18 kap. Offentlighets- och sekretesslag, SFS 2009:400).   
 
3.5 Företags karakteristika som redovisningsmått 
Inom nedanstående segment behandlas företagsattribut som påverkar kvaliteten i företags 
redovisning, med utgångspunkt ur tidigare forskning. Avsikten med den teoretiska 
genomgången är att exponera essentiella egenskaper som har ett samband med kunskap 
och trovärdigheten i redovisning och utefter dem forma hypoteser för egenskapernas 
samband till bokföringsskyldigheten. Förfarandet ämnar även lägga en grund för studiens 
operationalisering. Avsikten är att lyfta fram egenskaper hos företag vilka ska indikera 
över bokföringsskyldighetens uppfyllande. Anledningen till detta är att det inte existerar 
någon förvaltarberättelse till verksamma bolag, därför krävs mätbara egenskaper vilkas 
uppgift blir att agera indikatorer och mäta redovisningskvalitet. 
 
3.5.1 Oberoende kvalitetssäkring 
För att styrka legitimiteten av verksamheten och i synnerhet redovisningsinformationen 
har företag möjligheten att nyttja en oberoende kvalitetssäkring i form av revision. 
Revisionen fungerar som en oberoende kontroll till nytta för andra än de som driver den 
dagliga verksamheten. Utefter behov och relationer till intressenter förväntas företag dra 
fördelar av en revision. Med sådana utgångspunkter bör bolag argumentera kring 
revisionens nytta kontra kostnader.  
 
EG:s fjärde bolagsdirektiv uttrycker bestämmelser om lagstadgad revision. Enligt 
densamma får medlemsstater befria bolag med viss karakteristika. Svenska förordningar 
beträffande revision finns i ett flertal lagar, exempelvis revisionslagen och 
aktiebolagslagen. Svensk riksdag beslutade 2010 att utelämna småbolag ifrån 
revisionsplikten. Beslutet angår revisionsplikt för privata aktiebolag som uppfyller mer 
än ett av tre delvärden: 1. antal anställda i genomsnitt fler än tre personer. 2. 
balansomslutning över 1,5 miljoner. 3. nettoomsättning över tre miljoner. Resterande 
företag är inte skyldiga att tillämpa revision. Det generella syftet med revision är att 
undersöka företags årsredovisning och räkenskaper i form av bokföring. Vidare skall 
granskningen vara så grundlig och gedigen som god redovisningssed kräver. (Sveriges 
riksdag, 2010) 
 
Diamant (2004, s.77) uppger att “revisionens syfte är att säkra tilltron till de granskade 
verksamheterna, på ett kompetent och oberoende sätt”. Revisionen innehåller partiell 
granskning utav bolagets bokföring och årsredovisning (Diamant, 2004, s.83). Ergo, 
framställs det utav Diamant som en slags oberoende kvalitetssäkring av ett företags 
redovisning.  
 
Tabone & Baldacchino (2003, s. 395) redogör för digniteten av trovärdighet gällande ett 
företags redovisning utifrån intressenternas perspektiv. I Sverige nyttjas en omfattande 
uppfattning angående just intressenter. Diamant (2004, s.110) anger ägare, anställda, 
borgenärer, leverantörer samt det allmänna till att vara intressenter till bolag i dess 
omgivning. Vidare menar han att exempelvis kreditorer och samhället är direkt beroende 
av en korrekt och informativ redovisning (Diamant, 2003, s.111). Deras tillfredsställelse 
till följd av sådan redovisning uppfyller delvis revisionens syfte. På så vis förväntas 
intressenter fördelaktigare behärska beslutsfattande anslutet till företaget i fråga. Således 
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bör exempelvis ett bolags kunder och leverantörer finna intresse i att det bolag de företar 
ekonomiska överenskommelser med är kvalitetssäkrade genom revision. 
 
I en dansk studie av Erhvervs-og Selskabsstyrelsen (2005, refererad i Svanström 2008, s. 
41), beträffande revisionens betydelse, noteras problematiken rörande reliabiliteten på 
revisionens inverkan över redovisningskvalitet. Det får ses som ett kvalificerat antagande 
att en revision påträffar ett antal problem att korrigera, men vikten i dess substans bedöms 
osäker. Dock bör det nämnas att revision berör fler delar än redovisningen, det är alltjämt 
ett krav hos kreditgivare för att minska informationsrisken samt ett sätt att få en kontroll 
över verksamheten (Blackwell et al., 1998; Collis et al., 2004). 
 
Kinney & Martin (1994) har utfört en studie över nio datauppsättningar av företag, vilka 
berör mer än 1 500 revisioner över 15 år, innefattande ett extensivt urval av branscher 
och revisionsbolag. Kinney & Martin (1994) konkluderar hur revisionen påverkar 
bolagens vinst och tillgångar negativt samt reducerar felaktigheterna i den redovisningen 
bolag tillhandahåller innan revision. Förutsatt allt annat lika, menar de således att revision 
förebygger en redovisning präglad av oriktigheter. I avsaknad utav revision förmodas 
kvaliteten på redovisningen försvagas till följd av lägre incitament till kunskap inom 
redovisning och dess regleringar (Tabone & Baldacchino, 2003, s. 389).  
 
Till följd av studiens syfte och frågeställning samt perspektiv om kund- och leverantörers 
förhållande till en acceptabel redovisning krävs med studiens valda forskningsmetod 
hypotestestande. Med hänsyn till avsnittets varierande resonemang beträffande 
revisionens betydelse förutsätter studiens syfte att empiriskt testa huruvida revision har 
en positiv effekt över bokföringsskyldighetens fullgörande.  
 
H1 = Revision har ett positivt samband med bokföringsskyldighetens uppfyllande. 
 
Francis (2011) avhandlar en litteraturgenomgång inom revision, var earnings quality, 
eller redovisningskvalitet som vår studie benämner det, är en väsentlig del. I studien lyfter 
han frågan ifall revisionsbolagets karaktär har inverkan över redovisningens kvalitet. 
Särskilt fokus riktas mot skillnaden på Big4-bolag och resterande. Francis (2011) 
genomgång av tidigare forskning konkluderar kvaliteten vara positiv korrelerad med 
revisionsbolagets storlek av den orsaken att de besitter mer sakkunskap, samt expertisen 
inom den specifika branschen var revisionen tar plats.  
 
Fortsättningsvis eftersträvar studien således att undersöka revisionens betydelse mer 
ingående. Därför granskas hur bokföringsskyldigheten påverkas beroende på storleken i 
det revisionsbolag som genomför en revision. 
 
H2 = Större revisionsbolag har en högre grad av positiv påverkan över 
bokföringsskyldighetens uppfyllande. 
 
3.5.2 Intern eller extern bokföring 
Redovisningen inom företag sker antingen internt inom företaget eller via extern expertis. 
I en snabbt utvecklande miljö är kunskapen och förmågan hos den enskilde individen i 
många avseenden väldigt begränsad där understöd kan vara av stor vikt (Greaver II, 1999, 
s. 16). Vidare menar författaren att vissa företag har kunskap inom organisationen att 
sköta redovisningen medan andra är i behov av att överlåta denna del till experter 
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(Greaver II, 1999, s. 48). Den expertis författaren syftar på är redovisningsfirmor vilka 
bistår med kunskap vid upprättandet av redovisningen. 
 
I en studie av Everaert et al. (2007) undersöks små och medelstora företag i Belgien vad 
gäller deras strategi för outsourcing av redovisningen. De undersökta företagen består av 
EU:s definition för små och medelstora företag, vilket är 10 till 250 anställda, och 
författarna exkluderar även all finansiell service och publika bolag vilket till slut ger en 
svarsfrekvens på 121 stycken (Everaert et al., 2007, s. 718). Resultatet av studien visar 
att den viktigaste anledningen till att outsourca redovisningen istället för att sköta den 
internt var att få tillgång till den kunskap denna service kan ge (Everaert et al., 2007, s. 
720). På liknande sätt argumenterar Duganier (2005, s. 41), anledningen till att anlita 
redovisningskonsulter vid upprättandet av redovisningen är att de är uppdaterade inom 
skatt och redovisningsstandarder. Detta medför att företagen som anlitar extern expertis i 
form av redovisningskonsulter får en redovisning som i större utsträckning följer de 
aktuella lagar och regler som finns inom skatt och redovisning.  
 
Everaert et al. (2010) har utfört en annan studie av Belgiska små och medelstora företag 
där de utför en undersökning för att examinera både rutinmässiga och ej rutinmässiga 
redovisningsuppgifter. Det övergripande syftet med denna studie var att identifiera varför 
vissa små och medelstora företag outsourcar sin redovisning medan andra utför den 
internt. Bland annat skriver författarna att både för ett optimalt och ej optimalt organiserat 
litet företag kan råden från en extern redovisningsekonom eventuellt sammankopplas med 
prestation och långsiktig överlevnad. Även Berry et al. (2006, s. 43-44) är inne på samma 
spår där de i sin studie av små och medelstora företag påvisar att användande av extern 
expertis och i synnerhet externa redovisningsekonomer ökar tillväxten för företaget. 
 
Gooderham et al. (2004) beskriver i sin studie hur redovisningskonsulter har en väldigt 
viktig roll i småföretag. Utöver den grundläggande redovisningsservicen med 
bokföringen bidrar de även med ekonomisk rådgivning och den servicen och 
rådgivningen är vital både för företagets överlevnad samt tillväxt i form av 
konkurrensfördelar. Bennet & Robson (1999) har framställt en undersökning om extern 
rådgivnings omfattning och inverkan över företag med upp till 500 anställda. Även 
Bennet & Robson (1999) klargör hur extern rådgivning visats vara en starkt bidragande 
orsak till tillväxt. I studien har 74 % av företagen 1-49 anställda, 22 % 50-199 anställda 
och 4 % 199-499 anställda (Bennet & Robson, 1999, s. 165). Övergripande använde 82,8 
% av företagen ekonomisk rådgivning i form av revision och bokföring etcetera (Bennet 
& Robson, 1999, s. 167). Forskningen redogör för hur anlitandet utav denna rådgivning 
stiger successivt från de minsta företagen och upp till de med 20 anställda för att sedan 
avta en aning till företag med upp till 150 anställda (Bennet & Robson, 1999, s. 169). 
Överlag visas ett positivt samband mellan antal anställda och användning av rådgivning, 
vilket de även anser vara generella för andra länder (Bennet & Robson, 1999, s. 177). 
 
Med utgångspunkt i studiens ansats med bokföringsskyldighetens uppfyllande samt 
ovanstående resonemang vilket indikerar ett behov av extern expertis i företag har 
följande hypotes genererats: 
 
H3 = Extern bokföring har ett positivt samband med hur bokföringsskyldigheten fullföljs. 
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3.5.3 Storlek 
Svanström (2008, s. 56) anser komplexiteten vara låg i de allra minsta företagen, varför 
företagsledare allena har möjligheten att mäkta uträtta de ekonomiska förehavandena 
inom en acceptabel nivå. Inom studiens nya mått faller det naturligt att undersöka 
huruvida det uppstår skillnader i uppfyllande av bokföringsskyldigheten i relation till 
företags storlek. 
 
Kedner (1975, s. 223) var den första att fördjupa sig inom svenska småföretags kvalitet i 
redovisningen. Studien påvisar tydliga brister inom ekonomifunktionen hos mindre 
företag. I undersökningen väljer Kedner (1975) bland annat att undersöka företagens 
storlek i relation till redovisningen, där storlek definierades med antalet anställda. Vidare 
beskrivs hur redovisningskvaliteten i småföretag är ofullständig för att generera 
tillfredsställande planering, uppföljning, rapportering och lönsamhetsbedömning inom 
det undersökta urvalet. Kedner (1975) sammanfattar med att generalisera småföretag som 
undermåliga i sin redovisningskvalitet. Detta företar sig förklarligt med hänsyn till 
föregående avsnitt om upprättande av redovisningen eftersom antalet anställda bör ge en 
indikation om kunskapsnivån i företag, vilket visat sig avgörande för vem som upprättar 
bokföringen. Sammanfattningsvis bedöms spetskompetenser vara lägre i mindre företag 
eftersom arbetsuppgifterna bör innefatta en större bredd i den tillväxtmiljö mindre företag 
befinner sig. Med hänsyn till det och Kedners (1975) presenterande samband mellan 
redovisningskvalitet och antalet anställda fordras en undersökning av företags storlek i 
relation till fullgörande av bokföringsskyldigheten. 
 
Även Svenssons (2003) argument knyter kunskap till redovisning. Skillnader i 
redovisningsinformationens kvalitet beror på företagets storlek enligt många 
institutionella kreditgivare. De begränsade kunskaperna inom redovisning hos de små och 
medelstora företagen är en anledning till den sämre kvaliteten på 
redovisningsinformationen. (Svensson, 2003, s. 147) I enlighet med diskussionen tidigare 
i avsnitt 3.2 menar Svensson (2013, s. 148) att kvalitetsskillnaderna är problematiskt vid 
bedömningen av småföretag eftersom den tar längre tid och informationens relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet är sämre i småföretag jämfört med medelstora företag.  
 
Utöver ovanstående resonemang indikerar även Tabell 2 i avsnitt 3.1 att företagets storlek 
påverkar företags misslyckande i form av konkurs. Sammantaget har betydelsen av 
företagets storlek i samband bokföringsskyldighetens uppfyllande samt studiens 
deduktiva angreppssätt genererat följande hypotes: 
 
H4 = Företagets storlek har ett positivt samband med bokföringsskyldighetens 
uppfyllande. 
 
3.5.4 Bransch 
Med vårt nya mått på redovisningskvalitet saknas som sagt till största del tidigare 
forskning förutom delvisa fragment. För en mer djupgående förståelse har vi valt att 
inkludera en branschfaktor i studien. Vi syftar undersöka hur olika branscher skiljer sig i 
redovisningskvalitet med det nya mer omfattande måttet. Även där finns det således ingen 
tidigare forskning som är specifikt riktad mot bokföringsskyldigheten. 
 
I en litteraturstudie av Berryman (1993, s. 47) studeras tidigare forskning och uttalanden 
av sakkunniga inom småföretags misslyckanden och konkurser. Berryman menar att ett 
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område som är outforskat är ledningens kompetens och att den kan delas upp i följande 
aspekter; redovisning, finansiering och marknadsföring (Berryman, 1993, s. 52). Enligt 
Berryman grundar sig de mest kritiska symptomen för ett företags misslyckande i 
redovisningen (Berryman, 1993, s. 52). Av den orsaken att Berryman kopplar konkurs till 
redovisning existerar motiv för att redovisningen är sämst i branscher med flest företag i 
konkurs. Uppsatsen initiala utgångspunkt innebär därmed att det finns ett samband mellan 
företags fel i redovisningen och branschens konkursbenägenhet. 
 
För att likt Berryman (1993) härleda underkänd redovisning till konkurser påvisar Tabell 
1 i avsnitt 3.1 branschstatistik över de tio vanligast frekventa branscherna vid konkurs. 
UC (2014b) genomförde en undersökning av antal företag i konkurs, på branschnivå, 
vilket skapar en möjlighet att urskilja branschernas differenser mot empirins 
konstaterande redovisningskvalitet.  
 
Svensson (2003, s. 149) presenterar argument av en annan kontrast, institutionella 
kreditgivare hävdar att redovisningskvaliteten inte skiljer sig bland branscher. I studiens 
kontext kan de institutionella kreditgivarna anses stå för en professionell bedömning då 
redovisningen är en grund i deras beslutsfattande, varför de kan ses som pålitligt 
oberoende det allmänna företagets redovisning.  
 
Argument för branschernas redovisningskvalitet har visat sig skilda i tidigare forskning. 
Alltjämt anser vi att en sådan faktor fordrar granskning i ett utvecklat mått för 
redovisningskvalitet. Detta genom att undersöka typ av bransch samband med ej uppfylld 
bokföringsskyldighet, således utformas hypotesen: 
 
H5 = Typ av bransch har ett samband med fullgörandet av bokföringsskyldigheten. 
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4. Praktisk metod 
Följande kapitel framställer studiens tillvägagångsätt i den ordning processen utförts. 
Kapitlet behandlar inledande forskningsdesign för att vidare redogöra samtliga 
fördjupande steg fram till de statistiska verktyg som ligger till grund för analysen. 
Ambitionen är att presentera tillvägagångssättet på ett grundligt och innehållsrikt sätt 
för att underlätta förståelsen och möjliggöra fortsatt forskning.   
 
4.1 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen är den strategi som tillämpas för att granska och efterforska svar på 
studiens frågeställning. Således avgörs utseendet på forskningsdesignen till största del 
utav syftet med forskningen. Enligt Lantz (2014, s. 25) existerar två utformningar utav 
forskningsdesigner, experimentell studie och observationsstudie, var de två modellerna 
kan liknas vid varandras motsatser. En forskningsdesign med avseende på en 
observationsstudie karakteriseras av hur omvärlden studeras som den är. Detta går i linje 
med ett beskrivande tillvägagångsätt, där forskaren själv inte påverkar sammanhanget för 
undersökningen. I kontrast till detta utgör en experimentell studie en kontext var 
forskaren avgör villkor och aktivt avgränsar studiens innehåll (Lantz, 2014, s. 25-26). Sett 
till datainsamlingen i vår studie kan vi dra slutsatser för val av forskningsdesign. Det data 
som samlas observeras i förvaltarberättelser, vilka speglar historiken och orsaker till 
konkurser. Därinom influerar vi som forskare inte på något sätt, eller låter våra personliga 
uppfattningar inverka över undersökningen. Argumentationslinjen för val av 
forskningsdesign följer därmed vår positivistiska kunskapssyn där verkligheten granskas 
objektivt och den objektiva verklighetssyn som studerar realiteten utan inverkan. Således 
klassificeras undersökning såsom en observationsstudie. Parallellt följs även 
bedömningen analogt med studiens valda kvantitativa forskningsmetod. Likt tidigare 
nämnt ämnar studien enligt delsyfte 2 förklara samband mellan redovisningskvalitet och 
företags karakteristika, och klassificeras därmed naturligt som en förklarande 
undersökning.  
 
Vidare är det essentiellt att klargöra planen för hur observationerna ska äga rum, med 
beaktande av undersökningens syfte och frågeställning. Vår studie inrymmer data som 
observeras vid ett tillfälle och kategoriseras följaktligen, med stöd av Lantz (2014, s. 27) 
som en tvärsnittsstudie.  
 
Inom ramarna för en observationsstudie tar två underkategorier plats, retrospektiv- och 
prospektiv studie. En retrospektiv studie innebär historisk datainsamling av redan 
existerande data. En prospektiv studie innebär motsättningsvis datainsamling framåt i 
tiden. (Lantz, 2014, s. 27) Vår studie innefattar historisk sekundärdata vilken är 
sammanställd i förvaltarberättelser och bedöms därför vara av retrospektiv karaktär, 
vilket oftast används vid en observationsstudie. För att tydliggöra upplägget för 
undersökningen presenteras en sammanfattning i Figur 3.  
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4.2 Operationalisering 
Intentionen med detta avsnitt är att presentera hur studien översätter problemformulering 
och syfte via teorin till ett praktiskt formulär som blir mätbart, vilket avses ligga till grund 
för analys och slutsats. Enligt Bjereld et al. (2002, s. 107) är detta något som fordras för 
att forskningsuppgiften ska bli realiserbar. Inom teoriavsnittet fastställdes 
bokföringsskyldigheten som studiens definition för redovisningskvalitet, vilket ämnas 
förklaras och praktiskt mätas med presenterade företagsattribut i avsnitt 3.5. Således 
avses redovisningskvalitet såsom bokföringsskyldighetens uppfyllande hädanefter. Den 
kausalitet teoretiska referensramen presenterar utgörs därför av kvaliteten i 
redovisningen, vilket önskar förklaras av de egenskaper teorin introducerar i avsnitt 3.5. 
 
