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Sammanfattning 
Revisionsbranschen har ifrågasatts efter flera skandaler där revisorer fått tagit en del av 
skulden. I ett försök att höja revisionens kvalitet, värde och relevans har Europeiska 
Kommissionen och IAASB bland annat infört en ny revisionsberättelse. Syftet med den 
nya revisionsberättelsen är att ge mer informativt värde till bolagets intressenter. En viktig 
del i detta är kommunikationen av Särskilt Betydelsefulla Områden, vilket är områden 
som enligt revisorns professionella bedömning är betydande för revisionen av det 
specifika företaget. Dessa områden ska vara företagsspecifika och handla om de mest 
relevanta riskerna för väsentliga felaktigheter. I Sverige rapporterades de första SBO i 
revisionsberättelser för räkenskapsår som avslutades 31 december 2016. Denna nya 
företeelse utgör ett outforskad område, som endast två pågående studier i en internationell 
miljö tidigare bidragit till.  
 
Syftet med vår studie är att kartlägga rapporteringen av SBO samt förklara vad som 
påverkar densamma. Hur revisorn tillämpar det nya verktyget och hur bakomliggande 
faktorer påverkar rapporteringen av SBO är inte allmänt känt. Eftersom rapporteringen 
ska vara företagsspecifik och belysa de mest relevanta riskerna för företaget och 
revisionen, menar vi att företagets egenskaper, branschtillhörighet och revisionsbyråer är 
av betydelse. Vi undersöker hur dessa faktorer påverkar Antal SBO, Antal SBO på Konto- 
och Bolagsnivå samt förekomsten av specifika typer av SBO. Följande 
problemfrågeställningar formuleras därmed: 
 

• Hur har rapporteringen av “Särskilt betydelsefulla områden” sett ut för svenska 
börsnoterade företag? 

 
• Hur påverkar företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå rapporteringen av 

antalet ”Särskilt betydelsefulla områden”? 
 

• Hur påverkar företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå rapporteringen av 
de mest förekommande typerna av ”Särskilt betydelsefulla områden”? 

 
För att undersöka detta går vi i en kvantitativ arkivstudie igenom vilka SBO som 
rapporterats under 2016 i 249 revisionsberättelser tillhörande bolag på Stockholmsbörsen 
Small-, Mid- och Large Cap. Vi presenterar deskriptiv statistik och tester där sex 
hypoteser prövas genom multipel- och logistisk regressionsanalys.  
 
Den deskriptiva statistiken visar främst att svenska revisorer rapporterar i genomsnitt 
färre SBO än i den jämförande studiemiljön. Utifrån testerna visar vi att rapporteringen 
av SBO överlag påverkas av vissa företagsegenskaper, branscher och revisionsbyråer. De 
främsta resultaten visar att företagets storlek och skuldsättning har betydelse för Antal 
SBO. Vi fastställer skillnader mellan revisionsbyråer där Deloitte rapporterar flest antal 
SBO. Vilka SBO-typer som rapporteras beror främst på revisionsbyrå och 
branschtillhörighet. Att det finns skillnader mellan revisionsbyråer indikerar att vilka 
områden revisionsbyråerna finner betydande inte generellt sett är samma. Av våra resultat 
att döma finns det tendenser till att de svenska revisorerna rapporterar SBO enligt 
avsikten av införandet, nämligen företagsspecifikt. 
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Förteckning av förkortningar och definitioner 
 
FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 
ISA – International Standards on Auditing 
 
IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board 
 
IFAC – International Federations of Accountants 
 
EU – Europeiska Unionen 
 
SBO – Särskilt Betydelsefulla Områden 
 
KAM – Key Audit Matters 
 
JOA – Justification of Assesment 
 
CAM – Critical Audit Matters 
 
BIG 4 – Fyra största revisionsbyråerna (PwC, EY, Deloitte och KPMG) 
 
S&P – Standard & Poor’s 
 
Särskilt betydelsefulla områden – Ett särskilt betydelsefullt område är frågor som, enligt 
revisorns professionella bedömning, var mest relevant för revisionen av bolagets bokslut 
(IFAC, 2015b, s. 2). 
 
Företagsegenskaper – Med företagsegenskaper menas särskilda karaktärsdrag som 
beskriver företagets finansiella ställning. Exempelvis Lönsamhet och Skuldsättning. 
 
Bransch – En samling företag som är fördelade efter den globala industri-
klassificeringen GICS (MSCI, 2018).  
 