Vår empiri grundar sig i konkursförvaltarberättelsen samt årsredovisningar från de 
konkursdrabbade företagen. Förvaltarberättelsen är, som vi nämnt i den teoretiska 
referensramen, utformad utifrån KkL och dess bestämmelser. Operationaliseringen till 
variabler som utformas avser att möjliggöra ett redovisningsmått grundat i den teoretiska 
referensramen. Det som mäts i förvaltarberättelser och årsredovisningar sammanfattas i 
Figur 4.  
 
 
                                    
    
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Operationalisering utav redovisningsmåttet 

Bilden ovan illustrerar hur redovisningskvalitet, definierat som bokföringsskyldigheten, 
avses mätas genom företags karakteristika. Respektive fundament indelas i beståndsdelar 
vilka vi presenterat i den teoretiska referensramen och operationaliserar nedan. 
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Figur 3. Sammanfattande design över undersökningens upplägg 
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Formuläret för datainsamling ämnar i huvudsak undersöka huruvida konkursföretaget har 
fullföljt sin bokföringsskyldighet enligt BFL 1 §, 4 kap, vilket vi tidigare preciserat i 
avsnitt 3.4.2. Vi ämnar följa förvaltarens uttalanden beträffande bokföringsskyldighetens 
uppfyllande, vilket alltid ska vara möjligt eftersom det existerar lagmässiga krav för sådan 
bedömning likt vad vi presenterad i 3.4.6. Om de inte har uppfyllt bokföringsskyldigheten 
ska orsaken definieras på en disaggregerad nivå med stöd i BFL. Vår uppdelning av 
bokföringsskyldigheten med utgångspunkt i BFL 1 §, 4 kap. illustreras i Figur 5 och 
inrymmer de för studien mest väsentliga delarna i bokföringsskyldigheten: sent 
inlämnande av årsredovisningen i 5p., ej löpande bokfört i 1p. och 2p. samt bristande 
redovisning i 4p. En ej uppfylld bokföringsskyldighet fordrar därmed undersökning av de 
tre delarnas uppfyllande. Var definitionen av bristande redovisning hänvisar till BFL:s 
och ÅRL:s regler för upprättande av balans- och resultaträkning och bedömningen av 
löpande bokfört refererar till BFL 1 §, 5 kap. Vi har valt att utforma datainsamlingen för 
dessa parametrar binärt, med ledning av BFL, för att på ett objektivt sätt fastställa 
orsakerna med laglig grund utefter förvaltarens uttalande.  
 

 
Figur 5. Bokföringsskyldighetens delar 
Vad gäller tidsfristen för inlämnande av årsredovisningen har vi även här använt oss av 
lagtext i form av ABL och ÅRL. På angivet sätt i den teoretiska referensramen uppger 
ABL att sex månader efter avslutat räkenskapsår ska årsredovisningen presenteras. 
Vidare uppger ÅRL att årsredovisningen ska vara inskickad till registreringsmyndigheten 
senast en månad efter framställandet av rapporten. Det betyder att årsredovisningen ska 
vara tillgänglig för offentligheten senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det finns 
dock undantag i fråga om inlämnandet av årsredovisningen vilket regleras i 3 §, 3 kap. 
BFL och möjliggör förlängning upp till totalt 18 månader för nyregistrerade företag samt 
företag som byter räkenskapsår. Således krävs hänsyn till nystartade företag samt de som 
ändrat perioden för räkenskapsår. Med anledning av olikheterna i företags tidsfrist 
beroende på förhållanden, krävs specifik information ifrån förvaltarberättelsen angående 
förändring av räkenskapsår samt uppgift ur Retriever business om senast uppvisad 
årsredovisning för att besvara huruvida årsredovisningen är inlämnad i tid. 
 
Den andra delen av formuläret innefattar företagsattribut som den teoretiska 
referensramen introducerat och bör undersökas huruvida de förklarar 
bokföringsskyldighetens utförande och därmed fungera som praktiska mått för 
redovisningskvalitet. Ergo, data som kan förklaras med hjälp av teoriavsnitt 3.5, besvara 
delsyfte 2 samt ligga till grund för studiens huvudsakliga syfte och bidrag. Således 
undersöks exempelvis hur det konkursdrabbade företaget upprättat sin bokföring där 
examination av intern bokföring inom företaget eller externt via redovisningskonsult 
examineras. Insamlingen innefattar även att undersöka om konkursföretaget har haft en 
revisor eller ej. 
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Eftersom studiens teorigenomgång utav revision redogör för dess inverkan som 
varierande krävs en kategorisering av bolag för att åskådliggöra skillnader. Det faller sig 
naturligt att, utefter Francis (2011) framläggande om kvaliteten kopplat till typ av 
revisionsbolag, kategorisera bolagen på liknande sätt. Inom den aktuella studien 
definieras därför Big4 på samma sätt som Francis (2011) samt Sundgren & Svanström 
(2013). Vidare definierar studien analogt med Sundgren & Svanström (2013) en grupp 
om Grant Thornton och BDO. Vi väljer dock att även inkludera Baker Tilly och Mazar i 
denna grupp för att särskilja dem ifrån den tredje gruppen av övriga revisionsbolag. 
Anledning är att de är så pass omfattande stora att de naturligt tar plats bland de större 
revisionsbolagen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera en uppdelning åskådliggjord i 
Tabell 3.  
 
Tabell 3. Fördelning av revisionsbolag 

Big4 Next4 Annan revision 
EY Baker Tilly Övriga revisionsbolag 
Deloitte BDO  
KPMG Grant Thornton  
PWC Mazar  

 
På det sätt som den teoretiska referensramen beskriver företagets storleks betydelse för 
kvaliteten på redovisningen har vi även inkluderat denna karakteristika i vårt formulär. 
Således avser formuläret mäta storleken på företaget med antalet anställda. I formuläret 
klassas de tio mest konkursdrabbade branscherna, vilket UC (2014b) rapporterar, från 
“A-J” samt “K” för övriga branscher. Branschindelningen är bred och inrymmer ett stort 
antal branscher inom varje kategori. Exempelvis inrymmer “Bransch B” juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik.  
 
Tabell 4. Omvandling branscher till variabler 

Branschkod Branscher 
A Byggindustri 
B Detaljhandel 
C Juridik/ekonomi/vetenskap/teknik 
D Partihandel 
E Restaurang/hotell 
F Transport 
G Bevakning/fastighetsservice/kontor 
H Information/kommunikation (IT) 
I Bilfirma 
J Fastighetsägare 
K Övrigt 

 
Insamlingen ska genomgående innefatta binära utfall för att underlätta den objektiva 
inställningen studien besitter. Det finns enligt Dahmström (2005, s. 150) två olika sätt att 
koda binära variabler. Det ena är att använda koderna 1 respektive 2 medan det andra är 
att koda ja-svaret med 1 och nej-svaret med 0. Vi valde att koda enligt det senare 
alternativet och av den anledningen blir våra insamlade förvaltarberättelser kodade med 
utfallet: 1 för ja och 0 för nej. I de fall förvaltarens utlåtanden inte är möjliga att tolka, 
utan avsteg från objektiviteten krävs i form av en subjektiv bedömning ska bortfall godtas 
och svaras med: “-” för ingen uppgift. Detta grundas i, som tidigare nämnt i avsnitt 3.4.6, 



 
32 

 

att förvaltaren ska agera oberoende i sitt uppdrag. Av den anledningen och dennes 
kompetens förlitade vi oss på förvaltaren och tolkade inget på egen hand, vilket följer 
studiens vetenskapliga förhållningssätt. 
 
4.3 Datainsamling 
Med utgångspunkt i det konstruerade formuläret ämnar vi i det följande avsnittet beskriva 
hur data har samlats in utifrån studiens premisser rörande förvaltarberättelser. 
 
4.3.1 Urval 
Körner & Wahlgren (2005, s. 22) samt Dahmström (2005, s. 64) anför att en 
urvalsundersökning jämte en totalundersökning är billigare och går snabbare att utföra. 
Med beaktande av antalet konkurser varje år har vi valt att inte utföra en 
totalundersökning där varje förvaltarberättelse undersöks. En totalundersökning skulle bli 
alldeles för kostsam och tidskrävande och ej vara praktisk möjlig att genomföra med tanke 
på vår ansats med datainsamlingen. De förvaltarberättelser vi använder fordrar viss 
granskning och vi kommer fokusera på ett visst antal för att få både större omfattning och 
djup, vilket ges i en urvalsundersökning enligt Körner & Wahlgren (2005, s. 22). Det 
grundliga omfånget krävs i vår typ av kvantitativa undersökning med ett deduktivt 
angreppssätt där vi utgår från en positivistisk frågeställning i form av att förklara de 
orsakssamband som undersöks.  Enligt Dahmström (2005, s. 55) måste en definiera en 
mängd av element vilket benämns population samt identifiera registret, vilket benämns 
ram, där dessa urvalsenheter påträffas. I överensstämmelse med uppsatsens avgränsning 
har vi valt att granska konkurser i aktiebolag vilka utgör vår population samt således 
använt tillsynsmyndighetens arkiv som ram. 
 
De konkursförvaltarberättelser vi har granskat har plockats fram av tillsynsmyndigheten 
från deras arkiv. Urvalet har varit riktat och begränsat, vilket enligt Johansson-Lindfors 
(1993, s. 98) inte vanligtvis sammankopplas med avbildande forskningsstrategier men 
används likväl till hypotesgenerering. Denna typ av urval är naturlig med tanke på att vi 
söker orsakssamband vilket diskuteras djupare i avsnitt 2.3. Med hänsyn till kriteriet 
avslutade konkurser 2013 samt avgränsningen till konkurser i aktiebolag har 
tillsynsmyndigheten plockat fram konkursförvaltarberättelser vilka uppfyller dessa krav. 
Eftersom konkurser tar olika tid att avsluta på grund av konkursbolagens olikheter innebär 
tidsaspekten med avslutade konkurser 2013 att urvalet kommer innehålla historisk data 
med en mängd olika årtal för den tidpunkten konkursdagen inträffade. De har även varit 
tvungna att sortera bort de konkurser som har varit mål för förundersökningar i samband 
med misstanke om bokföringsbrott eftersom de är sekretessbelagda. Ergo, är vårt urval 
riktat och begränsat då tillsynsmyndigheten har valt ut vårt data i form av 
konkursförvaltarberättelser utifrån uppställt kriterium, avgränsning och begränsning.  
 
Under dessa förhållanden med ett riktat och begränsat urval blir både generaliserbarheten 
och representativiteten lidande. Istället handlar det om att få idéer till samband och 
begrepp, speciellt inom tämligen outvecklade problemområden. (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 98) I enlighet med det samhälleliga bidraget denna studie önskar att fylla anser 
vi att forskning med förvaltarberättelsen i fokus är ett outvecklat problemområde där vi 
förhoppningsvis kan bidra med nya infallsvinklar. Nackdelen med denna typ av urval är 
att informationsenheterna kan ge en ensidig synvinkel av problemet (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 98). Vi är väl medvetna om begränsningarna med denna typ av urval där 
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generaliserbarhet och representativitet blir lidande, men vi anser som tidigare nämnt att 
denna forskning kan bidra till vidare forskning med konkursförvaltarberättelsen som data.  
 
4.3.2 Datainsamling via konkursförvaltarberättelsen 
Enligt 2 st. 2 §, kap. 1 i KkL uppges att förvaltningen av ett konkursbo står under uppsikt 
av tillsynsmyndigheten. Under vår datainsamling använde vi de statliga 
tillsynsmyndigheterna hos kronofogden för att få access till de akter som tillhör 
förvaltningen av en konkurs. Konkursstatistik presenterad i avsnitt 3.1 indikerar på 
geografiska skillnader i antalet konkurser. Således valde vi att samla vårt sekundärdata 
hos tillsynsmyndigheterna i Umeå, Göteborg och Sundbyberg för att på så vis få en 
geografisk spridning av data över stora delar av Sverige. 
 
Datainsamlingen startade hos tillsynsmyndigheten i Umeå, där vi fick tillgång till alla 
förvaltarberättelser som var disponibla och inte sekretessbelagda. De 
konkursförvaltarberättelser vilka är sekretessbelagda är som tidigare nämnt i avsnitt 3.4.6 
under brottsutredning och därmed ej disponibla.  Under insamlingen i Umeå uppdagades 
mindre problem då vi inte påkallade vår avgränsning med konkurser i aktiebolag. Detta 
bidrog till att vi var tvungna att sortera bort fysiska personer, enskilda bolag, handelsbolag 
och kommanditbolag. Vid det första tillfället i Umeå sammanställdes cirka 20 
förvaltarberättelser i datainsamlingens formulär. Då fick vi en bättre överblick på hur 
konkursförvaltarberättelserna var uppbyggda och vad de innehöll utöver vad som är 
lagstadgat. Vid det tillfället sammanställde vi även förvaltarberättelserna tillsammans för 
att utifrån teorin definiera svarsalternativen med vårt binära utfall på svaren. Syftet med 
detta var att eliminera personliga bedömningar än mer samt etablera en praxis för 
sammanställning. Därefter kunde vi revidera vårt formulär så att det var bättre anpassat 
till konkursförvaltarberättelserna och dess innehåll. 
 
I Göteborg och Sundbyberg utförde vi proceduren med datainsamlingen på liknande sätt 
som vi gjorde i Umeå förutom att vi bad dem plocka fram enbart konkurser i aktiebolag. 
Det totala antalet granskade konkursförvaltarberättelser blev till slut 380 stycken vilket 
utgjorde vårt data för fortsatt komplettering och säkerställning i databasen Retriever 
business. Sammantaget utnyttjades ungefärligen tio dagar i Umeå, Göteborg och 
Stockholm till att sammanställa dessa konkursförvaltarberättelser. 
 
4.3.3 Datainsamling ur Retriever business 
Retriever business är en databas som innehåller information om alla företag i Sverige där 
antal anställda och årsredovisningar endast är en del utav de disponibla uppgifterna. 
Denna databas har fungerat som ett säkerställande av förvaltarberättelsens information. 
Utifrån det sammanställda formuläret använde vi konkursbolagens organisationsnummer 
alternativt företagsnamn för att undersöka den senaste tillgängliga årsredovisningen i 
databasen. På så vis har vi fastställt om de har en sent inlämnad årsredovisning med deras 
räkenskapsår i beaktande. Parallellt har vi även hämtat antal anställda företagen innehaft 
vid senaste årsredovisning samt vilken bransch de har opererat i. Datainsamlingen i 
Retriever business har inte inneburit några bortfall då vi endast kompletterat och 
säkerställt konkursförvaltarberättelserna med information vilket finns tillgänglig i denna 
databas.   
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4.3.4 Bortfall 
För att ge läsaren en uppfattning om antalet bortfall i vår studie har vi valt att presentera 
följande del. Undersökningar vilket innehåller ett stort antal bortfall kan medföra mindre 
tillförlitliga resultat (Körner & Wahlgren, 1998, s. 12). På angivet sätt i avsnitt 4.3.2 
existerade bortfall under vår datainsamling. Det finns enligt Holme & Solvang (1997, s. 
199) två typer av bortfall. Den ena typen av bortfall är enhetsbortfall och beror på att den 
undersökta enheten inte ger något svar överhuvudtaget. Variabelbortfall är den andra 
typen av bortfall och beror på att det saknas information beträffande enskilda enheter på 
enskilda variabler. De enhetsbortfall vilket existerande i vårt urval är de som beror på att 
de konkurser vi granskade inte var aktiebolag eller ej tillgängliga på grund av sekretess. 
Medan den andra typen av bortfall vilket förekom var de frågor i formuläret som inte 
kunde besvaras då förvaltarens utlåtande i konkursförvaltarberättelsen var undermåligt.  
 
Första typen av bortfall vilket endast förekom i Umeå var inte många till antalet. Dessa 
bortfall påverkade inte vår datainsamling då vi förfogade över tillräckligt många 
konkursförvaltarberättelser i aktiebolag. I Göteborg och Sundbyberg existerade inte dessa 
bortfall eftersom vi enbart hade tillgång till konkurser i aktiebolag genom vårt urval.  
 
Bortfallen som berodde på undermålig information i konkursförvaltarberättelserna har 
desto mer inverkan på vår datainsamling. De variablerna där det är ett väldigt stort bortfall 
bör i vissa fall ställas utanför analysen (Holme & Solvang, 1997, s. 200). Det var däremot 
inget problem att utläsa om bokföringsskyldigheten fullföljts i 
konkursförvaltarberättelserna då det granskade bolagets räkenskapsmaterial fanns 
tillgängligt för förvaltaren. Vissa konkursförvaltare hade mer utförliga uttalanden om 
bokföringsskyldighetens fullföljande än andra men sammantaget var alla uttalanden i 
enlighet med lagens krav på konkursförvaltarberättelserna. Det fanns dock 
förvaltarberättelser där förvaltaren inte kunde uttala sig om bokföringsskyldigheten hade 
fullgjorts då räkenskapsmaterialet saknades. I enstaka konkursförvaltarberättelser 
beskrev förvaltaren att bokföringsskyldigheten hade fullföljts trots att årsredovisningen 
enligt databasen Retriever business angivits för sent med beaktande av förordningarna i 
ABL, BFL och ÅRL. Av den orsaken valde vi att enbart använda Retriever business för 
att avgöra om det konkursdrabbade företaget fullföljt sin plikt om inlämnande av 
årsredovisning.  
 
Vidare använde vi Retriever business för att säkerställa vilken bransch det 
konkursdrabbade företaget opererade i samt komplettera med hur många anställda 
företaget hade vid senast ingivna årsredovisning. Många bortfall motverkades med hjälp 
av Retriever business men det existerade bortfall vilka inte gick att eliminera. Dessa 
bortfall var om det konkursdrabbade aktiebolaget anlitat en revisor eller inte samt om de 
nyttjat intern eller extern bokföring. På en disaggregerad nivå av bokföringsskyldigheten 
förekom det även bortfall. Både löpande bokföring och brister i redovisningen var inte 
möjligt att utläsa i alla konkursförvaltarberättelser. Antalet bortfall detta gav upphov till 
var försumbart med beaktande av antalet undersökta enheter. 
 
4.3.5 Databearbetning 
I vårt datamaterial hade variabeln antal anställda en väldigt stor spridningen mellan det 
lägsta och högsta värdet, men samtidigt ett generellt lågt medelvärde om 4,42 anställda. 
För att minska denna skevhet och få variabeln mer normalfördelad valde vi att logaritmera 
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den. Logaritmera innebär i praktiken att man ändrar avståndet mellan variabelns olika 
värden. Detta medför att det är lättare att tolka den oberoende variabelns inverkan på den 
beroende variabeln eftersom extremvärden försvinner. Innan vi använde logaritmen 
innehöll variabeln för anställda maxvärde om 236 och som minst 0. Efter vi transformerat 
variabeln fick vi värden från 0 till 5,46 vilket medförde att variabeln blir jämnare fördelad. 
Vi kunde även se att medelvärdet ändrades från 4,42 till 1,37. 
 
Utifrån Kedners (1975) och Svenssons (2003) argument gällande sambandet mellan 
antalet anställda och redovisningskvalitet, samt Bennet & Robsons (1999) framförda 
relation mellan antalet anställda och benägenheten att anlita extern rådgivning, utformade 
vi grupperingar av de observerade företagen efter storlek. Gruppernas bedömningsgrund 
innefattade upp till 3, 10, 25, 50 och över 50 anställda. Med anledning av Bennet & 
Robsons (1999) undersökning skapade vi en gemensam variabel för ingen revision och 
intern bokföring vilken benämns ingen rådgivning. Med en gruppering av storlek på 
företagen föreligger en grund till att analysera huruvida fler anställda, utan extern 
rådgivning, ökar kunskapen och kompetensen i företag och således hur det inverkar på 
bokföringsskyldigheten. Tabeller över bearbetningens fördelning återfinns i 
empirikapitlet samt Appendix. 
 
För att förmå en mer inträngande undersökning rörande synergieffekten utav rådgivning 
i form av revision och upprättande av bokföringen kontra redovisningskvalitet genererade 
vi fyra nya variabler för olika konstellationer av revision och intern bokföring. De 
producerade kombinationsvariablerna syftar stödja jämförelseanalys för förändring av en 
variabel då den andra är given. Därmed fungerar dem praktiskt som sambandtest mellan 
en beroende och två oberoende variabler. Exempelvis förväntar vi oss utifrån 
teorigenomgången finna skillnader i redovisningskvalitet vid revision eller inte revision 
och vi väntar oss högre redovisningskvalitet för extern bokföring än intern bokföring. 
Utöver det har vi skapat dessa variabler för att i jämförelser samtidigt kunna ta hänsyn till 
en likartad företagsegenskap. I Tabell 5 nedan presenteras de formade variablerna. 
 
Tabell 5. Variabler med olika konstellationer av ingen revision och internbokföring 

INGENREV/INTERN-
BOK 

REV/INTERN-
BOK 

REV/EXTERN-
BOK 

INGENREV/EXTERN-
BOK 

Ingen revision +  
Intern bokföring 

Revision +  
Intern bokföring 

Revision +  
Extern bokföring 

Ingen revision +  
Extern bokföring 

 
4.4 Statistiska verktyg  
I detta avsnitt presenteras först de verktyg vilket har används vid deskriptionen av datat 
och följs därefter av de verktyg som används för analyser i studien. Vi valde att använda 
statistikprogrammet SPSS för statistiska test och analys. Genomgående har vi utgått från 
en signifikansnivå på 5 %, vilket enligt Lantz (2014, s. 84) är ett vanligt förekommande 
val, för att testa våra hypoteser. Enligt Moore (2007, s. 371) är signifikansnivån ett mått 
på hur mycket bevis en behöver för att förkasta sina nollhypoteser. Vidare menar 
författaren att en signifikansnivå på 5 % innebär att man kommer förkasta en sann 
nollhypotes vid 1 av 20 sample (Moore, 2007, s. 371). I enlighet med Lantz (2014, s. 84-
85) använder vi ändå en skala med en till tre stjärnor för att beteckna olika intervall för 
signifikansnivån. En stjärna är det lägsta värdet i skalan och symboliserar vår 
signifikansnivå på 5 %. Då vi har ett någorlunda litet sample har vi valt att även uttala oss 
på signifikansnivån 10 % vilket medför en stjärnskala bestående av 1 %, 5 % och 10 %. 
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4.4.1 Korstabeller 
Genom att använda korstabeller kan man redovisa två eller flera variabler samtidigt 
(Körner & Wahlgren, 1998, s. 151). Korstabellerna används enligt (Körner & Wahlgren, 
1998, s. 147) för att granska huruvida det existerar ett samband mellan variablerna. Därför 
presenteras korstabeller mellan eftersöka samband och sådana samband som anses 
intressanta i linje med studiens problemfrågeställning.  
 
4.4.2 Chi 2-test 
I samband med att vi utförde korstabeller utförde vi även Chi2-test på samma variabler. 
Vi använde denna statistiska metod för att jämföra de faktiska frekvenserna med de 
frekvenser som förväntas enligt den satta hypotesen (Körner & Wahlgren, 1998, s. 147). 
Chi2-testet visar om det finns något signifikant samband mellan variablerna (Holme & 
Solvang, 1997, s. 314-315).  
 
4.4.3 T-test 
Vi har utfört ett t-test mellan beroende variabeln för bokföringsskyldighet och logaritmen 
av antalet anställda inom konkursbolagen. Vi applicerar t-test över det sambandet 
eftersom den oberoende variabeln består av en skala och prövas bäst med ett t-test. En 
förutsättning för att t-testet ska vara genomförbart är att stickprovet ska vara tillräckligt 
stort, ergo antas vara normalfördelat (Djurfeldt et al., 2003, s. 241). Författarna menar att 
ett stickprov i alla fall borde vara större än 30 observationer för att anses vara 
normalfördelat. Således kan vi anta att vårt stickprov med 380 observationer är tillräckligt 
stort för att anses vara normalfördelat.   
 
4.4.4 Multipel logistisk regression 
För att analysera empirin och besvara hypotestesten har vi utfört logistiska regressioner 
där vi använt flera förklarande variabler. Vid en linjär regression förutsätts att den 
beroende variabeln är kvantitativ, diskret eller kontinuerlig medan en logistisk regression 
måste ha en beroende variabel vilken är binär och antar enbart två värden (Dahmström, 
2005, s. 219-220). Likt den linjära regressionen kan även den logistiska regressionen 
innehålla två eller fler förklarande variabler och benämns då multipel logistisk regression 
(Dahmström, 2005, s. 222). I våra regressioner har den beroende variabeln ett binärt utfall 
i både aggregerad- och detaljnivå varför endast logistiska regressioner tillämpas. Vidare 
inkluderas även flera oberoende variabler vilket medför att alla våra hypoteser kommer 
att testas genom multipel logistisk regression. Andersson et al. (2007, s. 115) menar att 
man inte bevisar sambandets riktning när man konstaterar ett samband mellan flera 
variabler vilket innebär att man ska vara försiktig när man uttalat sig om orsak och verkan. 
Därmed kommer analysen verkställas med varsamhet där olika samband examineras. 
 
För att kontrollera att det inte finns något indirekt samband i regressioner inkluderar man 
en variabel som hålls konstant och benämns kontrollvariabel (Dahmström, 2005, s. 216). 
I de olika regressionerna vi genererar kommer det därför, utöver den beroende variabeln 
och testvariabeln för vardera hypotes, även inkluderas kontrollvariabler. 
 
4.4.5 Korrelationsanalys 
Körner & Wahlgren (1998, s. 162) beskriver att två förklarande variabler i en 
regressionsmodell kan vara starkt korrelerade och därmed förklara i stora drag samma 
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sak, vilket benämns multikollinearitet. Därmed blir inte alltid en regressionsmodell bättre 
med fler förklarande variabler utan den kan istället försvagas (Körner & Wahlgren, 1998, 
s. 162). Enligt Studenmund (2014, s. 54) kan korrelationskoefficienten (r) anta ett värde 
mellan -1 och 1 där 1 tyder på en stark korrelation och -1 på en svag korrelation. En 
korrelationsmatris har genererats i SPSS för att påvisa om det är problem med 
multikollinearitet i vår regressionsmodell. Vart går då gränsen för multikollinearitet? 
Studenmund (2014, s. 272) beskriver att en del väljer ett godtyckligt tal, exempelvis 0,8, 
och bekymrar sig endast om multikollinearitet då korrelationen överstiger denna nivå. 
Vidare menar Studenmund (2014, s. 272-273) att en ska vara försiktig då 
korrelationskoefficienter för mer än två förklarande variabler används till att bedöma 
multikollinearitet. Detta eftersom det finns en möjlighet att grupper av förklarande 
variabler kan orsaka multikollinearitet trots att koefficienterna inte signalerar 
multikollinearitet. Vi väljer att använda 0,8 som ett riktmärke på 
korrelationskoefficienten, men samtidigt kommer vi inte lita blint på denna koefficient 
utan ha Studenmunds (2014) argumentation om koefficienternas samvariation i 
beaktande. 
 
4.5 Modeller 
I enlighet med studiens syfte har vi valt att examinera kausaliteten mellan 
bokföringsskyldighetens uppfyllande och företagens karakteristika, där företagens 
egenskaper speglar redovisningskvaliteten. För att analysera bokföringsskyldigheten i de 
mindre beståndsdelarna, vilka vi beskrivit i avsnitt 3.4 och 4.2, har vi även valt att mäta 
sambandet mellan beroende variablerna inlämnandet av årsredovisning, löpande 
bokföringen samt bristande redovisning mot de oberoende variablerna motsvarande 
företags karakteristika. Utgångspunkten för hypotestesten har varit en regressionsmodell 
där alla de oberoende variablerna ingår för att med hjälp av korrelationsanalys och 
signifikansnivåer på de oberoende variablerna justera de olika regressionernas 
kontrollvariabler. Av dessa anledningar kommer empirin presentera två olika tabeller 
med regressioner. Den ursprungliga regressionsmodellen vi utgår från presenteras nedan. 
 

ln (
𝐵𝑂𝐾𝑆𝐾𝑌𝐿𝐷

1 − 𝐵𝑂𝐾𝑆𝐾𝑌𝐿𝐷)
= 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝐺𝐸𝑁𝑅𝐸𝑉 + 𝛽2𝐵𝐼𝐺4 + 𝛽3𝑁𝐸𝑋𝑇4 + 𝛽4𝐴𝑁𝑁𝐴𝑁𝑅𝐸𝑉
+ 𝛽5𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐵𝑂𝐾 + 𝛽6𝐿𝑁_𝐴𝑁𝑆𝑇Ä𝐿𝐿𝐷𝐴 + 𝛽7𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻𝐴
+ 𝛽8𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻𝐵 + 𝛽9𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻𝐶 + 𝛽10𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻𝐷
+ 𝛽11𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻𝐸 + 𝛽12𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻𝐹 + 𝛽13𝐵𝑅𝐴𝑆𝑁𝐶𝐻𝐺
+ 𝛽14𝐵𝑅𝐴𝑆𝑁𝐶𝐻𝐻 + 𝛽15𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻𝐼 + 𝛽16𝐵𝑅𝐴𝑁𝑆𝐶𝐻𝐽 + 𝜀, 𝜀 ~ 𝑁(0, 𝜎) 

Där,  
 
BOKSKYLD: 1 om bokföringsskyldigheten ej uppfylls, 0 i annat fall.     
INGENREV:       1 om det konkursdrabbade företaget inte haft en revisor, 0 i 

annat fall 
BIG4:        1 om det konkursdrabbade företaget haft en revisor från EY, 

Deloitte, KPMG eller PWC, 0 i annat fall. 
NEXT4:        1 om det konkursdrabbade företaget haft en revisor från Grant 

Thornton, BDO, Baker Tilly eller Mazar, 0 i annat fall. 
ANNANREV:         1 om det konkursdrabbade företaget haft en revisor från en 

annan revisionsbyrå än Big4 eller Next4, 0 i annat fall. 
INTERNBOK:         1 om det konkursdrabbade företaget skött sin bokföring 

internt, 0 i annat fall. 
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LN_ANSTÄLLDA: Den naturliga logaritmen av antal anställda. 
BRANSCH:  Branschtillhörighet från A-J. 
 
Utöver den ursprungliga modellen ovan undersöks även tre andra beroende variabler, 
 
ÅR INLÄMNING: 1 om årsredovisningens inlämnande ej uppfylls, 0 i annat fall. 
LÖPBOK:  1 om löpande bokföringen ej uppfylls, 0 i annat fall. 
BRIST:  1 om brister i redovisningen existerar, 0 i annat fall. 
 
4.6 Kritik av tillvägagångssätt 
Vi ämnar i detta avsnitt att göra läsaren medveten om de brister vår undersökning 
innehåller. Valet av sekundärdata kan generellt anses sakna bland annat total precision 
relativt studiens syfte och tillförlitlighet då inte insamlingen av allt material är gjort av 
författarna själva (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 131-134). I linje med studiens objektiva 
förhållningssätt, förenat med avsnitt 3.4.6 rörande förvaltarens oberoende och 
professionella kompetens, ses valet av datamaterial trovärdig, rättvist och så pass 
kvalificerat ingående att valet rättfärdigas. Nackdelen med denna metod utgörs av ett 
resultat med lidande generaliserbarhet. Då vårt data uteslutande inrymmer konkursbolag 
går det inte att förvänta identiska resultat som verksamma bolag. Konkursbolag kan antas 
ha vidtagit särskilda åtgärder eller agerat irrationellt vilket kan ha influerat över 
redovisningskvaliteten eller företags antal anställda, val av revision eller vem som 
upprättar bokföringen. Av den anledningen samt det icke slumpmässiga urvalet kan 
studiens resultat inte generaliseras över samtliga verksamma bolag. Eventuellt kan 
resultatet med de alldagliga företagsegenskaperna och det generella kraven i 
bokföringsskyldigheten gestalta typiska företag varpå studiens bidrag stiger.  
 
Fortsättningsvis vill vi belysa de brister formuläret har i dess konstruktion. I största 
möjliga mån har formuläret utformats med stöd av lagtext för att försäkra oss att det vi 
sökte efter fanns i konkursförvaltarberättelserna. De bortfall som existerar beror på att det 
inte är lagstadgat för förvaltaren att behöva uttala sig om detta. Valet av binära utfall har 
underlättat datainsamlingen och vi har lyckats behålla vår objektiva ansats utifrån 
förvaltarens uttalanden. Vad gäller företagens karakteristika med branschindelning kan 
dock ifrågasättas med beaktande av vår objektiva ansats, men är alltjämt en del i den 
kausalitet vi undersöker inom detta nya område. Trots att vi använde både 
förvaltarberättelsen och Retriever business vid branschindelningen var det i vissa fall 
svårt att avgöra den exakta branschen eftersom verksamhetsändamålet innehöll en mängd 
branscher. Detta medförde att vi vid vissa tillfällen gjorde egna tolkningar vilket ruckade 
på vår objektiva inriktning med vår observationsstudie. Antalet anställda definierades via 
Retriever business där senaste inlämnade årsredovisning användes vilket kan bli 
missvisande med tanke på att denna inte alltid sammanfaller i närhet till konkursdagen. 
Likaså kan en kritisera de bortfall vilka tidigare nämnts i avsnitt 4.3.4, och uppkom då vi 
undersökte revisor och redovisningen. Vi anser dock att dessa två orsaker vara essentiella 
för studiens ändamål med den kvantitativt kausalanalytiska metoden.  
 
Urvalet har även det sina brister vilket vi belyst i avsnitt 4.3.1. Med tanke på att vi inte 
har direktaccess till konkursförvaltarberättelserna utan måste använda 
tillsynsmyndigheten för att få tillgång till dessa finns det inga alternativa urvalsmetoder. 
Första tillfället med datainsamling hos tillsynsmyndigheten kan ses som en 
pilotundersökning vilket enligt Lundahl & Skärvad (1999, s. 47) är en mindre 
undersökning som utförs för att se om den planerade undersökningen går att genomföra. 
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Vidare menar Lundahl & Skärvad (1999, s. 47) att en pilotundersökning kan rätta till 
misstag innan man utför huvudundersökningen samt att den bidrar till höjd kvalité och 
sänkta kostnader för huvudundersökningen. Efter första tillfället tillkom det mått och vi 
var även tvungna att revidera vissa mått. Denna pilotundersökning var av stor vikt för 
studiens fortsättning då det hade blivit kostsamt att revidera datainsamlingen med tanke 
på den geografiska spridningen av datamaterialet. 
 
De olika statistiska verktygen vi använt för deskription och analys av vårt data är 
vedertagna verktyg vilket vi inte ifrågasätter. Regressionsmodellerna vilket vi har 
genererat har formats utifrån de valda hypoteserna samt korrelationsanalys. De olika 
modellerna går att formulera på en rad olika sätt utifrån alla oberoende variabler, men vi 
anser att vi utifrån hypoteserna har valt de regressionsmodeller vilka är lämpligast samt 
inkluderat väsentliga kontrollvariabler som inte korrelerar med testvariabeln.               
 
Sammantaget kan de existerande bristerna i undersökningen vara ett resultat av det ej 
utvecklade problemområdet vilket studien behandlar. Vi har varken kunnat replikera eller 
samlat idéer från någon analog studie och av den anledningen har vi varit tvungna att 
utforma vår egen undersökning från grunden.  
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5. Empiri  
Följande kapitel redovisar studiens resultat. Först exponeras deskriptiva resultat följt av 
korrelationsanalys och logistiska regressioner. Slutligen förenas resultaten i 
sammanställningar för hypotestest, där fullbordas även argument för vilka nollhypoteser 
som förkastas. 
 
5.1 Deskriptiv data 
Datamaterialet bestående av 380 observationer har bearbetats för att generera tabeller och 
figurer för de beroende och oberoende variablerna. En djupare bearbetning har 
genomförts på vissa variabler för att ge läsaren en tydlig bild av vårt deskriptiva data. 
Nedan följer de olika tabellerna samt figurerna med tillhörande beskrivning. 
 

 
Figur 6. Branschfördelning 

Från Figur 6 ser vi att BRANSCH A, vilket representerar byggbranschen, är den flitigast 
förekommande i det insamlade datat av konkursbolag. Vidare kan man se att även 
BRANSCH K, som består av övriga branscher är kraftigt återkommande i de undersökta 
företagen. Fördelningen baseras på de insamlade företagens branscher och behandlar inte 
bokföringsskyldigheten utan avser spegla konkursfrekvensen i olika branscher. 
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Figur 7. Revisionsfördelning 
Figur 7 ovan visar hur fördelningen av revisionsval ser ut bland de examinerade 
företagen. Figuren visar att nästan en fjärdedel av observationerna inte har någon revision. 
Den revisionsgrupp vilket är mest representerad i datamaterialet är annan revision med 
fler än hälften av observationerna.  
 
Tabell 6. Deskriptiv data över bokföringsskyldigheten samt dess uppdelning 

 
 
Tabell 6 presenterar andel företag som inte nått en acceptabel redovisningskvalitet enligt 
bokföringsskyldigheten. I datainsamlingen uppmärksammades 203 företag som inte 
uppfyllt bokföringsskyldigheten, vilket motsvarar 54 % av vårt sample med hänsyn till 
två bortfall. Tabellen introducerar genomsnittet av otillräckligheter i 
bokföringsskyldigheten på en disaggregerad nivå för alla företag, exempelvis är 
medelvärdet för bristande redovisning 22 %. Vidare visar Tabell 6 att inom dessa 203 
företag existerade totalt 333 (126+127+80) enskilda misslyckanden för kraven i 
bokföringsskyldighetens beståndsdelar. De 333 exponerade otillräckligheterna avslöjar 
att i genomsnitt har de företag som ej uppfyllt bokföringsskyldigheten misslyckats med 
över hälften av bokföringsskyldighetens tre delar. 
 

 
Figur 8. Geografisk fördelning 

Observationer Bortfall Ej uppfylld Medel
BOKSKYLD 380 2 203 54%
  ÅR INLÄMNING 380 0 126 33%
  LÖPBOK 380 6 127 34%
  BRIST 380 10 80 22%
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Av totalt 380 observationer med ej uppfylld bokföringsskyldighet fördelades dem 
geografiskt enligt Figur 8 över Tillsynsmyndigheterna.  
 

 
Figur 9. Fördelning av bokföringsskyldighetens komponenter 

Eftersom studien ämnar undersöka bokföringsskyldighetens beståndsdelar presenteras 
ovan hur de 333 skälen till ej fullgjord bokföringsskyldighet allokeras till ej inlämnad 
årsredovisning, ej löpande bokfört samt bristande redovisning.  
 