Revisionsbyrå – En organisation vars verksamhet granskar ett företags räkenskaper och 
förvaltning. 
 
Svenska börsnoterade företag – Med svenska börsnoterade företag menar vi företag som 
är noterade på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap.  
  



 1 

1. Inledning 
I det inledande kapitlet syftar vi att ge läsaren en bakgrund till det problem som studien 
baseras på. Kapitlet består av en problembakgrund, problemdiskussion och det 
teoretiska- och praktiska bidraget som mynnar ut i problemformuleringar och syfte. 
Därefter redogör vi för studiens mest centrala begrepp, ”Särskilt betydelsefulla 
områden”, och avslutar med en redogörelse för de avgränsningar vi har gjort.  

1.1 Problembakgrund 
En revisor ses som länken mellan bolaget och dess intressenter genom att huvudsakligen 
granska finansiella rapporter. Revision betraktas som en allmänt godtagen 
kvalitetsstämpel av information för utomstående parter (FAR, u.å.). Denna 
kvalitetsstämpel innebär en rimlig, men inte fullkomlig, försäkran om att de finansiella 
rapporterna är fri från väsentliga fel (Eilifsen et al., 2014, s.14). På senare tid har värdet 
av revisorns arbete ifrågasatts, mycket på grund av skandaler där bolag med stora risker 
låtits gå obemärkta genom revisionen och mötts av konkurser kort därefter. Ett exempel 
av detta är Enronskandalen 2001 som ledde till att den stora och högt ansedda byrån 
Arthur Andersen gick under till följd av tappat förtroende från klienter och allmänheten 
(Rahnert, 2017, s. 15). Vidare under finanskrisen gjorde banker enorma förluster och 
dessa risker hade inte åberopats i revisionen. På grund av detta ifrågasattes revisorerna 
och likaså lagstiftningen och dess lämplighet (Europeiska kommissionen, 2010, s. 3). I 
efterdyningarna av krisen har politiker och användare av finansiella rapporter efterfrågat 
högre krav på revisorer, och nya standarder för revision har tillkommit för att bland annat 
höja kvaliteten, värdet och relevansen av revisionen (Rahnert, 2017, s. 143). En viktig del 
i detta är förändringen och kravet på utökad kommunikation till användare av finansiella 
rapporter, nämligen genom en mer utförlig revisionsberättelse som tar upp “Särskilt 
Betydelsefulla Områden”, hädanefter benämnt som SBO.  
 
Behovet av revision grundar sig till stor del i informationsasymmetri som ofta råder 
mellan företagsledningen och användare av finansiella rapporter, främst aktieägare och 
kreditgivare. Detta uppstår när företagsledningen har mer information om bolagets 
verksamhet och välmående än intressenterna (Eilifsen et al., 2014, s. 24). Revisorns syfte 
är att ge trovärdighet till ledningens påståenden och på så vis bistå intressenter som har 
mindre insyn i bolaget med mer underlag till att fatta välgrundade beslut. 
Revisionsberättelsen är revisorns verktyg för att kommunicera utfallet av en revision, och 
för vissa intressenter är denna kommunikation det enda dem får ta del av från revisorerna. 
Detta belyser vikten av revisionsberättelsen anser Katharina Rahnert (2017) som i sin 
avhandling “The evolution of the Swedish auditors’s report” undersökt 
revisionsberättelsens utveckling i Sverige från 1652 till 2017. Vidare beskriver Rahnert 
(2017) att revisionsberättelsen, trots sin betydelse, har länge kritiserats för att inte ge 
tillräcklig information till intressenterna. Kritiken kan spåras tillbaka till slutet av 1800-
talet när revisorer frångick principen att lämna grundlig företagsspecifik information och 
började med aktsamma och mer standardiserade beskrivningar (Rahnert, 2017, s. 18). På 
senare årtionden har missnöjet eskalerat och Gray et al. (2011, s. 681) definierar den 
innehållsfattiga och standardiserade revisionsberättelsen som “Mer form än substans”. 
Dessutom har revisionsberättelsen kritiserats för att endast ge en ”ren” eller ”oren” åsikt 
(Church et al., 2008; Gray et al., 2011; Mock et al., 2013), vilket betyder att revisorn ger 
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ett uttalande om att de finansiella rapporterna har upprättats enligt gällande 
redovisningsprinciper och om de är fri från väsentliga felaktigheter eller inte. Detta har 
beskrivits som att revisionsberättelsen är mer av symboliskt än informativt värde, vilket 
är emot vad användare av finansiella rapporter önskar att den vore (Rahnert, 2017, s. 19). 
Med andra ord har efterfrågan av en mer informativ revisionsberättelse ökat de senaste 
åren och att innehållet ska ha större betydelse än dess form.  
 