 
Figur 10. Grupper antalet anställda och ej uppfylld bokföringsskyldighet 
 
Ovan presenteras en fördelning för antalet anställda inom tre grupper: upp till 3, upp till 
10 och upp till 25 anställda samt andelen av bolag inom varje grupp som ej uppfyllt 
bokföringsskyldigheten. I Figur 11, 12 och 13 i Appendix presenteras ytterligare resultat 
inom varje kluster. 
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Tabell 7. Deskriptiv data för de oberoende variablerna 

 

I Tabell 7 ser vi alla de oberoende variablernas värden för olika beskrivande mått. Då alla 
oberoende variabler är operationaliserade från teorier och studiens frågeställning bidrar 
en jämförelse av medelvärden till att besvara orsakssambanden. Medelvärdet motsvarar 
den oberoende variabeln x:s frekvens i vårt data, exempelvis noteras att 23,6 % av 
företagen inte har revision. Medel 0 visar medelvärdet av företag som inte har fullföljt 
bokföringsskyldigheten då oberoende variabel x har värdet 0. Exempelvis visar medel 0 
för INGENREV att 44,4 % av observationerna med revision inte uppfyllt 
bokföringsskyldigheten. På motsatt sätt klargör medel 1 genomsnittet av företag som inte 
uppfyllt bokföringsskyldigheten då oberoende variabel x tar värdet. Sett till medel 1 för 
INGENREV betyder det att företag utan revision inte fullgjort bokföringsskyldigheten 
vid 83,9 % av observationerna. Tabellen klargör att 55,8 % av de företag som har intern 
bokföring inte uppfyller bokföringsskyldigheten, medan 43 % som har extern bokföring, 
dvs. värde 0 för INTERNBOK, inte fullgjort bokföringsskyldigheten. Medeltalen ger 
indikationer hur vardera variabel skiljer i det binära utfallet för benägenheten att fullborda 
bokföringsskyldigheten. 
 
5.2 Test av samband 
För att redovisa eventuella samband mellan de beroende variablerna, motsvarande 
bokföringsskyldighetens uppfyllande, och de olika oberoende variablerna presenterar vi 
nedan korstabeller med inkluderat Chi2-test samt ett T-test. 
 
Tabell 8. Korstabell och Chi2-test för revisionsval och bokföringsskyldigheten 

 

Observationer Std. av. Medel Medel 0 Medel 1 Min Max
INGENREV 373 0,425 0,236 0,444 0,839 0 1
BIG4 373 0,380 0,174 0,575 0,354 0 1
NEXT4 373 0,236 0,059 0,542 0,455 0 1
ANNANREV 373 0,500 0,531 0,609 0,472 0 1
INTERNBOK 332 0,498 0,551 0,430 0,558 0 1
LN_ANSTÄLLDA 380 0,998 1,366 − − 0 5,46
BRANSCH A 380 0,419 0,226 0,503 0,651 0 1
BRANSCH B 380 0,333 0,126 0,539 0,521 0 1
BRANSCH C 380 0,253 0,068 0,544 0,440 0 1
BRANSCH D 380 0,282 0,087 0,528 0,636 0 1
BRANSCH E 380 0,266 0,076 0,553 0,345 0 1
BRANSCH F 380 0,207 0,045 0,540 0,471 0 1
BRANSCH G 380 0,175 0,032 0,541 0,417 0 1
BRANSCH H 380 0,266 0,076 0,542 0,483 0 1
BRANSCH I 380 0,152 0,024 0,539 0,444 0 1
BRANSCH J 380 0,182 0,034 0,540 0,462 0 1
BRANSCH K 380 0,404 0,205 0,532 0,558 0 1

INGENREV ANNANREV NEXT4 BIG4 Total
BOKSKYLD Antal 14 104 12 42 172

Procent 16,09% 53,06% 54,55% 64,62% 46,49%
Antal 73 93 10 23 198
Procent 83,91% 47,21% 45,45% 35,38% 53,51%

Total Antal 87 197 22 65 370
Chi2 0,000

Revisionsfördelning

0

1
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I Tabell 8 kan vi utläsa hur sambandet mellan de olika revisionskategorierna ser ut mot 
bokföringsskyldigheten. Som vi tidigare har nämnt representerar värdet 0 nej och värdet 
1 ja. Således presenteras varje utfall för variablerna i korstabellerna ovan. Vi kan se att 
de som inte har revision mer frekvent ej uppfyllt bokföringsskyldigheten med 83,91 % än 
exempelvis annan revision med 47,21 %. Vidare kan vi utläsa att de som anlitat en Big4-
revisor har, jämfört med de övriga revisionskategorierna, lägre procentandel företag som 
ej uppfyllt bokföringsskyldigheten. Vi kan även utläsa att sambandet mellan de oberoende 
variablerna och bokföringsskyldigheten är signifikant på 1 % -nivån.  
 
Tabell 9. Korstabell internbokföring och bokföringsskyldigheten 

 
 
Ovan framgår det att företag med internt upprättad bokföring oftare misslyckas med att 
uppnå kraven i bokföringsskyldigheten än de företag som nyttjar extern hjälp med 
bokföringen. Fördelningen visar att de företagen utan extern rådgivning vid upprättandet 
av bokföringen har 101 misslyckats och 80 lyckats fullfölja bokföringsskyldigheten. 
Indikatorn intern bokföring uppvisar ett signifikant samband med bokföringsskyldigheten 
på 5 % -nivån. 
 
Tabell 10. Korstabell internbokföring och revisionsfördelning 

 

Tabellen uppvisar samband mellan revisionsval och intern bokföring. Ingen revision 
urskiljer sig markant de andra där knappt 65 % av företagen upprättar bokföringen internt. 
Bland de tre grupperna med revision är skillnaderna däremot marginella. Den teoretiska 
kopplingen till extern rådgivning och antal anställda presenteras vidare i Appendix.  
 
Tabell 11. Korstabell ingen rådgivning och bokföringsskyldigheten 

 

0 1 Total
BOKSKYLD Antal 85 80 165

Procent 57,0% 44,2% 50,0%
Antal 64 101 165
Procent 43,0% 55,8% 50,0%

Total Antal 149 181 330
Chi2 0,020

INTERNBOK

0

1

INGENREV ANNANREV NEXT4 BIG4 Total
INTERNBOK Antal 24 84 8 28 144

Procent 35,30% 46,40% 44,40% 48,30% 44,30%
Antal 44 97 10 30 181
Procent 64,70% 53,60% 55,60% 51,70% 55,70%

Total Antal 68 181 18 58 325
Chi2 0,291

Revisionsfördelning

0

1

0 1 Total
BOKSKYLD Antal 169 6 8

Procent 50,40% 14,00% 44,40%
Antal 166 37 10
Procent 49,60% 86,00% 55,60%

Total Antal 335 43 378
Chi2 0,000

0

1

Ingen rådgivning
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För att mäta indikatorerna revision och intern bokföring samtidigt har de sammanslagits 
till en variabel som ingen rådgivning. Likt vad som beskrivs i avsnitt 4.3.5 avser ingen 
rådgivning företag som inte tillämpar revision eller extern bokföring. Korstabellen är 
utformad likt tidigare och mäter den nya variabeln ingen rådgivning mot 
bokföringsskyldigheten. I vårt data fann vi likt ovan i tabellen hur 43 företag inte nyttjade 
någon slags rådgivning, det vill säga extern bokföring eller revision. Av dessa lyckades 
14 % uppnå en godkänd redovisningskvalitet, vilket ses som en effekt av de 16 % företag 
som inte använder revision, redovisat i Tabell 8, samt sköter bokföringen internt, 
presenterat i tabell 9. Förenklat kan man anta att då intern bokföring inkluderas sjunker 
andelen företag som uppnår bokföringsskyldigheten med 2 %. Resonemanget blir än 
tydligare i kommande tabell. 
 
Tabell 12. Korstabell konstellationer ingen revision, internbokföring och 
bokföringsskyldgheten

 
 
I tabellen ovan presenteras redovisningskvalitet för observerade företag i olika 
kombinationer av INGENREV och INTERNBOK. Tabellen förklarar variablernas 
synergieffekt över redovisningskvaliteten. Analogt med föregående test av samband 
skådas revision ha störst positiv inverkan mot bokföringsskyldigheten. Valet av intern 
eller extern bokföring utgör inte samma effekt, företagen med extern bokföring har 
marginellt bättre redovisningskvalitet.  
  
Tabell 13. Korstabell konstellationer ingen revision, internbokföring och brister 

 
 
Ovan framförs en tabell med samma variabler som innan fastän med beroende variabeln 
bristande redovisning. Ur tabellen tyds särskilt de procentuellt höga förändringarna i 
brister beroende på intern eller extern bokföring relativt en aggregerad 
redovisningskvalitet i Tabell 12. Bolagen som haft revision och extern bokföring har 
avsevärt lägre brister jämfört med de som haft revision och intern bokföring.  
 
Tabell 14. T-test bokföringsskyldighet och ln_anställda 

 

T-testet vi utförde gav ett signifikant samband mellan medelvärdet på antal anställda och 
bokföringsskyldighetens fullföljande. Likt vad tabellen visar är medelvärdet för antal 
anställda lägre i de företag som inte uppfyllt bokföringsskyldigheten än de som har 
uppfyllt bokföringsskyldigheten.  

INGENREV/INTERNBOK REV/INTERNBOK REV/EXTERNBOK INGENREV/EXTERNBOK Total
BOKSKYLD Antal 6 74 84 8 175

Procent 14,0% 54,4% 56,8% 18,2% 46,3%
Antal 37 62 64 36 203
Procent 86,0% 45,6% 43,2% 81,8% 53,7%

Total Antal 43 136 148 44 378
Chi2 0,000

0

1

INGENREV/INTERNBOK REV/INTERNBOK REV/EXTERNBOK INGENREV/EXTERNBOK Total
BRIST Antal 29 103 120 31 290

Procent 69,0% 75,7% 83,9% 73,8% 78,4%
Antal 13 33 23 11 80
Procent 31,0% 24,3% 16,1% 26,2% 21,6%

Total Antal 42 136 143 42 370
Chi2 0,101

0

1

BS N Medel Diff P-värde Std. av.
LN_ANSTÄLLDA 0 119 1,560 1,024

1 115 1,166 0,933
0,394 0,002***



 
46 

 

 
5.3 Multikollinearitet 
I nedanstående tabell redogörs en korrelationsmatris innefattande de förklarande variabler 
som bildar utgångspunkt till kausalitetens förklarande del inom regressionsmodellen. 
Ingen korrelation testas mellan branscherna eftersom ett företag endast klassificeras inom 
en bransch inom den aktuella studien. 
 

Tabell 15. Korrelationsmatris 

 

Utefter matrisens värde kan det konstateras att variablerna för de olika branscherna, 
anställda samt internbokföring överlag redovisar acceptabla värden för att tillämpas inom 
samma regression. Variablerna med revisionsmått presenterar däremot något högre 
värden, vilket tyder på att de förklarar samma förhållande. Påtagligast är den negativa 
korrelationen mellan ingen revision och annan revision med en koefficient på -0,578. Till 
följd av en sådan korrelation väljer vi att inte använda de två variablerna samtidigt i 
regressionsmodellerna för hypotestestning. Detta styrks av hur SPSS exkluderar ingen 
revision när de tas med i samma modell, vilket även visar på problem med 
multikollinearitet vid lägre nivåer än 0,8. 
 

1 2 3 4 5 6
Korrelation
Sig. (2-tailed)
Korrelation -,115*

Sig. (2-tailed) 0,03
Korrelation -,489** -,266**

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00
Korrelation -,255** -,139** -,578**

Sig. (2-tailed) 0,00 0,01 0,00
Korrelation -0,04 0,00 -0,05 0,09
Sig. (2-tailed) 0,52 1,00 0,37 0,09
Korrelation 0,08 0,06 0,10 -,230** ,219**

Sig. (2-tailed) 0,25 0,40 0,14 0,00 0,00
Korrelation -0,09 -0,05 0,08 0,02 0,03 -0,03
Sig. (2-tailed) 0,07 0,32 0,14 0,68 0,62 0,66
Korrelation -0,05 0,04 -0,03 0,04 -0,08 -,147*

Sig. (2-tailed) 0,37 0,42 0,54 0,48 0,12 0,02
Korrelation -0,07 ,110* -0,02 0,02 0,07 -0,04
Sig. (2-tailed) 0,18 0,03 0,74 0,68 0,20 0,51
Korrelation -0,02 -0,08 0,05 0,00 0,10 -0,03
Sig. (2-tailed) 0,72 0,13 0,37 0,93 0,06 0,66
Korrelation -0,08 -0,07 0,06 0,03 -0,03 0,03
Sig. (2-tailed) 0,14 0,17 0,22 0,52 0,57 0,66
Korrelation 0,00 -0,05 0,03 0,00 -0,05 0,04
Sig. (2-tailed) 0,98 0,29 0,63 1,00 0,35 0,51
Korrelation 0,04 0,02 -0,01 -0,03 0,03 ,150*

Sig. (2-tailed) 0,48 0,72 0,83 0,57 0,56 0,02
Korrelation ,104* 0,05 -,108* 0,03 -0,05 0,11
Sig. (2-tailed) 0,04 0,29 0,04 0,60 0,34 0,08
Korrelation -0,03 0,03 0,01 -0,01 -0,06 -0,11
Sig. (2-tailed) 0,61 0,50 0,88 0,92 0,28 0,11
Korrelation ,182** -0,05 -0,03 -,106* -0,05 0,02
Sig. (2-tailed) 0,00 0,36 0,61 0,04 0,33 0,79

* = 5 % signifikansnivå
** = 1 % signifikansnivå

BRANSCH I

BRANSCH J

4 - INGENREV

5 - INTERNBOK

BRANSCH A

6 - LN_ANSTÄLLDA

BRANSCH H

BRANSCH B

BRANSCH C

BRANSCH D

BRANSCH E

BRANSCH F

BRANSCH G

1 - BIG4

2 - NEXT4

3 - ANNANREV
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5.4 Logistiska regressionsmodeller 
Följande avsnitt återger hur regressionsmodellerna för de uppställda hypoteserna är 
konstruerade. Regressionsmodell 1 i Tabell 16 testar H2-H5 och i Tabell 17 presenteras 
regressionsmodell 2 som testar H1. Vidare undersöks även tre andra regressioner i 
respektive regressionsmodell där bokföringsskyldigheten har brutits upp i tre andra 
beroende variabler vilka är bokföringsskyldighetens komponenter: årsredovisningens 
inlämnande, löpande bokföring samt bristande redovisning. Avsikten är att undersöka 
hypoteserna mot bokföringsskyldighetens disaggregerade delar. För varje regression 
redovisas den oberoende variabelns koefficient och dess p-värde. I de regressioner där en 
eller flera oberoende variabler exkluderats finns tecknet “-”. De olika regressionerna har 
en determinationskoefficient som benämns Nagelkerke R square vilken åskådliggör 
regressionernas förklaringsgrad. Vilket vi konstaterat i avsnitt 4.4 använder vi 
signifikansnivåerna 1 %, 5 % samt 10 % som återfinns i regressionerna med stjärnor. Den 
regressionsmodell vi utgår i från, i Tabell 16 nedan, återfinns i avsnitt 4.5 med 
förklaringar av de använda variablerna.  
 
Tabell 16. Regressionsmodell 1 

 
 
Tabell 16 ovan innefattar alla oberoende variabler exklusive annan revision på grund av 
variabelns korrelation till ingen revision. Vi presenterar denna först eftersom den 
innefattar alla variabler som är genomförbara samtidigt. Av de två utelämnade vi annan 
revision eftersom vi, i enlighet med teorin beträffande större revisionsbolags högre 
redovisningskvalitet som format hypotes 2, vill jämföra BIG4 och NEXT4 mot 
ANNANREV vilket ägde rum vid utelämnandet av ANNANREV. En sådan bedömning 
genomförs med förhållandevis jämförelse av revisionsgruppernas koefficienter, där 
annan revision tar värdet 0 i relation till de andra variablerna. Sett till regressionernas 
förklaringsgrad, Nagelkerke, redogör tabellen för marginella skillnader mellan regression 
1,2 och 3. Däremot har regression 4 med bristande redovisning som beroende variabel en 
tydligt lägre förklaringsgrad i relation till övriga, vilket indikerar på en sämre modell och 
som även överensstämmer överlag med sämre p-värden för den modellen. I denna 
regressionsmodell testas även hypoteserna 3, 4 och 5 med respektive testvariabel. 
Regressionerna 3 och 4 utelämnar BRANSCH J respektive I eftersom deras p-värden 

N=380 Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde
INGENREV 1,952 0,000*** 1,498 0,001*** 1,730 0,000*** -0,091 0,867
BIG4 -0,072 0,865 -0,534 0,335 -0,533 0,329 0,050 0,919
NEXT4 0,877 0,268 0,461 0,612 1,107 0,187 0,382 0,676
ANNANREV − − − − − − − −
INTERNBOK 0,274 0,392 0,278 0,441 0,135 0,706 0,457 0,234
LN_ANSTÄLLDA -0,425 0,013** -0,609 0,003** -0,419 0,031** -0,071 0,702
BRANSCH A 0,419 0,355 0,111 0,833 0,168 0,735 -0,158 0,746
BRANSCH B -0,620 0,292 -0,573 0,410 -0,401 0,542 -1,962 0,073
BRANSCH C -1,552 0,098* -0,430 0,652 -1,737 0,146 -1,177 0,295
BRANSCH D 0,601 0,297 0,135 0,838 0,589 0,331 -0,776 0,287
BRANSCH E -0,272 0,676 0,852 0,215 -0,538 0,491 -0,347 0,638
BRANSCH F 0,117 0,871 0,491 0,533 0,110 0,887 0,489 0,499
BRANSCH G 0,473 0,583 1,057 0,286 0,684 0,476 0,144 0,876
BRANSCH H -0,376 0,593 0,237 0,768 -0,290 0,713 -0,355 0,641
BRANSCH I -0,774 0,446 -0,790 0,523 -1,035 0,404 − −
BRANSCH J 1,208 0,352 0,960 0,467 − − 1,744 0,176
Constant 0,000 1,000 -0,766 0,119 -0,676 0,158 -1,252 0,013
Nagelkerke R square 0,226 0,222 0,238 0,111
* = 10 %  signifikansnivå
** = 5 %  signifikansnivå
*** = 1 %  signifikansnivå

BOKSKYLD ÅR INLÄMNING LÖPBOK BRIST
Regression 1 Regression 2 Regression 3 Regression 4
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indikerade att det inte existerade något statistiskt samband överhuvudtaget. Variablerna 
exkluderas på samma sätt i nästkommande tabell. 
 
Tabell 17. Regressionsmodell 2 

 
 
För att pröva hypotes 1 om revisionens samband till bokföringsskyldigheten krävs en 
korrigering utav den initiala regressionsmodellen, vilket kan ses i tabellen. De specifika 
revisionsvariablerna BIG4, NEXT4 och ANNANREV måste exkluderas eftersom de 
endast förklarar de observationer med variabeln INGENREV och värde 0. Ergo, de 
utelämnade variablerna klargör inte det efterfrågade sambandet mellan revision och 
bokföringsskyldighet då de endast beskriver observationer med revision. De ska istället 
representera alla med revision (INGENREV=0) i en jämförelse mot ingen revision. Likt 
föregående tabell kan vi konstatera ett mönster där förklaringsgraden är avsevärt lägre 
och p-värdena sämre för regressionen med BRIST än övriga. 
 
5.5 Hypotestest 
Utifrån den logiska följd hypoteserna har genererats i den teoretiska referensramen 
kommer de även testas i samma följd i detta avsnitt. Hypoteserna redovisas med stöd i de 
olika statistiska testerna vi redovisat tidigare i kapitlet. Fem hypoteser för 
bokföringsskyldigheten kommer testas och inom varje hypotes kommer vi även mer 
ingående undersöka bokföringsskyldighetens komponenter som studien fokuserar på. 
Därmed utgår vi från varje hypotes men ändrar den beroende variabeln vilken mäter 
redovisningskvaliteten. Motsvarande alla hypoteser finns självfallet en nollhypotes vilken 
tvärtemot påstår att det inte existerar ett samband mellan beroende- och oberoende 
variabel. 
 
5.5.1 Oberoende kvalitetssäkring 
De två hypoteser som genererats i den teoretiska referensramen, där revision och 
revisionsbolagens storleks påverkan på redovisningskvaliteten argumenteras, presenteras 
nedan var för sig. H1 testar sambandet mellan revision och bokföringsskyldighetens 

N=380 Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde
INGENREV 1,914 0,000*** 1,570 0,000*** 1,757 0,000*** -0,116 0,828
BIG4 − − − − − − − −
NEXT4 − − − − − − − −
ANNANREV − − − − − − − −
INTERNBOK 0,280 0,380 0,287 0,425 0,169 0,632 0,456 0,234
LN_ANSTÄLLDA -0,410 0,016** -0,599 0,003** -0,399 0,038** -0,062 0,737
BRANSCH A 0,398 0,373 0,131 0,801 0,171 0,726 -0,176 0,715
BRANSCH B -0,597 0,302 -0,508 0,462 -0,318 0,623 -1,960 0,072*
BRANSCH C -1,393 0,131 -0,304 0,746 -1,468 0,212 -1,133 0,310
BRANSCH D 0,564 0,319 0,173 0,791 0,587 0,322 -0,804 0,264
BRANSCH E -0,307 0,633 0,870 0,200 -0,544 0,481 -0,374 0,610
BRANSCH F 0,085 0,905 0,513 0,511 0,110 0,886 0,461 0,519
BRANSCH G 0,410 0,632 1,030 0,290 0,595 0,528 0,115 0,901
BRANSCH H -0,236 0,731 0,224 0,774 -0,157 0,837 -0,288 0,698
BRANSCH I -0,798 0,429 -0,761 0,537 -1,028 0,404 − −
BRANSCH J 1,153 0,374 0,844 0,526 − − 1,722 0,181
Constant 0,005 0,990 -0,875 0,064 -0,772 0,092 -1,228 0,011
Nagelkerke R square 0,219 0,214 0,220 0,110
* = 10 %  signifikansnivå
** = 5 %  signifikansnivå
*** = 1 %  signifikansnivå

BOKSKYLD ÅR INLÄMNING LÖPBOK BRIST
Regression 5 Regression 6 Regression 7 Regression 8
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uppfyllande medan H2 testar sambandet mellan revisionsbolags storlek och 
bokföringsskyldighetens uppfyllande. 
 
H1 = Revision har ett positivt samband med bokföringsskyldighetens uppfyllande. 

x Revision har ett positivt samband med regelriktigt inlämnande av årsredovisning. 
x Revision har ett positivt samband med utförandet av löpande bokföring. 
x Revision har ett positivt samband med mindre bristande redovisning. 

 
Tabell 18. Sammanställning statistiska test hypotes 1 

 
 
Variabeln INGENREV tillämpas för att testa revisionens samband med 
bokföringsskyldigheten uppfyllande. I sammanställningen kan vi utläsa att medel 1 är 
nästan dubbelt så högt som medel 0 med 0,839 mot 0,444. Detta visar att de 
konkursdrabbade företagen som inte hade någon revision mer frekvent misslyckats med 
att fullfölja bokföringsskyldigheten. Sambandet mellan ingen revision och 
bokföringsskyldigheten är utifrån Chi2-testet signifikant på en 1 % -nivå. Tabellen 
åskådliggör hur företagen utan revision inte fullbordat bokföringsskyldigheten i 83,9 % 
av fallen, relaterat till det totala snittet för samtliga observationers uppfyllande av 
bokföringsskyldigheten om 54 % är en markant skillnad påtaglig. I regressionen har ingen 
revision ett positivt samband med ej uppfyllande av bokföringsskyldigheten och vi kan 
utläsa att även här är sambandet signifikant på 1 % -nivån. Således har ingen revision en 
negativ inverkan på bokföringsskyldighetens uppfyllande. Vidare kan vi även se att ingen 
revision har ett positivt samband med de beroende variablerna ÅR INLÄMNING och 
LÖPBOK och även här är sambanden signifikanta på 1 % -nivån. Följaktligen har ingen 
revision en negativ inverkan på hur inlämnandet av årsredovisningen och den löpande 
bokföringen efterföljs. Den beroende variabeln BRIST är inte signifikant på någon av 
våra nivåer och därför finner vi ingen anledning att tolka den. Konklusionen av de 
statistiska testen för H1 blir att vi kan förkasta nollhypotesen och acceptera H1 för den 
testade hypotesen och med 99 % säkerhet säga att det finns ett positivt samband mellan 
revision och bokföringsskyldighetens fullföljande. Vi kan även konkludera med 99 % 
säkerhet att det finns ett positivt samband mellan årsredovisningens inlämnande och 
löpande bokföring med revision.  
 
H2 = Större revisionsbolag har en högre grad av positiv påverkan över 
bokföringsskyldighetens uppfyllande. 

x Större revisionsbolag har en högre grad av positiv påverkan över regelriktigt 
inlämnande av årsredovisningen. 

x Större revisionsbolag har en högre grad av positiv påverkan över utförandet av 
löpande bokföring. 

x Större revisionsbolag har en högre grad av positiv påverkan över bristande 
redovisning. 

 
Tabell 19. Sammanställning statistiska test hypotes 2 

 

Medel 0 Medel 1 Chi 2 Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde
INGENREV 0,444 0,839 0,000 1,914 0,000*** 1,570 0,000*** 1,757 0,000*** -0,116 0,828

BOKSKYLD ÅR INLÄMNING LÖPBOK BRIST

Medel 0 Medel 1 Chi 2 Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde
BIG4 0,575 0,354 0,000 -0,072 0,865 -0,534 0,335 -0,533 0,329 0,050 0,919
NEXT4 0,542 0,455 0,000 0,877 0,268 0,461 0,612 1,107 0,187 0,382 0,676
ANNANREV 0,609 0,472 0,000

BRISTBOKSKYLD ÅR INLÄMNING LÖPBOK
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H2 har Big4 och Next4 som testvariabler i regressionsmodell 1 för att testa sambandet 
mellan storleken på revisionsbolag och bokföringsskyldighetens uppfyllande. 
Medelvärdena 1 och 0 för revisionsvariablerna visar vardera revisionsvals uppfyllande 
utav bokföringsskyldigheten vid dess två utfall. Sammanställningen exponerar hur 
exempelvis företagen med revision utförd av ett Big4-bolag inte uppfyllde 
bokföringsskyldigheten i 35,4 % av fallen och vid 57,5 % utan Big4-revision. Tabell 19 
visar ett samband mellan större revisionsbolag och bokföringsskyldighetens fullföljande 
där variablerna även har ett signifikant samband enligt Chi2-testet på en 1 % 
signifikansnivå. Testet tar däremot endast hänsyn till de två variablerna, var sambandet 
klarlagts. Regressionsmodellerna 1-4 innefattar flertalet kontrollvariabler och visar att 
ingen av testvariablerna har ett statistiskt signifikant samband med någon av de beroende 
variablerna, därför yttrar vi oss inte om något samband med stöd av sådana argument. 
Således kan vi inte utifrån regressionsanalysen säga att större revisionsbolag har en högre 
grad av positiv inverkan på bokföringsskyldighetens fullföljande. Däremot, med stöd i 
sambandet Chi2-testet uppvisar för H2 jämförelse av medelvärden, belyser vi att ett 
samband kan utläsas bland revisionsvalen och redovisningskvalitet. Slutligen förkastar vi 
således H2 utifrån regressionsanalysen men tar fasta på sambanden fortsättningsvis i 
analysen. 
 
5.5.2 Intern eller extern bokföring 
Utefter teorins argument beträffande vem som upprättar redovisningen krävs examination 
av följande hypotes: 
 
H3 = Extern bokföring har ett positivt samband med hur bokföringsskyldigheten 
fullföljs.        

x Extern bokföring har ett positivt samband med regelriktigt inlämnande av 
årsredovisningen. 

x Extern bokföring har ett positivt samband med utförandet av löpande bokföring. 
x Extern bokföring har ett positivt samband med mindre bristande redovisning.  

 
Tabell 20. Sammanställning statistiska test hypotes 3 

 
 
Hypotes 3 använder INTERNBOK som testvariabel för att undersöka samband till 
fullbordande utav bokföringsskyldigheten. I jämförelse mellan medelvärden för intern 
eller extern bokföring konstaterar resultaten att företagen med intern bokföring inte 
fullgjort bokföringsskyldigheten lika frekvent som de med extern bokföring. Chi2-testet 
visar att det framlagda sambandet i Tabell 20 mellan intern bokföring och lägre 
sannolikhet till ej uppfylld bokföringsskyldighet är signifikant på 5 % -nivån. 
Regressionerna uppvisar inga statistiskt signifikanta relationer mellan intern bokföring 
och bokföringsskyldighetens delar. Sammanfattningsvis fastställs att vi inte kan förkasta 
nollhypotesen men likväl konstateras ett samband mellan extern bokföring och 
bokföringsskyldigheten utan hänsyn till andra faktorer. 
 

Medel 0 Medel 1 Chi 2 Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde
INTERNBOK 0,430 0,558 0,000 0,274 0,392 0,278 0,441 0,135 0,706 0,457 0,234

BRISTBOKSKYLD ÅR INLÄMNING LÖPBOK
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5.5.3 Storlek 
Teorin inom undersökningen hävdar att mindre bolag besitter sämre kunskaper vilket 
alstrar lägre redovisningskvalitet. Således mäts sambandet för testvariabeln antalet 
anställda och bokföringsskyldighetens fullgörande. 
 
H4 = Företagets storlek har ett positivt samband med bokföringsskyldighetens 
uppfyllande. 

x Företagets storlek har ett positivt samband med regelriktigt inlämnande av 
årsredovisningen. 

x Företagets storlek har ett positivt samband med utförandet av löpande 
bokföringen. 

x Företagets storlek har ett positivt samband med mindre bristande redovisning. 
 
Tabell 21. Sammanställning statistiska test hypotes 4 

 
 
Som vi nämnt tidigare ser vi att H4 prövas i form av t-testets medelvärden för antalet 
anställda. Medel utav antalet anställda i företag som inte uppfyllt bokföringsskyldigheten 
är 25 % lägre än i de företag som fullgjort bokföringsskyldigheten och sannolikheten för 
sambandet fastställs inom 1 % -nivån. I testet då vi fördelade observationerna i grupper 
efter antalet anställda verifieras också hur företag med färre antal anställda åstadkommer 
en lägre grad i fullföljande av bokföringsskyldigheten. Variabeln för antalet anställda 
konstateras i regression 1 vara statistiskt signifikant till att fler anställda sänker 
sannolikheten för att misslyckas med lagens krav för redovisning. Även förklarandet av 
antalet anställdas inverkan för ej inlämnade utav årsredovisning och löpande bokföring 
visas vara signifikanta. Koefficienten -0,609 i regression 2 påvisar sambandet till storlek 
motverka ej inlämnande utav årsredovisning. I övrigt har inga signifikanta samband 
påträffats. Med grund i presenterade argument kan vi utifrån t-testet och statistisk 
signifikans av storlekens effekt på bokföringsskyldighetens uppfyllande acceptera H4 och 
förkasta nollhypotesen. 
 
5.5.4 Bransch 
Trots de skilda meningarna om branscherna differentierande påverkan på 
redovisningskvaliteten har vi valt att inkludera indikatorn typ av bransch i vårt nya mått 
med bokföringsskyldigheten som definition av redovisningskvalitet. Av den orsaken 
redovisar vi de olika statistiska testen för hypotes H5 nedan.  
 
H5 = Typ av bransch har ett samband med fullgörandet av bokföringsskyldigheten. 

x Typ av bransch har ett samband med regelriktigt inlämnande av 
årsredovisningen. 

x Typ av bransch har ett samband med utförandet av löpande bokföring. 
x Typ av bransch har ett samband med bristande redovisning. 

BS = 0 BS = 1 P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde
LN_ANSTÄLLDA 1,560 1,166 0,002*** -0,425 0,013** -0,609 0,003** -0,419 0,031** -0,071 0,702

BOKSKYLD ÅR INLÄMNING LÖPBOK BRIST
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Tabell 22. Sammanställning statistiska test hypotes 5 

 
 
Tabellen visar hur de olika branschvariablerna används för att prova hypotes 5. Medel 0 
och 1 klargör genomsnittet av företag som fullbordat bokföringsskyldigheten då variabeln 
är utelämnad samt hur vardera bransch enskilt uppfyllt bokföringsskyldigheten 
Medelvärdena visar förhållandevis små indikationer över bokföringsskyldighetens 
uppfyllande inom de olika branscherna. Regressionerna visar nästintill enbart p-värden 
som inte är signifikanta, förutom BRANSCH C för BOKSKYLD och BRANSCH B för 
BRIST där båda är signifikanta på 10 % -nivån. Sammantaget saknas enhälliga bevis 
varför vi inte kan acceptera H5 utan förkastar den.  
 
5.5.5 Sammanfattning hypoteser 
Nedanstående tabell sammanfattar samtliga hypotestest med tillhörande signifikansnivå. 
Dessa test av empirin sätts i kontext till framförda teorier i analysen och deras samband 
till redovisningskvalitet och praktiska kontribution till det nya mätinstrumentet 
utvärderas med diskussion i analyskapitlet. 

Tabell 23. Sammanställning hypotestest 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 0 Medel 1 Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde
BRANSCH A 0,503 0,651 0,419 0,355 0,111 0,833 0,168 0,735 -0,158 0,746
BRANSCH B 0,539 0,521 -0,620 0,292 -0,573 0,410 -0,401 0,542 -1,962 0,073*
BRANSCH C 0,544 0,440 -1,552 0,098* -0,430 0,652 -1,737 0,146 -1,177 0,295
BRANSCH D 0,528 0,636 0,601 0,297 0,135 0,838 0,589 0,331 -0,776 0,287
BRANSCH E 0,553 0,345 -0,272 0,676 0,852 0,215 -0,538 0,491 -0,347 0,638
BRANSCH F 0,540 0,471 0,117 0,871 0,491 0,533 0,110 0,887 0,489 0,499
BRANSCH G 0,541 0,417 0,473 0,583 1,057 0,286 0,684 0,476 0,144 0,876
BRANSCH H 0,542 0,483 -0,376 0,593 0,237 0,768 -0,290 0,713 -0,355 0,641
BRANSCH I 0,539 0,444 -0,774 0,446 -0,790 0,523 -1,035 0,404 − −
BRANSCH J 0,540 0,462 1,208 0,352 0,960 0,467 − − 1,744 0,176

BOKSKYLD ÅR INLÄMNING LÖPBOK BRIST

H1 Revision har ett positivt samband med bokföringsskyldighetens uppfyllande. Accepterad***
H2 Större revisionsbolag har en högre grad av positiv påverkan över bokföringsskyldighetens uppfyllande. Förkastad
H3 Extern bokföring har ett positivt samband med hur bokföringsskyldigheten fullföljs. Förkastad
H4 Företagets storlek har ett positivt samband med bokföringsskyldighetens uppfyllande. Accepterad**
H5 Typ av bransch har ett samband med fullgörandet av bokföringsskyldigheten. Förkastad
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6. Analys 
Kapitlet ämnar analysera de resultat som konstaterats i empirin. Analysen sammanför 
den teoretiska referensramen med empirin för att förklara kausaliteten studiens 
problemformulering fordrar. Utöver det presenteras ytterligare uppmärksammade 
samband och genomgående kortfattade konsekvenser utav studiens slutsatser, vilket 
utvecklas i kapitel 7. Slutligen diskuteras studiens aktuella mått för redovisningskvalitet 
samt dess användbarhet för kunder och leverantörer. Kapitlets huvudsakliga uppgift är 
att bilda underlag för att besvara studiens problemformulering i nästkommande avsnitt.  
 
6.1 Oberoende kvalitetssäkring 
Med anledning av undersökningens deduktiva ansats introducerades Kinney & Martins 
(1994) samt Tabone & Baldacchinos (2003) forskning, vilka hävdar redovisningskvalitet 
tillta med revision. Efter den förutsättningen genererades hypoteser, statistiska test och 
sambandstest vilka klargjorde att revisionens betydelse i allra högsta grad påvisats vara 
signifikant i sambandet med bokföringsskyldigheten och således även 
redovisningskvaliteten. Med det stödet accepterades hypotes 1. I samtliga statistiska test 
har variabeln för ingen revision visat sig ha störst effekt på bokföringsskyldigheten av 
samtliga förklarande variabler. Regression 6 och 7 presenterade hur valet att inte nyttja 
revision influerar bokföringsskyldighetens delar, där den löpande bokföringens 
upprättande och kvalitet straffas en aning mer än sannolikheten att inte lämna in en 
årsredovisning i tid. Sammantaget, sett till studiens nya definition av 
redovisningskvalitet, har resultaten vi presenterat med företag utan revision avsevärt mer 
oriktigheter och styrker Kinney & Martins (1994) argument beträffande det sätt revision 
minskar företags felaktigheter i redovisningen. Även Tabone & Baldacchinos (2003) 
bevis angående företag utan revision och hur deras incitament till en acceptabel 
redovisning reduceras, kan med hjälp av empirin verifieras med bokföringsskyldigheten 
som definition av redovisningskvalitet relaterat till företags karakteristika. 
Sammanfattningsvis kan vi fastslå hur det nya måttet, vilket inkluderar fler faktorer, får 
samma effekt som presenterade teorier vid nyttjandet av revision eller ej. 
 
Studiens resultat visades stödja delar i Francis (2011) litteraturgenomgång gällande större 
revisionsbolags positiva inverkan över redovisningskvaliteten. Jämförelsen av 
korstabellernas samband exponerar hur revisionsval utan hänsyn till övriga förklarande 
variabler inverkar över redovisningskvaliteten. Däremot saknas en statistisk signifikans 
för sambandet då vi inkluderar andra variabler i sambandet genom regressionsanalysen, 
varför hypotes 2 förkastats. En möjlig förklaring till större revisionsbolags positiva 
inverkan över studiens definition för redovisningskvalitet utöver Francis (2011) argument 
är ryktet de hyser vilket möjliggör mer valfrihet vid val av klienter. De mindre 
revisionsbyråerna har oftast en stark lokal förankring på marknaden men det är trots det 
inte alltid de förfogar över det rykte större revisionsbolagen har. Hypotetiskt blir följden 
att de har svårare att knyta till sig kunder med beständig affärsmodell och sund ekonomi.  
 