I ett första steg mot förändring av revisionsbranschen och nya standarder utgav den 
Europeiska Kommissionen (2010) “GRÖNBOK - Revisionspolitik: Lärdomar från 
krisen”. Den var avsedd att väcka en internationell diskussion gällande revisorns roll, och 
trots kritiken som riktades mot revisorer för sin delaktighet i finanskrisen understryker 
kommissionen att revision har en viktig roll för den finansiella stabiliteten. Detta genom 
att ge en rättvisande bild av den finansiella ställningen av stora samhällsviktiga bolag och 
därmed minska risken för aktieägare och samhället i stort (Europeiska kommissionen, 
2010, s. 3). Bland annat innehöll förslaget krav på bättre och mer innehållsrik 
kommunikation till intressenterna (Europeiska kommissionen, 2010, s. 8). Det vill säga, 
minska gapet av information som råder när användare av finansiella rapporter har 
otillräcklig information. Därtill väckte kommissionen frågan om förväntningsgapet kan 
reduceras genom nya direktiv och således göra revisionen mer förståelig och påtaglig för 
användare (Europeiska kommissionen, 2010, s. 9). Revisionens förväntningsgap är ett 
fenomen som beskriver den asymmetri som finns mellan intressenters förväntningar på 
revisionen och den faktiska tjänst som revisorerna levererar utifrån rådande regelverk. 
Förväntningsgapets existens visar på allmänhetens höga förväntningar på revisionen 
(Carrington, 2010, s. 222).  
 
Likt den Europeiska kommissionen såg även den oberoende organisationen “The 
International Auditing and Assurance Standards Board”, vilka sätter de internationellt 
erkända “International Standards on Auditing”, hädanefter kallat IAASB respektive ISA, 
behovet av att göra förändringar och tillägg till sina standarder (Lennartsson, 2016, s. 22). 
IAASB och “The Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public 
Accountants” har gemensamt i sin forskning funnit en ökad efterfrågan av en förändrad 
revisionsberättelse (Rahnert, 2017, s. 143). 2015 antog IAASB nya och reviderade 
riktlinjer; ISA 700 och ISA 701 (IFAC, 2015a; IFAC, 2015b). Dessa riktlinjer antogs 
med motivet att höja värdet, kvaliteten och relevansen av revisionsberättelsen (Rahnert, 
2017, s. 143). ISA 700 handlar om innehållet och formen av revisionsberättelsen, samt 
tydliggör revisorns förpliktelse att lämna en åsikt om den finansiella ställningen (IFAC, 
2015a). ISA 701 berör denna studies centrala område, nämligen nya kommunikationen 
av SBO i revisionsberättelsen, internationellt benämnt som “Key Audit Matters” eller 
KAM (IFAC, 2015b). Definitionen av ett sådant område är frågor som, enligt revisorns 
professionella bedömning, var mest relevant för revisionen av bolagets bokslut (IFAC, 
2015b, s. 2). Detta innebär kortfattat att en revisor ska belysa företagsspecifika 
riskområden i revisionen som är relevanta för läsaren av revisionsberättelsen 
(Lennartsson, 2016, s. 22).  
 