Avsikten med en oberoende kvalitetssäkring i form av revision är att reducera oriktigheter 
samt besiktiga bolag så intressenters förtroende till verksamhetens drift kan styrkas. Till 
studiens föreliggande definition av redovisningskvalitet förekommer ett distinkt samband 
till revision eftersom revisorns huvudsakliga arbete tangerar årsredovisningen, vilken 
speglar den löpande bokföringen och redovisningens brister, samt utgör basen för 
bokföringsskyldigheten. Revisionens inflytande över redovisningens kvalitet är än mer 
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påtaglig efter revisionspliktens avskaffande. I Appendix presenteras därför en korstabell 
mellan inlämnande av årsredovisningen och de olika revisionsvalen, utan hänsyn till 
annan företags karakteristika. Utifrån tabellen kan vi konstatera att revisionens samband 
med inlämnande av årsredovisningen är starkare korrelerat än sambandet till den 
aggregerade bokföringsskyldigheten. I Appendix framförs även revisionsvalets samband 
med bristande redovisning vara avsevärt lägre jämfört årsredovisningens inlämnande. 
Därmed kan vi dra slutsatsen att, sett till en disaggregerad nivå på redovisningskvalitet, 
inverkar revisionsvalet mest intensivt över årsredovisningens inlämnande. Detta 
illustreras genom hur företagen utan revision inte lämnade in en årsredovisning i tid i 61 
% av fallen, relaterat till snittet på 34 % av alla observationer är det en betydande 
differens. Företagen med Big4-revisor lämnade inte in årsredovisning i tid vid 15 %, 
vilket är knappt 20 % under medelvärdet för alla observationer.  
 
Sammantaget konkluderas revisionsvalet ha stor påverkan på redovisningskvaliteten och 
på en disaggregerad nivå främst huruvida årsredovisningen avges i tid. Även storleken på 
revisionsbolaget, utan hänsyn till övriga parametrar, har utvisats indikera hur 
bokföringsskyldigheten efterföljs. Således bör intressenter väga in sina 
företagsrelationers revisionsval vid beslutsfattande, något som utvecklas i avsnitt 6.5 
 
6.2 Intern eller extern bokföring 
Det empiriska datat konstaterade att företagen med intern bokföring misslyckades att 
uppfylla bokföringsskyldigheten, och därmed inte innefattade en acceptabel nivå över 
redovisningens kvalitet vid 56 % av observationerna. I relation till det lyckades inte 43 % 
av företagen med extern bokföring fullborda bokföringsskyldigheten. Sett till endast 
INTERNBOKs påverkan över redovisningskvalitet i det empiriska datat kan studien 
följaktligen likt Greaver II (1999), Duganier (2005) och Everaert et al. (2007) konstatera 
att externa redovisningsbyråer upprättar en redovisning av högre kvalitet. Dock 
påträffades inget statistiskt signifikant samband i regressionsanalysen då andra variabler 
inkluderades, varför hypotes 3 förkastats. 
 
Av samtliga observationer nyttjade 55 % intern bokföring och resterande 45 % extern 
bokföring. Av de 24 % som inte har revision var benägenheten att nyttja extern 
bokföringshjälp än lägre. I Tabell 10 presenterades att 65 % av företagen utan revision 
skötte sin bokföring internt. I förhållande till genomsnittet om 55 % och de andra 
revisionsvalen är det högre andel intern bokföring. I samma tabell existerar även 
indikationer som tyder på att benägenheten att anlita extern bokföring korrelerar positivt 
med storleken på revisionsbyrån. Ergo, konkluderas att det sammantaget existerar ett 
samband i viljan att införskaffa ytterligare extern rådgivning ifall man nyttjar revision. 
Övergripande tillämpar 88 % av bolagen någon slags rådgivning, vilket är snarlikt Bennet 
& Robsons (1999) resultat. Jämförelse av den aktuella studiens deskriptiva resultat över 
rådgivningens fördelning efter storlek tar vidare plats i avsnitt 6.3. 
 
Studiens definition av bristande redovisning löper analogt med BFL 4p. 1 §, 4 kap, där 
begreppet brist innefattar den kvalitet som finns i den utelämnade redovisningen. Som 
nämnt i teorin menar samtliga författare att den initiala anledningen till efterfrågan utav 
extern bokföring är behovet av kunskap för upprättande av regelmässigt korrekt 
redovisning, därmed en kvalitativ sådan. Med anledning av det samt regressionernas ej 
signifikanta resultat för extern bokföring krävs en mer ingående analys i extern 
bokförings effekt över brister i redovisningen. De företag som har intern bokföring 
oavsett revisionsval har 25 % brister i redovisningen, tvärtom så har de med extern 
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bokföring brister i 16 % av fallen, där båda kan ställas i relation till undersökningens 
totala medelvärde om 21 %. Även detta bevisar ett positivt samband vilket bland annat 
Gooderham et al. (2004) lyfter upp, däremot bör bägge fallen ta direkt hänsyn till 
revisionsval vilket visats ha en stark påverkan över redovisningskvaliteten.  
 
De företag som varken har revision eller extern bokföring uppvisar brister i redovisningen 
vid 31 % av fallen. Bolag med ospecificerat revisionsval och extern redovisning har 
brister i 20 % av fallen, vilket enligt avsnittet om oberoende kvalitetssäkring samt externt 
upprättande av bokföring bör vara det bästa alternativet till acceptabel 
redovisningskvalitet, så länge revisionsvalet inte är ingen revisons. Dock visades 
procentsatsen för extern bokföring, utan hänsyn till revision, bättre med 16 % brister. 
Således krävs en analys med hänsyn till revisionsvalets effekt över brister i 
redovisningen.  
 
En jämförelse av resultaten i Tabell 13 visar intern bokförings kontra extern bokförings 
inverkan över bristande redovisning vid tillämpning av revision eller ej. Mest påtagligt 
förefaller en jämförelse vara då revisionsvalet hålls konstant. Företagen med revision och 
internbokföring uppvisar brister i 24 % av fallen, jämfört med 16 % för bolagen med 
revision och extern bokföring. Med anledning av det kan slutsatsen att valet av intern eller 
extern bokföring, givet ett konstant revisionsval, har en inverkan över 
redovisningskvaliteten. Liknat vid resultaten i Tabell 12 under samma premisser 
konstateras intern bokföring påverka den aggregerade redovisningskvaliteten marginellt 
sämre, resultaten visar endast 2 % differens på redovisningskvalitet. Därmed påvisar 
Tabell 13 att intern bokföring influerar kraftigare över en bristande redovisning med 8 % 
skillnad. Sammanfattningsvis kan således konkluderas att den påverkan revisionen har 
över hela bokföringsskyldigheten eller inlämnandet av årsredovisningen inte gäller för 
bristande redovisning där det bevisats vara betydligt lägre. Slutligen kan vi därför 
sammanfatta att för bokföringsskyldighetens uppfyllande, på en disaggregerad nivå, 
tenderar valet av extern bokföring att förebygga brister i redovisningen i en högre grad 
än valet av revision eller ej. Vi vill därmed belysa skillnaden mot en aggregerad 
redovisningskvalitet och dess andra komponenter, där extern bokföring visat på mindre 
inverkan och revisionen visat sig vara högst väsentlig. 
 
Analysen har inte endast besvarat den deduktivt utvecklade hypotesen, ingående 
granskning har åskådliggjort differenser för extern bokförings värde på en aggregerad 
redovisningskvalitet och dess beståndsdelar. Vår definitiva konklusion menar att extern 
bokföring ur vår teoretiska aspekt med dess inverkan på redovisningskvalitet, i synnerhet 
brister i redovisningen, överensstämmer. 
 
6.3 Storlek 
Studiens nya definition av redovisningskvalitet, bokföringsskyldigheten, kräver resurser 
och kunskap för att fullborda och i synnerhet kraven om genomgående god 
redovisningssed i dess verkställande. Med studiens deduktiva tillvägagångssätt behövdes 
därför teoretiska utgångspunkter för operationalisering av resurser och kunskap att knyta 
till bokföringsskyldigheten. Till följd av det är studien likt Kedner (1975) och Svensson 
(2003) rättfärdigt inriktad mot kunskapen hos de observerade företagen och har mätt 
kunskap i ett storleksmått i form av antalet anställda.  
 
Analogt med Kedner (1975) och Svensson (2003) redogjordes i empirins statistiska test 
för hur det existerar ett signifikant samband mellan antalet anställda och kvalitet på 
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redovisningen, denna gång med studiens aktuella definition bokföringsskyldigheten. 
Regressionernas mer specifika test över bokföringsskyldigheten kunde visa hur sannolika 
samband förelåg mellan antalet anställda och inlämnandet av årsredovisningen, men inte 
till löpande bokföring och brister i redovisningen. Följaktligen kunde vi inte fastslå en 
relation mellan två av tre detaljerade delar inom vår bedömning av redovisningskvalitet, 
men på en aggregerad nivå fastläggs likväl ett utmärkande samband till antalet anställda 
och hypotes 4 accepterades. 
 
Vidare har vi i Appendix presenterat hur 253 företag, 66,6 % av totala antal företag, 
bestod av upp till tre anställda samt i empirin uppvisat hur denna grupp med företag visade 
lägst redovisningskvalitet i förhållande till grupperna med fler anställda. De olika 
gruppernas uppdagade redovisningskvalitet går i linje med resterande empiri, 
uppfyllandet av bokföringsskyldigheten korrelerar negativt med färre anställda. 
Fortsättningsvis kan vi i Appendix konstatera att gruppen med upp till tre anställda inte 
nyttjar revision eller extern bokföring vid 14 % av observationerna, i relation till övriga 
grupper med 7 % och 3 %. Likt Bennet & Robson (1999) kan den aktuella studien därmed 
klarlägga hur benägenheten att anlita rådgivning korrelerar positivt med antalet anställda.  
 
Mönstret vi utrönt, där de minsta bolagen innehar lägre redovisningskvalitet och samtidigt 
brukar mindre assistans än de större bolagen är vitalt. Med stöd av Figur 13 i Appendix 
framläggs hur mindre företag med upp till tre och tio anställda utan rådgivning inte når 
en godkänd redovisningskvalitet vid 86 % samt 83 % av fallen. I förhållande till 
observationernas totala genomsnitt om 54 % existerar en tydlig differens. Därmed bevisar 
resultatens utfall motsatsen till Svanströms (2008, s. 56) anförande rörande de minsta 
företagens möjlighet att åstadkomma en acceptabel redovisning.  
 
Jämförs det totala snittet bolag att inte uppnå bokföringsskyldighetens krav om 54 % i 
relation till företagen utan revisions medel om 84 % samt genomsnittet hos företagen med 
intern bokföring om 56 % uppfattas indikatorernas inverkan på redovisningskvalitet. Vi 
kan således sammanfattningsvis klargöra att karaktären hos företag med lägst 
redovisningskvalitet återfinns i bolag som varken har revision eller extern bokföring och 
0 anställda. Ergo förefaller den låga redovisningskvaliteten vara en synergieffekt utav 
dels antalet anställda, samt revisionsval och internt- eller externt upprättad bokföring, där 
revisionsvalet har allra störst effekt vilket även påpekats tidigare. 
 
Studien belyser därmed, utifrån det aktuella måttet, problematiken med avskaffandet av 
revisionsplikten och dess konsekvenser utan revision, likt många andra undersökningar, 
ackompanjerat med huruvida redovisningen är externt eller internt upprättad samt antal 
anställda.  
 
Med undersökningen har vi bevisat att kunder och leverantörer bör vara mer 
uppmärksamma i företagsrelationer med få anställda då redovisningskvaliteten bevisats 
korrelera med antalet anställda, varför hypotes 4 accepterats. Relationerna till revision 
och intern eller extern bokföring har även undersökts för att fastslå dess inverkan i en 
större kontext. 
 
6.4 Bransch 
Empirin visar hur fördelningen av konkursbolag inom branscherna skiljer sig från vad 
UC (2014b) framfört från 2013. Även de medelvärden vår empiri visade skiljer sig 
markant mot den statistik UC (2014b) presenterat över konkurser på det sätt att studiens 
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resultat inte uppvisar liknande skillnader av redovisningskvalitet mellan branscherna. 
Antydningar finns att redovisningskvaliteten skiljer sig mellan enstaka branscher 
eftersom regressionsanalysen vid enstaka fall visat en statistisk signifikans. Däremot är 
indikationerna för små och antalet observationer för vardera bransch är litet vilket medför 
att vidare analys inte fordras. Regressionerna visade att de flesta branscherna inte hade 
något signifikant samband med bokföringsskyldighetens fullgörande, vilket 
överensstämmer med Svenssons (2003) argument rörande redovisningskvalitetens 
homogenitet mellan olika branscher. Den uppställda hypotesen rörande branschers 
inverkan över bokföringsskyldigheten har inte accepterats och vi godtar att det inte råder 
någon skillnad mellan branscherna. 
   
Bransch J vilken representerar fastighetsägare exponerade ett intressant samband. Alla 
företag inom den här kategorin hade revision vilket var unikt i jämförelse med övriga 
kategorier. Med en stor balansräkning innehållande fastigheter på tillgångssidan existerar 
svårigheter vid värderingen. Tillgångar i form av fastigheter kan medföra vanskligheter 
vid värderingen vilket möjligtvis kan förklara användandet av extern rådgivning via 
revision. Till följd av detta förväntade vi oss färre brister i redovisningen inom den här 
kategorin. Bristerna representerade dock ingen skillnad i den här branschen jämfört med 
övriga. 
 
Sammantaget kan vi konkludera att för få signifikanta skillnader existerar mellan de olika 
branscherna, men intressanta samband existerar. Ett extensivare data och djupare 
examination erfordras för vidare analys av den här karakteristikans påverkan på den nya 
definitionen av redovisningskvalitet, bokföringsskyldigheten.  
 
6.5 Redovisningens informationsvärde 
I enlighet med Thorell & Edenhammars (2003, s. 15) argument är informationen ett 
företag förmedlar med sin redovisning till för intressenternas beslutsfattande. Därmed 
krävs fullgörande utav bokföringsskyldigheten för att leva upp till den kvalité på 
informationen som redovisningen syftar förmedla. Tydliga paralleller kan formas mellan 
IFRS kvalitativa mått och bokföringsskyldighetens komponenter. Årsredovisningens 
inlämnande kopplas till informationens relevans och löpande bokföring samt bristande 
redovisning till tillförlitlighet i informationen.  
 
Såvida företag inte lämnar in sin årsredovisning i tid tappar den sitt informationsvärde 
enligt IFRS relevanta mått. Studiens empiri framlägger hur 38 % av 
bokföringsskyldighetens ej uppfyllande grundar sig i sent inlämnande av 
årsredovisningen. Den här försummelsen av bokföringsskyldigheten försvårar för de 
externa intressenterna att bedöma företagets ekonomiska ställning med relevant 
information. När årsredovisningens tidsfrist inte efterföljs kan relevansen påverkas av 
både informationens karaktär och väsentlighet vilket påverkar intressenternas 
bedömningar. I enlighet med Svenssons (2003, s. 29) åsikter uppstår en 
informationsassymetri mellan de undersökta företagens ägare och externa intressenter 
eftersom ägarna har tillgång till mer information i de fall årsredovisningen inlämnas för 
sent. Informationsassymetrin försvårar för leverantörerna och kunderna vid bedömning 
av företagets betalningsförmåga samt möjligheten att fullfölja sina åtaganden i enlighet 
med Smith (2006, s. 21). Även informationens relevans vid bedömning av framtida 
händelser försämras av årsredovisningens försening och påverkar både leverantörer och 
kunder enligt Smith (2006, s. 21) då de kan ha ett långsiktigt intresse i företaget. 
Möjligtvis ingår inte de externa intressenternas långsiktiga förbindelser med ett företag 
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grundade på irrelevant information i form av föregående års årsredovisning, däremot blir 
framtida årsredovisningar relevanta. Ponera ett långsiktigt förhållande mellan en kund 
och ett företag med försenad inlämning av årsredovisningen där kunden baserar sina 
affärer på tidigare erfarenheter av det långsiktiga samarbetet med företaget. I den här 
situationen är det mycket möjligt att kunden förbiser den försenade årsredovisningen och 
grundar sitt beslut i tidigare erfarenheter vilket kan vara irrelevant information och leda 
till att företaget inte fullföljer sina förpliktelser gentemot kunden. Ergo, försening av 
årsredovisningen kan leda till kortsiktiga samt långsiktiga beslut hos leverantörer och 
kunder grundade på felaktiga underlag vilket i sin tur kan leda till ekonomiska svårigheter 
hos intressenterna. 
 
Företagets intressenter behöver enligt IFRS tillförlitlig information för att bedöma 
företagets ekonomiska ställning. Tillförlitligheten påverkas negativt utav försummelser 
av bokföringsskyldigheten såsom ej löpande bokföra och brister i redovisningen. Dessa 
två avsteg från bokföringsskyldighetens fullföljande kan påverka informationens 
neutralitet vilket i sin tur påverkas av försiktighetsprincipen. Empirin redovisade att 
löpande bokföring med 38 % var den vanligaste orsaken till ej fullföljande av 
bokföringsskyldigheten medan bristande redovisning var minst representerad med 24 %. 
När den löpande bokföringen åsidosätts påverkas årsredovisningen och den 
informationen som ges ut via den ger en skev finansiell bild av företaget. Detta kan leda 
till att kunder ingår långsiktiga förbindelser med företag vilka inte har möjlighet att 
fullfölja förpliktelserna. Bristande redovisning påverkar även årsredovisningen och 
informationen blir därmed mindre tillförlitlig om den innehåller felaktigheter eller är 
vinklad. Exempelvis påverkar en felvärdering årsredovisningen och leverantörer får en 
felaktig bild av företaget vilket kan leda till beviljade krediter och längre betalningsfrister 
som aldrig betalas. Likaså kan kunder bli drabbade då företaget framstår i bättre dager än 
vad som är fallet och möjligen har svårt att exempelvis leverera en tjänst enligt en 
överenskommelse. 
 
Med stöd av empirin visar analysen analogt med Svenssons (2003, s. 148) resonemang 
att bedömningen av de undersökta företagen försvåras eftersom informationens relevans 
och tillförlitlighet är bristfällig. Utöver de ovan nämnda kvalitativa egenskaperna 
påverkar även den löpande bokföringen informationens fullständighet vilket i sin tur 
påverkar både informationens relevans och tillförlitlighet. För att uppnå fullständighet får 
ingen information utelämnas vilket medför att både leverantörer och kunder grundar sina 
affärsbeslut på oriktig eller vilseledande information. Den här osäkerheten hos 
leverantörer och kunder vilket informationsassymetrin skapar då relevansen och 
tillförlitligheten är låg kan även påverka välskötta företag negativt. Hypotetiskt kan även 
välskötta företag drabbas då leverantörer och kunder som blivit drabbade av uteblivna 
betalningar och ej fullföljda förpliktelser blir mer skeptiska mot företag i allmänhet vid 
affärer. 
             
6.6 Studiens mått på redovisningskvalitet  
Avslutningsvis fokuseras analysen till att sammantaget belysa fördelar med studiens 
färska mått för redovisningskvalitet. Detta nya mått vilket innefattar en helt ny grund, 
baserad på svensk lagstiftning med en ny vidare dimension. Likställt de mått vi benämnt 
inom tidigare forskning liknar vår definition av redovisningskvalitet baserad på 
uppfyllandet utav bokföringsskyldigheten inget annat. Bokföringsskyldighetens 
fundament utgår olikt de andra måtten inte från årsredovisningen, utan ifrån ett mer 
proaktivt angreppssätt än de gamla måtten som uteslutande mäter faktorer i de finansiella 
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rapporterna. Bokföringsskyldigheten fordrar en kontinuerligt acceptabel löpande 
bokföring samt en balans- och resultaträkning utan brister som förenat skall genomsyras 
av god redovisningssed. Ett sådant preventivt förhållningssätt ska ge understöd till en mer 
kvalitativ och tidsenlig årsredovisning vilket samtidigt beaktar och går i linje med IFRS 
kvalitativa egenskaper tillförlitlighet, relevans och jämförbarhet. 
 
Det nya måttet är utformat så en kan genomföra likvärdiga bedömningar för alla svenska 
aktiebolag, oavsett storlek. Likt vad vi argumenterat tidigare är de äldre måtten inte 
applicerbara på alla bolag, speciellt de mindre som vanligen har få redovisade 
periodiseringar och inte tillämpar revision. Ergo möjliggör studiens mått en total 
jämförbarhet till skillnad från tidigare mått. Fortsättningsvis är komplexiteten med 
bokföringsskyldigheten som definition låg jämfört med andra tidigare mått som 
exempelvis periodiseringsmodeller. Det aktuella måttet poneras användbart för största 
delen av allmänheten eftersom dess mätinstrument i form av företagsegenskaper är så 
pass enkla att förstå. Problematiken i det praktiska användandet väntas uppkomma vid 
motsägande indikationer i det analyserade företagets karaktär. Ponera ett företag med 50 
anställda, extern bokföring men utan revision. Ett dilemma inträffar där storleken och 
extern bokföring talar för en god redovisningskvalitet, medan ingen revision tyder på 
motsatsen. Vid sådana fall krävs att den praktiska användaren har fördjupat sig inom 
studien där vi belyser skillnader i redovisningskvaliteten beroende på storlek, intern 
bokföring och revision. Exempelvis för det hypotetiska företaget bedöms 
redovisningskvaliteten ändå ej tillräcklig på grund av att revisionen har betydligt störst 
påverkan. Vidare visar studien även att företaget utan revisions har betydligt högre 
sannolikhet att inte lämna in årsredovisningen i tid, vilket ger sämre underlag till 
beslutsfattande för intressenter. Även objektiviteten måttet bidrar med genom 
definitionen av redovisningskvalitet via lagen är en fördel gentemot vissa övriga mått 
med mer subjektiva mätmetoder. Vi anser därmed att studien visat redovisningskvalitet 
relaterat till företags karakteristika vara tillförlitligt som redovisningsmått. 
 
Den andra delen i fundamentet till måttets utformning utgörs av kunder och leverantörers 
behov till ett mer omfattande och detaljerat mått för informationen som förmedlas ur 
redovisningen hos de företag de har en relation med. Bokföringsskyldigheten som 
definition av redovisningskvalitet bidrar till att måttet kräver, olikt andra mått, att 
årsredovisningen är uträttad med god redovisningssed samt lämnas in tid, vilket vi belyst 
relevansen av i avsnitt 6.5. Både relevansen och tillförlitligheten har stor påverkan på den 
information kunder och leverantörer får ta del av via företagsrelationer. Av den orsaken 
anser vi att de orsakssamband undersökningens hypoteser bevisat mellan olika 
företagsattribut och den aktuella preciseringen av redovisningskvalitet styrker måttets 
värdering av tillförlitlighet i redovisning. Dessa attribut har påvisats indikera kvaliteten 
på den information redovisning förmedlar samt utgöra ett lämpligt mätinstrument i 
praktiken.  
 
Till följd av ovanstående argument finner vi bokföringsskyldigheten, i jämförelse med 
tidigare definitioner, vara mer reliabelt och preventivt. Förfarandet med mätning genom 
de företags karakteristika vi presenterat kommer att kunna användas av intressenter för 
att motverka informationsassymetrin mot företagets ägare.  
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7. Slutsats 
Kapitlets uppsåt är att sammantaget besvara studiens problemformulering och syften 
genom att framföra adekvata slutsatser. Vidare utvecklas studiens bidrag och de 
samhälleliga och etiska aspekterna illustreras. Avslutningsvis ger författarna förslag till 
fortsatt forskning inom det aktuella måttet för redovisningskvalitet. 
 
7.1 Erhållna slutsatser 
För att besvara vår problemformulering formade vi ett huvudsyfte och tre delsyften. De 
erhållna slutsatserna från studiens resultat presenteras nedan efter varje delsyfte och knyts 
sedan ihop för att besvara studiens huvudsyfte.  
 
”Delsyfte 1: Utifrån ett teoretiskt perspektiv forma fundamentet till en ny definition av 
redovisningskvalitet via svensk lags krav på bokföring.” 
 
Utifrån svensk lag definierade vi redovisningskvalitet genom bokföringsskyldigheten. 
Uppfyller ett företag bokföringsskyldigheten uppfyller de även lagens krav för en 
ansenlig redovisning. Bokföringsskyldigheten består av fem punkter i BFL 1 §, 4 kap. där 
vi fokuserar på punkt 1, 4 och 5. Vidare beskriver BFL 2 §, 4 kap. att 
”bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed” vilket gör att kraven i BFL 2 § 4 kap. skall överensstämma med god 
redovisningssed. Utöver BFL har även ÅRL och ABL används för att konstatera 
bokföringsskyldighetens krav. På en aggregerad nivå examinerades 
bokföringsskyldighetens uppfyllande i de observerade konkursförvaltarberättelserna. 
Utgångspunkten var den aggregerade nivån för redovisningskvalitet men 
bokföringsskyldigheten undersöktes även på en disaggregerad nivå. Med stöd i lagen bröt 
vi ner bokföringsskyldigheten och undersökte årsredovisningens inlämnande, den 
löpande bokföringen samt brister i redovisningen. Detta möjliggjorde en djupare analys 
av de beståndsdelar bokföringsskyldigheten innehåller. Bokföringsskyldigheten kan 
fastställas fungera för att mäta redovisningskvalitet ur ett teoretiskt perspektiv med 
förvaltarberättelsen. Praktiskt fungerar inte bokföringsskyldigheten för att mäta 
redovisningskvalitet eftersom den använder förvaltarberättelsen och därmed blir 
mätningen inaktuell då företaget redan gått i konkurs. Däremot fordras samband med 
företags karakteristika för att tillämpas som mätinstrument av intressenter i praktiken. 
         
”Delsyfte 2: Utifrån tidigare forskning undersöka revision, intern bokföring samt storleks 
inverkan på redovisningskvalitet samt konstatera dess betydelse i relation till den nya 
definitionen av redovisningskvalitet.” 
 
En grundlig examination krävdes för att utröna olika faktorer vilka har en inverkan på 
studiens definition av redovisningskvalitet. Vissa faktorer var mer komplexa att koppla 
till vårt mått med redovisningskvaliteten än andra. Revisionens påverkan på 
redovisningskvaliteten och i synnerhet revision i sin helhet är ett välutvecklat 
forskningsområde. Medan branschers påverkan på redovisningskvaliteten är ett 
underutvecklat forskningsområde. Utifrån tidigare forskning valde vi att examinera 
redovisningskvaliteten i relation till revision, revisionsbolag, intern eller extern 
bokföring, storlek samt bransch.  
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Revisionen hade en stor påverkan på redovisningskvaliteten vilket överensstämmer med 
den omfattande tidigare forskningen. Valet av revisionsbolag exponerade samband med 
bokföringsskyldigheten men med stöd i regressionsmodellen kunde vi inte konstatera ett 
statistiskt signifikant samband. Extern bokföring exponerade en inverkan över 
redovisningskvaliteten vilket går i linje med den teoretiska aspekten, men även här kunde 
vi inte konkludera ett statistiskt signifikant samband med stöd i regressionsmodellen. 
Storlekens inverkan på bokföringsskyldigheten valde vi att mäta med antal anställda i 
likhet med Bennet & Robson (1999). Vi kunde konstatera att företag med färre antal 
anställda hade en lägre redovisningskvalitet än företag med fler antal anställda. De olika 
faktorerna kan inte enbart ses isolerade mot redovisningskvaliteten utan de påverkar 
varandra vilket studiens resultat exponerar där revisionsvalet har störst inverkan. Empirin 
visade att olika branscher inte påverkade redovisningskvaliteten. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konkludera att studiens resultat exponerade hur de undersökta 
faktorerna förutom valet av revisionsbolag, intern eller extern bokföring samt bransch har 
ett statistiskt signifikant samband med redovisningskvaliteten. Därmed kan vi statistiskt 
sett konstatera att revision och storleken på företaget påverkar redovisningskvaliteten. 
Utöver dessa har flertalet enskilda samband till redovisningskvalitet som bör inkluderas 
i det praktiska mätinstrumentet diskuterats i analyskapitlet. På en disaggregerad nivå med 
bokföringsskyldighetens komponenter visade studiens resultat att de olika faktorerna 
påverkade årsredovisningens inlämnande, den löpande bokföringen samt brister i 
redovisningen.  
 
”Delsyfte 3: Ge rekommendationer huruvida olika företags karakteristiska påverkar 
årsredovisningens informationsvärde, på ett sådant sätt att de kan nyttjas proaktivt i 
praktiken.” 
 
Med de olika faktorernas konstaterade inverkan över kvalitativ redovisning är det viktigt 
att belysa hur redovisningskvaliteten påverkar intressenterna, i synnerhet kunder och 
leverantörer, för att preventivt motverka kostnader grundat i informationsassymetri. 
Informationen vilket förmedlas via de finansiella rapporterna är essentiell för företagets 
intressenter och IFRS kvalitativa krav förbättrar värdet på informationen. Empirin visade 
fördelningen av bokföringsskyldighetens komponenter där årsredovisningens 
inlämnande och den löpande bokföringen var mest frekvent och brister hade något lägre 
representation. Relevansen i informationen är viktig för intressenterna och den påverkas 
av årsredovisningens inlämnande. Både informationens karaktär och väsentlighet, vilka 
påverkar relevansen, påverkas vid årsredovisningens försening. Det är även viktigt att 
informationen är tillförlitlig. Den här egenskapen påverkas negativt av försummelser av 
den löpande bokföringen samt brister i redovisningen. Studiens resultat har visat hur 
revison, intern bokföring och antalet anställda inverkar på redovisningskvalitetens helhet 
och beståndsdelar. Exempelvis konstaterades företag utan revison ha en högre 
sannolikhet att inte lämna in årsredovisningen i tid, varför relevansen i intressenters 
information för beslutsfattande förutsätts minska. 
  
Båda de kvalitativa egenskaperna är av stor vikt då kunder och leverantörer ska bedöma 
företagets ekonomiska ställning och brister i egenskaperna kan leda till affärsbeslut 
grundade på felaktig information. Kunder och leverantörer kan bli drabbade av både 
kortsiktiga- och långsiktiga felbeslut vilket leder till ekonomiska nederlag. De felaktiga 
besluten kan motverkas genom att belysa företags karakteristiska relaterat till 
redovisningskvalitet i de affärsrelationer där informationsvärdet är lågt. 
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Informationsassymetrin mellan företagsledningar och kunder och leverantörer kan 
därmed minskas med kunskap om specifika företagsegenskaper. 
 
”Huvudsyfte: Studiens huvudsakliga syfte är att motverka intressenters konkurskostnader 
genom att utveckla ett nytt universellt mått för redovisningskvalitet relaterat till företags 
karakteristika” 
 
Tidigare forskning exponerade olika mått för redovisningskvalitet vilka uppvisade brister 
och inte var anpassade för alla olika typer av företag. Behovet av ett nytt mått för 
redovisningskvalitet är stort och i synnerhet behovet av ett mer allsidigt mått. För att 
definiera redovisningskvaliteten använder vi, likt tidigare diskussion, 
bokföringsskyldigheten och dess beståndsdelar på en aggregerad samt disaggregerad 
nivå. Genom att använda konkursförvaltarberättelsen har vi examinerat 
bokföringsskyldighetens fullföljande i relation till företags karakteristika. Därmed har vi 
utrönt olika attribut relaterat till redovisningskvalitet och belyst hur de proaktivt kan 
användas av kunder och leverantörer för att motverka informationsassymetri och delar av 
annans konkurskostnader. 
 
Det preventiva förhållningssättet vårt mått bidrar med genom bokföringsskyldigheten, 
vilket samtidigt beaktar IFRS kvalitativa egenskaper för informationsvärdet, är av stor 
dignitet för kunder och leverantörer. Genom att använda bokföringsskyldigheten 
inkorporeras alla aktiebolag i det nya måttet. Objektiviteten måttet bidrar med genom en 
definition via lagen är en fördel jämfört med andra mått med mer subjektiva mätmetoder. 
Sammanfattningsvis anser vi att en ny definition av redovisningskvalitet genom 
bokföringsskyldigheten bidrar med en tillförlitlig mätning vilket genererar fler 
dimensioner än tidigare bristfälliga mått. Därmed kan vi konstatera att vi i enlighet med 
problemformuleringen utvecklat ett nytt mått på redovisningskvalitet som inkluderar fler 
intressenter. 

7.2 Teoretisk och praktisk kontribution 
Användandet av konkursförvaltarberättelsen för examinering av ett färskt 
redovisningsmått är nytt och möjligheter till fortsatt fördjupning existerar. Sambanden 
mellan företags egenskaper och bokföringsskyldigheten, grundat i den teoretiska 
referensramen, exponerar viktiga implikationer. Revisionens betydelse för 
redovisningskvaliteten definierad som bokföringsskyldigheten är likt tidigare 
introducerad forskning stor. Därmed kan studiens resultat analogt med tidigare forskning 
konstatera revisionens betydelse för redovisningskvaliteten. Studiens resultat borde 
därmed bidra till att fler företag anlitar revisor, för att öka redovisningskvaliteten och 
minska förödande konsekvenser, vilket leder till fler uppdrag hos revisionsbolagen och 
tillfredsställer intressenter. Revisionens konstaterande betydelse kan även bidra till att de 
företag vilka inte har en revisor signalerar en lägre redovisningskvalitet till kunder och 
leverantörer. Konsekvenserna för företaget utan revision kan därmed leda till sämre och 
färre affärsrelationer och till följd av det minskad omsättning. Ur kund- och 
leverantörsperspektivet kan avsaknaden av revision leda till djupare granskning och 
potentiellt avslutad relation med företaget utan revision. Revisionsbolagens storleks 
påverkan på redovisningskvaliteten exponerade intressanta samband, speciellt Big4:s 
påverkan på redovisningskvaliteten. Dock erfordras mer examination för att konstatera 
dess påverkan på redovisningskvaliteten då regressionsmodellerna inte visade några 
statistiskt signifikanta resultat.  
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De olika karakteristikorna kan synas basala allena men i ett större perspektiv bidrar de till 
ett relevant mått. Exempelvis kan det verka uppenbart att revision bidrar till bättre 
redovisning. Komplexiteten ligger i hur man definierar bra redovisning. Med 
bokföringsskyldigheten på en aggregerad och disaggregerad nivå med de olika 
komponenterna har studien visat hur de olika karakteristikorna påverkar 
bokföringsskyldigheten och därmed redovisningskvaliteten. Teoretiskt har vårt nya mått 
för redovisningskvalitet bidragit med nya upptäckter och det finns möjligheter att 
utveckla måttet genom att bygga vidare på det existerande måttet eller inkludera andra 
variabler. Med definitionen av redovisningskvalitet grundat i bokföringsskyldigheten 
existerar fortsatta möjligheter att utveckla de mer juridiska aspekterna i lagrummen 
rörande bokföringsskyldigheten, såsom bokföringsbrott. Fortsatt diskussion om forskning 
rörande de juridiska aspekterna återfinns i avsnitt 7.3. 
 
Det valda perspektivet med kunder och leverantörer kan dra stor nytta av det nya 
redovisningsmåttet. Bokföringsskyldigheten är inte likt de tidigare måtten beroende av 
årsredovisningen, utan väger in andra faktorer vilket bidrar till en relevant information 
när helst måttet används. Studiens aktuella mått fungerar som beskrivits proaktivt, de 
faktorer som mäts ger indikationer för den information som definitivt presenteras i 
årsredovisningen. Därför ser vi en tydlig fördel då studiens mått kan fastställa 
redovisningskvaliteten innan övriga introducerade mått. De olika måtten för 
redovisningskvalitet kan förslagsvis användas kompletterande till UC:s kreditupplysning. 
Studiens resultat med revision och storleks signifikanta samband med 
bokföringsskyldighetens kan användas som variabler då UC ska bedöma kreditrisk. 
Emellertid är studiens resultat baserat på konkursbolag men vi anser ändå att exempelvis 
variabeln revision kan användas för att se om verksamma företag inte haft revision och 
därmed indikera lägre redovisningskvalitet.  
 
Storleken mätt i antal anställda signalerade, med sambandet till bokföringsskyldigheten, 
att företag med få antal anställda har en lägre redovisningskvalitet. Många av de 
examinerade företagen bestod av enbart en anställd, ägaren. Kunskapen att upprätta en 
acceptabel redovisning i dessa enmansbolag är undermålig och därmed fordras extern 
expertis. Vi anser även dessa borde nyttja studiens bidrag riktat till intressenter så även 
den sidan i relationen vet vad som krävs för att skapa den informationskvalitet som 
eftersöks i redovisningen. Studiens resultat påvisade även att de mindre bolagen brukade 
mindre assistans än de större. Sammantaget anser vi därför bolagen bör väga in studiens 
resultat vid valet att anlita revision för att uppnå en acceptabel redovisning. Därmed 
tillgodoses intressenter med bättre information vilket i sin tur leder till bättre samt nya 
relationer med kunder och leverantörer. 
 
Efter att hypotestesterna påvisat flera samband kan dessa indikatorer motverka 
intressenters relationer till företag med låg redovisningskvalitet och därmed kostnader till 
följd av konkurser.  Effekten kan bidra till mindre kostnader genom mer transparenta 
relationer mellan intressenterna och företagsledningar där informationsassymetrin helt 
eller delvis elimineras. Vi anser även att det aktuella måttet kan vara användbart för 
jurister. Anta att man efterforskar aktiebolag som inte följer svensk lag och vad som 
fordras i bokföringsskyldigheten. Genom att tillämpa det föreliggande måttet för 
redovisningskvalitet möjliggörs en förenklad systematisering av de företag som enligt 
studien har lägst redovisningskvalitet. Måttets användning bör därmed förmå att förkorta 
processen för att finna bolag som inte följer lagstiftningen.  
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7.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
Studiens utgångspunkt har varit ett kund- och leverantörsperspektiv vilket behandlas 
genom att aktualisera ett redovisningsmått. Med studiens resultat grundat i den teoretiska 
referensramen som utvecklas i analysen har vi åskådliggjort väsentliga samhälleliga 
aspekter. 
 
Utöver det valda perspektivet med kunder och leverantörer drabbas även samhället i stort 
av betydande kostnader vid konkurser. Allt från minskade skatteintäkter till högre 
arbetslöshet är resultatet av konkurser. Vi anser att hela samhället kan dra nytta av vårt 
nya redovisningsmått med företags karakteristika relaterat till redovisningskvalitet. 
Under datainsamlingen när vi besökte de olika tillsynsmyndigheterna hos kronofogden 
runt om i Sverige påvisades studiens aktualitet och nytta. Både jurister och ekonomer 
kungjorde behovet av mer forskning inom konkurser, med förvaltarberättelsen som 
utgångspunkt, för att motverka dessa. 
 
Såsom det är beskrivet i problembakgrunden har svenska aktiebolags årsredovisningar 
försämrats genom en lägre kvalitet efter det avskaffade revisorskravet för mindre 
aktiebolag (UC, 2014a). Även Roland Sigbladh, marknadschef på UC, är bekymrad 
rörande den framtida utvecklingen av redovisningskvaliteten efter revisionspliktens 
avskaffande (UC, 2014a). Studiens resultat är enig med den statistik UC presenterar och 
även den tidigare forskningen rörande revisionens betydelse för redovisningskvaliteten.  
Den lägre redovisningskvaliteten i de bolag utan krav på revisor kan leda till konkurser 
vilket i sin tur drabbar många aktörer i form av samhällskostnader. Därmed anser vi att 
det existerar ett behov att återinföra revisionsplikten för att minska samhällets negativa 
konsekvenser vid konkurser. 
 