I Europeiska Unionen beslöt medlemsländerna att ett nytt revisionspaket skulle träda i 
kraft 17 juni 2016 (Lennartsson, 2016b). Detta paket påminner om IAASB:s standarder 
och ställer likaså krav på en mer informativ och användbar revisionsberättelse. Dessutom 
införs det krav på byrårotation och ytterligare krav på revisorns oberoende (Lennartsson, 
2016b). Genom det EU-direktiv som klubbades igenom blev Sverige tvingade att 
förändra de inhemska reglerna. I Sverige är det “Föreningen Auktoriserade Revisorer”, 
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hädanefter kallat FAR, som inför rekommendationer inom revision. Med både ISA 
standarder och EU:s revisionspaket som grund, slog FAR fast nya rekommendationer 
med avstamp för räkenskapsår som avslutas 31 december 2016 och framåt (FAR, 2016). 
Detta berör därmed revision utfört i samband med börsnoterade bolags årsredovisningar 
för 2016 och i skrivande stund för 2017 års bokslut. De nya rekommendationerna 
benämns som RevR 700 “Revisionsberättelsens utformning”, RevR 705 “Modifierade 
uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen” och RevR 701 
“Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra 
rapporteringskrav för företag av allmänt intresse” (FAR, 2016). Av extra vikt för denna 
uppsats är rekommendationer RevR 700 och 701, som kompletterar ISA 701 i syftet att 
ge vägledning i rapportering av SBO. Den nya revisionsberättelsen menar Håkan 
Malmström, som arbetar med revision på PwC och är ordförande i FAR:s policygrupp 
för revision, är designad för att vara mindre standardiserad och ska lyfta mer relevanta 
risker. Vidare menar Malmström att om revisorer använder den korrekt kan relevansen 
av revisionen öka, och på så sätt mildra de problem branschen stött på de senaste 
årtionden (Lennartsson, 2016, s. 22).  
 
Sverige är en del av det breda införandet av SBO inom EU och dess medlemsländer, 
vilket innebär att SBO kan finnas i börsnoterade bolags revisionsberättelser över hela 
Europa. Det breda införandet är fortfarande i ett tidigt skede. Det finns däremot pionjärer 
som har rapporterat versioner av SBO under en längre tid. Vissa länder har frivilligt valt 
att införa tidiga varianter som liknar EU:s revisionspaket och den nya utformningen av 
revisionsberättelsen. Exempel på dessa är Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. 
I Storbritannien kom första kommunikationen av viktiga områden av revisionsprocessen 
2014 (EY, 2014). Revisorer i Frankrike började 2003 med rapporteringen av 
“Justifications of Assessments”, hädanefter benämnt JOA (Bédard et al., 2014). Detta har 
givit tidiga insikter i hur rapporteringen av SBO har mottagits i jämförbara EU-länder.  

1.2 Problemdiskussion 
Den nya revisionsberättelsen är en produkt av den globala kritik som den gamla versionen 
fick motta gällande dess användbarhet, kvalitet och värde. Den förlegade versionen 
ansågs vara för standardiserad och innehöll knapphändig relevant information för det 
reviderade bolagets intressenter. Gray et al. (2011) fann att intressenter ansåg att 
revisionsberättelsen var intetsägande och hade lågt kommunikativt värde eftersom de 
standardiserade texterna endast kommunicerade en ren eller oren åsikt. På grund av detta 
menar Gray et al. (2011), likt Church et al. (2008) och Mock et al. (2013), att 
revisionsberättelsen endast var av symboliskt värde för användarna. Den stora 
utmaningen för revisionsyrket är att återfå den relevans som till viss del förlorats de 
senaste årtionden. Tiden då revisionsberättelsen accepterades som symboliskt värde och 
av “Mer form än substans” är förbi (Gray et al., 2011, s. 681). Idag ställer investerare och 
intressenter högre krav på den kommunikation som revisorer utger.  
 
Som sagt i problembakgrunden menar Malmström att om revisorer använder den nya 
revisionsberättelsen korrekt kan relevansen av revisionen öka och lösa en del av dessa 
problem (Lennartsson, 2016, s. 22). Det är därmed intressant att se på vilket sätt revisorer 
använder den nya regeln om en mer informativ och transparent revisionsberättelse genom 
rapportering av SBO. Under 2018 kommer den andra generationen av årsredovisningar 
som innehåller den nya revisionsberättelsen vilket innebär att det bara varit möjligt att 
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studera utfallet av rapporteringen i ett år. Rapportering av SBO är således en ny företeelse 
och mycket av tillämpningen är fortfarande outforskad.  
 
Kommunikationen av SBO kräver mer information om risk från revisorn gällande det 
reviderade bolaget. Öhman (2006, s. 91) har undersökt vad revisorer har för inställning 
till att lämna denna typ av utökad information till intressenter. Av de drygt 80 tillfrågade 
svarade 84 % att de var negativt inställda till mer kommunikation. Revisorernas negativa 
inställning till att lämna utökad information ifrågasätter om de nya reglerna kommer 
efterlevas och således inte skapa något nytt informationsvärde för användarna. Brasel 
(2016, s. 1345-1346) menar att en del av den negativa inställningen beror på den 
riskavvägning revisorerna måste göra. Det finns en tydlig uttryckt oro att revisorer 
kommer bli indragna i allt fler rättstvister i och med utökad rapportering om riskområden 
(Brasel, 2016, s. 1345-1346). Bo Hjalmarsson, auktoriserad revisor på PwC uttryckte oro 
redan på förhand att rapporteringen av SBO skulle bli intetsägande och standardiserad på 
grund av den riskavvägning revisorerna måste göra (Lennartsson, 2015). Det föreligger 
här en osäkerhet i vilken utsträckning de svenska revisorerna kommer rapportera SBO i 
svenska börsnoterade bolag. 
 