Under datainsamlingen observerade vi att många konkursdrabbade företag är på obestånd 
under lång tid innan konkursbeslutet är definitivt. Genom att vårt mått ökar förståelsen 
för företags karakteristika relaterat till redovisningskvalitet kan fler konkurser motverkas 
och även konstateras i ett tidigare skede. Förutsatt att studiens mått bedömt ett företag ha 
en acceptabel redovisningskvalitet anses redovisningen transparent och företag i obestånd 
eller på väg mot konkurs kan urskiljas vid bedömning. Därmed kan kostnaderna vid 
konkursen minskas och färre parter drabbas. Sammanfattningsvis har vi belyst hur studien 
på åtskilliga sätt involverar en mängd olika samhälleliga aspekter, alltjämt berör 
säkerligen problemområdet samhället på ytterligare sätt.  
 
Inom forskning är det viktigt att belysa etik. Forskningsetiken, vilket evident berör 
relationen mellan forskning och etik, är svårdefinierad och det uppkommer alltid nya 
frågeställningar då forskningen utvecklas mot nya områden eller när nya tekniker eller 
metoder uppkommer (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Den forskning vi har bedrivit är 
inom ett någorlunda nytt område där vårt data med konkursförvaltarberättelsen är unik. 
Både Vetenskapsrådet (2011, s. 16) och Holme & Solvang (1997, s. 32) belyser 
betydelsen av hur man behandlar de fysiska respondenterna som medverkar i forskningen. 
Vår studie har dock inga fysiska respondenter eftersom vi använder 
konkursförvaltarberättelserna, utan att rikta mot specifika personer, vilket underlättar 
databehandlingen då ingen konfidentialitet krävs med de offentliga handlingarna vi 
nyttjar.  Sekretessen är vilket vi tidigare nämnt i avsnitt 4.3.1 inget problem då vi endast 
haft tillgång till offentliga handlingar som inte varit sekretessbelagda. Enligt 
Vetenskapsrådet (2011, s. 16) skiljer en på extern forskningsetik, vilken berör de etiska 
frågorna kring behandling av fysiska respondenter, och intern forskningsetik, som 
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behandlar frågor rörande forskarens uppträdande och ansvar. Den externa 
forskningsetiken är inte enligt vår mening relevant att diskutera grundat i ovanstående 
argumentation med avsaknaden av fysiska respondenter. Däremot är frågor rörande intern 
forskningsetik relevanta att diskutera för vår studie. 
            
På 40-talet tog den amerikanske sociologen Robert Merton fram fyra principer om krav 
på forskningen. De fyra olika kraven brukar kallas för CUDOS-kraven och består av 
Communism, Universalism, Disinterestedness och Organized Scepticism. Principerna är 
utvecklade för länge sedan och forskningen har utvecklats sedan dess vilket medfört att 
de har modifierats och ifrågasatts. Trots det har de haft stort inflytande på diskussionen 
om forskningsetik och kan vara en bra utgångspunkt för god forskningssed. 
(Vetenskapsrådet, 2011, s. 16-17) För att ha en utgångspunkt för diskussion av 
forskningsetiken rörande vår forskning anammar vi CUDOS-kraven.  
 
Det första kravet, communism, innebär att forskaren ska dela med sig av sina resultat till 
övriga forskare och samhället (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). Den studie vi utför kommer 
vara tillgänglig för alla då den publiceras i den digitala databasen DiVA vilken är 
tillgänglig för allmänheten. Vår intention är att studien ska vara transparent för gemene 
man och de nya rönen tillgängliga för fortsatt forskning. Transparensen genomsyras i 
praktiska metoden, kapitel 4, där beskrivningen av hur det unika datamaterialet 
behandlats i form av konkursförvaltarberättelsen. Kravet universalism syftar på att 
vetenskapliga arbeten ska bedömas utifrån rent vetenskapliga kriterier och inte använda 
kriterier som exempelvis forskarens kön eller ursprung (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). 
Litteratursökningen i avsnitt 2.7 genomfördes subjektivt utan några reflektioner över 
forskarens/författarens särdrag. Inget kriterium om kön har använts under 
litteratursökningen eftersom vi enbart utgått från de rent vetenskapliga kriterierna. Detta 
har bidragit till att både män och kvinnor är representerade i den forskning vår studie 
stödjer sig på teoretiskt men vi kan inte garantera att vi har en genushetrogenitet då vi 
inte använt kön som ett kriterium vid litteratursökningen. Disinterestedness syftar på att 
forskarens enbart ska ha motiv att bidra med nya kunskaper och inga andra motiv 
(Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). Även det här kravet anser vi oss uppfylla eftersom vår 
forsknings huvudsakliga syfte är att bidra med nya kunskaper i form av ett nytt 
redovisningsmått och inga andra motiv ligger bakom vår forskning. Det sista kravet är 
organized sceptisism och menas att forskaren ska ifrågasätta och granska men samtidigt 
vänta med att ge en bedömning till att forskaren har bra argument i form av tillräckliga 
resultat (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17). De tidigare måtten på redovisningskvalitet har vi 
kritiserat grundat i den förförståelse vi besitter från både praktisk och teoretisk inlärning 
inom företagsekonomi vilket vi anser är en tillräcklig grund vi känner oss bekväma med. 
Däremot har vi självfallet väntat till att empirin och de statistiska testerna var klara innan 
vi uttalade oss om några samband.  
 
Den positivistiska kunskapssyn, vilken är opartisk, vi eftersträvar under studien då vi 
söker förklarande orsakssamband kan diskuteras. Holme & Solvang (1997, s. 332) menar 
att det inte stämmer att forskaren alltid söker sanningen enligt det positivistiska idealet 
utan forskaren blir påverkad av både sina egna och andras förväntningar. Författarna 
påpekar att vetenskapliga arbeten inte är värderingsfria och forskaren ställs inför en 
mängd valsituationer (Holme & Solvang, 1997, s. 332). Den objektiva ansatsen har i vår 
studie varit genomgående. Konstruktionen och insamlingen av data har utformats utifrån 
konkursförvaltarens oberoende uttalande och intentionen har varit att eftersträva vår 
positivistiska kunskapssyn med opartiskhet. Det finns dock vissa förväntningar både från 
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oss författare och utomstående hur uppsatsen ska utformas och det bidrar såklart till en 
risk att olika situationer har påverkats av olika förväntningar. Vi anser dock att vårt 
vetenskapliga arbete har varit opartiskt i största möjliga mån och därmed följer vi vår 
positivistiska kunskapssyn. 
 
7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Studiens utgångspunkt med ett nytt redovisningsmått examinerat genom 
bokföringsskyldighetens uppfyllande har genererat nya intressanta aspekter rörande 
redovisningskvalitet. Dels hur redovisningskvaliteten har definierats i svensk lagtext samt 
förvaltarberättelsen som ett outforskat verktyg. Den tidigare forskningen, i synnerhet 
diskretionära periodiseringsmodeller, inom redovisningskvalitet är ett tämligen 
välutforskat område men har sina brister vilket skapar behovet för ett nytt mått. Vårt nya 
redovisningsmått fordrar fortsatt forskning och utveckling inom området 
redovisningskvalitet och måttet i synnerhet. 
 
Den nya definitionen för redovisningskvalitet har genererat flera mått, genom företags 
karakteristika, att tillämpa gemensamt för bedömning av redovisningskvalitet. Utöver de 
indikatorer till mått som framtagits finns det möjlighet att utforska nya faktorer som kan 
ha ett samband med bokföringsskyldighetens fullföljande. Givetvis är de företags 
karakteristika som vi har genererat inte helt perfekta vad gäller både teoretisk- och 
praktisk användbarhet och därför finns det även möjligheter att utveckla dessa. Ett nytt 
framsteg likt det av studiens karaktär kräver fortsatt forskning för att öka dess funktion 
och praktiska tillämpning. 
 
Studiens resultat rörande branschens inverkan på bokföringsskyldigheten exponerade 
inga starka samband och vi ser en potential att utveckla denna indikator. De få 
observationerna vi hade inom varje branschkategori hade sin inverkan på resultatet och 
därför ser vi en möjlighet att inkludera fler företag i examinationen. Ett annat sätt för att 
utöka observationerna är att expandera antalet branscher inom varje kategori och därmed 
minska antalet branschkategorier. Dock kan svårigheter med homogeniteten inom varje 
ny branschkategori uppstå. Förutom branschens inverkan finns det möjlighet att fortsatt 
examinera både revisionsbolagets storlek och extern bokföringens påverkan på 
redovisningskvaliteten. Båda dessa faktorer kunde inte uppvisa en statistisk signifikans i 
regressionsmodellerna men de exponerade samband i korstabellerna när de ställdes 
enkom mot bokföringsskyldigheten. Således existerar det även en potential att utveckla 
dessa två faktorer.  
 
Fortsatt forskning med måttet och konkursförvaltarberättelsen kan fortsätta med en 
företagsekonomisk inriktning men det finns även möjlighet att inkludera en mer juridisk 
aspekt på måttet. Förvaltarberättelsen inrymmer mycket information och vår examination 
har inte berört allt rörande det företagsekonomiska och lite inom det juridiska. Utöver 
själva förvaltarberättelsen hade vi tillgång till bouppteckning och slutredovisning hos 
tillsynsmyndigheterna. Bouppteckningen möjliggör examination av tillgångar och 
skulder i konkursboet. I slutredovisningen kan en undersöka hur utdelningen till 
borgenärer blev samt exempelvis examinera förvaltararvodet. En vidare forskning med 
fokus på förvaltarberättelsen kan exempelvis vara en undersökning av tid för obestånd 
jämfört med konkursbeslutet eller examinera tid för kontrollbalansräkning, vilket inträffar 
då det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det finns även 
möjligheter att inkludera bokföringsbrott i fortsatt forskning. När vi examinerade 
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bokföringsskyldigheten i förvaltarberättelsen dök det upp några fall där bokföringsbrott 
existerade. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konkludera att det finns stora möjligheter att dels utveckla 
befintliga komponenter i vårt nya redovisningsmått eller utveckla nya. Det existerar även 
möjligheter till fortsatt forskning inom företagsekonomisk inriktning eller juridisk 
inriktning med bouppteckningen och slutredovisningen som data utöver 
förvaltarberättelsen. 
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8. Sanningskriterier 
Nedan diskuteras studiens svagheter och styrkor med utgångspunkt i relevanta 
sanningskriterier. Validitet diskuteras först och följs sedan av reliabilitet och replikation.  
 
8.1 Validitet 
Validitet redogör för hur forskaren verkligen mäter det man ämnar att mäta (Ejvegård, 
2009, s. 80). Än mer påtagligt framför Bjereld et al. (2002, s. 108) validiteten påvisa 
omfattningen av kongruensen mellan den teoretiska och operationella definitionen av ett 
begrepp. Bryman & Bell (2013, s. 63) hävdar validitet bestå av ett fåtal centrala 
beståndsdelar. Begreppsvaliditet, eller teoretisk validitet, avser likt ovanstående argument 
huruvida ett mätinstrument i själva verket reflekterar vad begreppet representerar 
(Bryman & Bell, 2013, s. 63). Inom denna studie avses därmed samstämmigheten bland 
mätinstrumentet och redovisningskvalitet. För att det ska existera konsensus i studiens 
mått för redovisningskvalitet och vad som eftersträvas mäta krävs ett tillförlitligt mått. 
Även Bryman & Bell (2013, s. 63) menar det finns viss relation mellan 
begreppsvaliditeten och reliabilitetens tillförlitlighetskrav. Således uttrycker validiteten 
huruvida bokföringsskyldigheten är en tillförlitlig mätenhet för redovisningskvalitet samt 
om mätinstrumentet speglar bokföringsskyldigheten.  

Vidare avhandlas intern validitet vilket ämnar klargöra till vilken grad den oberoende 
variabeln förklarar förändring på den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2013, s. 64). 
Vi kan utefter studiens empiri och analys konstatera hur kausalitet mellan vissa variabler 
visats statistiskt icke signifikanta medan andra bevisats statistiskt signifikanta.  Alltjämt 
presenterades samband mellan majoriteten av de enskilda oberoende variabler och den 
aggregerade redovisningskvaliteten. Sammanfattningsvis anses den interna validiteten 
aningen betvivlad utefter en aning svag kausalitet. Detta är förmodligen en indikation på 
att det finns andra omständigheter med kraftigt inflytande på bokföringsskyldigheten, 
vilket ytterligare belyser behovet av fortsatt forskning.  
 
Bryman & Bell (2013, s. 64) framför vidare extern validitet vilket avser huruvida urvalet 
är representativt och kan generaliseras över en större population. Likt vi nämnt tidigare 
bidrar studiens urval till att studiens resultat inte kan generaliseras. Även valet av 
datamaterial medverkar till att resultatet inte är typiskt verksamma bolag och kan därför 
inte generaliseras. Studien eftersträvar dock påvisa samband och ett praktiskt 
mätinstrument vilket kan nyttjas för verksamma bolag eftersom deras gemensamma 
företagsegenskaper är lika studiens observationer, om än aningen differentierade. 
 
Slutligen avser vi lyfta upp studiens ekologiska validitet. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 
64) syftar ekologisk validitet på forskningsresultat vilka kan användas i vardagen och 
vara till nytta för samhället. Eftersom studiens problemformulering delvis utgår ifrån ett 
praktiskt bidrag menar vi att uppsatsen genomsyras av praktiska bidrag till samhället. 
Detta med ett centralt fokus på kunder och leverantörer då det nya måttet för 
redovisningskvalitet har formats för att minska främst deras passiva kostnader vilka 
härstammar från annans misslyckande. Desto mer en forskare ingriper och skapar 
onaturliga miljöer, ju sämre blir den ekologiska validiteten (Bryman & Bell, 2013, s. 64). 
Då datamaterialet hämtats från verkliga konkursfall i praktiken menar vi påvisa distinkta 
kopplingar till hur det nya måttet kan tillämpas i liknande fall och samtidigt utgår ifrån 
högst naturliga miljöer. Sammanfattningsvis hävdas den ekologiska validiteten stark på 
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grund av studiens ändamål och innehåll av praktiska bidrag samt då datamaterialet har 
sitt ursprung i en obehandlad miljö.  
 
8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet skildrar trovärdigheten i en studies resultat och huruvida undersökningens 
utfall artar sig likvärdigt vid ytterligare en identisk undersökning eller om resultatet beror 
på temporära förutsättningar (Bryman & Bell, 2013, s. 62). Vad beror då resultatets 
tillförlitlighet på? Enligt Ejvegård (2009, s. 77) syftar reliabiliteten ange tillförlitligheten 
och användbarheten i måttenheten och mätinstrumentet vilket redogör studiens resultat. 
Då forskare vanligtvis utformar mätinstrument själva ökar möjligheten till ett icke 
trovärdigt mått till följd av subjektiva värderingar (Ejvegård, 2009, s. 78). 
 
Vi menar det självfallet finnas plats till förbättringar i studiens mått för 
redovisningskvalitet och likt vad Bryman & Bell (2013, s. 62) och Bjereld et al. (2002, s. 
112) framställer kan upprepning av studien öka dess reliabilitet.  Detta går i linje med det 
vi belyst om fortsatt forskning inom ämnet för att utveckla ett så pass nytt område. Vi vill 
samtidigt uppmärksamma måttets utformning. Av den anledningen att ingen tidigare 
definierat redovisningskvalitet analogt med bokföringsskyldigheten förefaller det 
vanskligt att likställa det aktuella måttet med andra alternativ. Således krävs en fortsatt 
kritisk granskning utav måttet. Inom den aktuella studiens mått för redovisningskvalitet, 
definierat som uppfyllande av bokföringsskyldigheten, tillämpas flertalet företags 
karakteristika från tidigare forskning som indikationer till ett mätinstrument för 
redovisningskvalitet. Dessa indikatorer har delvis visats förklara bokföringsskyldigheten 
vilket inbringar tillförlitlighet till måttenheten. Även på det sätt indikatorerna är allmänt 
kända och upprättade utefter teorier av omfattande tidigare forskning får anses tillföra 
ytterligare tillförlitlighet till måttet. 
 
Förutsatt en hög validitet, där bokföringsskyldigheten verkligen mäter 
redovisningskvalitet, påstår vi att utgångspunkten därifrån bidrar till att reliabiliteten är 
relativt hög. Detta grundat i de lagmässiga kraven om utlåtanden av 
bokföringsskyldighetens fullbordande i förvaltarberättelsen samt den objektiva 
mätningen utifrån konkursförvaltarens professionella bedömning.  
 
Tidigare inom studien har vi belyst just användbarheten utav det nya måttet, vilket även 
varit ett av utgångskraven för att ses relevant för intressenter. Vi har redogjort för 
möjligheten att tillämpa måttet mot alla svenska aktiebolag och dess praktiskt enkla 
användning för att uppfatta redovisningskvaliteten inom ett bolag. Enligt Ejvegård (2009, 
s. 77) anses sådan funktionsduglighet tillföra reliabilitet.  
 
Likt vad som tidigare diskuterats är det ett helt nytt mått på nya grunder och inte på något 
sätt fulländat, därför krävs alltid utveckling. Sammantaget påstår vi måttets utformning 
följt vår opartiska inställning med tillförlitlig följd, vara okomplicerat att tillämpa 
praktiskt och således hävdar vi lagt en god grund med förhållandevis hög reliabilitet.  
 
8.3 Replikation 
Det är viktigt för forskare att på ett detaljerat sätt beskriva tillvägagångssättet rörande den 
utförda undersökningen för att möjliggöra replikation (Bryman & Bell, 2013, s. 179). 
Bevekelsegrunden till att replikera en studie kan vara att forskare inte tror att de 
ursprungliga resultaten stämmer överens med andra relevanta studier (Bryman & Bell, 
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2013, s. 63). Möjligheterna till replikation av vår studie anser vi vara goda. Avseende 
studiens ämne rörande ett tämligen nytt och outforskat område har vi i den praktiska 
metoden beskrivit studiens tillvägagångssätt på ett noggrant och detaljerat sätt. Den 
genomförda studien har inte haft möjlighet till replikation av tidigare studier vilket 
medfört att vi har haft incitament till att möjliggöra replikation av vår studie. 
 
Det faktum att studien genererat en ny definition på redovisningskvalitet med tillhörande 
mått ur tidigare forskning, kräver en detaljrik redogörelse av studiens tillvägagångssätt. 
Förvaltarberättelsen som data är relativt oanvänd, vilket medfört att vi beskrivit 
konstruktionen av vårt formulär samt själva datainsamlingen på ett noggrant sätt. 
Offentlighetsprincipen, i den mån den inte är sekretessbelagd, underlättar framtida 
replikationer med förvaltarberättelsen som data. Med studiens nya definition på 
redovisningskvalitet finns alltjämt en risk att vår redogörelse inte är tillräckligt utförlig 
med tanke på en helt ny definition av redovisningskvalitet via svenska lag.  
 
Sammantaget betraktar vi det praktiska tillvägagångssättet och metoden vara noggrant 
beskrivet. Således anser vi att om en forskare skulle utgå från liknande premisser vilket 
vi använt i vår studie ska de kunna åstadkomma likande resultat. 
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Appendix 
 

 
Figur 11. Fördelning antalet anställda i grupper 

 

 
Figur 12. Andelen utan rådgivning i storleksgrupperna 

 

 
Figur 13. Andelen utan rådgivning och ej uppfylld bokföringskyldighet 

Tabell 24. Korstabell revisionsfördelning inlämnande av årsredovisning
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Tabell 25. Korstabell internbokföring och brister 

 
 
Tabell 26. Korstabell ingen rådgivning och brister 

 
 
Tabell 27. Korstabell revisionsfördelning och brister 
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