I Frankrike inrättades en liknande regel redan 2003 som innebar att revisorer var tvugna 
att rapportera JOA. Rapportering av JOA innebär i stort sett samma sak som rapportering 
av SBO. Bédard et al. (2014, s. 8) har studerat förväntade fördelar och nackdelar med 
JOA och konstaterar att det finns två sätt intressenter uppfattar rapporteringen. Antingen 
positivt i den bemärkelse att den bidrar till att minska informationsasymmetri på den 
finansiella marknaden eller negativt att det endast är symboliskt och inte bidrar till ökat 
informationsvärde (Bédard et al., 2014, s. 9). Det finns en tydlig problematik i 
rapporteringen av riskområden eftersom ökad information nödvändigtvis inte betyder 
ökat värde. För att undvika att rapporteringen blir symbolisk krävs det att revisorerna 
anammar syftet av den nya rapporteringen av SBO, nämligen att göra den mer 
företagsspecifik.  
 
I den nya revisionsberättelsen är rapporteringen av SBO kärnan till att göra den mer 
företagsspecifik och informativ. Håkan Malmström menar att varje rapport ska vara så 
företagsspecifik att det ska vara möjligt att stryka över namnet på företaget och ändå 
kunna utläsa, om inte företag, så vilken bransch det rör sig om. Malmström konstaterar 
en potentiell risk i att byråerna utvecklar standarder för olika situationer och branscher, 
vilket således gör att införandet av SBO förlorar sitt värde (Lennartsson, 2016). 
Definitionen av SBO är att, genom revisorns professionella bedömning, redogöra för de 
områden som har varit av särskilt betydande för revisionen (IFAC, 2015b, s. 2). Det är 
inte på förhand helt definierat vad eller vilka områden som utgör SBO, utan är något som 
beror på revisorns professionella bedömning av relevanta risker i revisionen och 
företaget. Med tanke på revisorns bedömning av risk i företaget kan det förekomma en 
osäkerhet om vad revisorn väljer att rapportera som en SBO och borde skilja sig från 
företag till företag. 
 
Revisorn ska i enlighet med ISA 701 fastställa SBO utifrån områden som utgör betydande 
risk eller risk för väsentliga felaktigheter (IFAC, 2015b). En betydande risk kräver 
särskilda överväganden (IFAC, 2015b). Dessa risker kan vara inneboende i företaget och 
således skiljer det sig mellan olika företag. I processen av den utförda revisionen ska 
revisorn identifiera och uppskatta risken för väsentliga felaktigheter. Detta uppnås genom 
att skapa sig en förståelse för företaget, dess miljö och den interna kontrollen (IFAC, 



 5 

2010b). Eilifsen et al. (2017, s. 75) förklarar att det första steget i planeringen av 
revisionen är att bedöma affärsrisken i bolaget. När revisorn bedömer affärsrisken och 
risken för väsentliga felaktigheter beskriver Eilifsen et al. (2017, s. 102–103) att 
företagets egenskaper måste utvärderas och skaffa sig en förståelse för branschen den 
tillhör. Dessa egenskaper syftar till att förstå hur företaget finansierar sin verksamhet, om 
företagets storlek och komplexitet och om vilka delar som är mest lönsamma i företaget. 
Dessutom karaktäriseras vissa branscher av större risk för väsentliga felaktigheter på 
grund av att de har särskilda redovisningsförfaranden, exempelvis försäkringsbolag som 
upprättar förlustreserver och som historiskt sett ofta innehåller fel (Eilifsen et al., 2017, 
s. 103–104). 
 
I riskbedömningen är det alltså grundläggande att lära känna företagets karaktär för att 
förstå vad som påverkar den (Eilisen et al., 2017, s. 103). Genom att skapa sig en 
uppfattning om egenskaper såsom lönsamhet, skuldsättning, storlek och komplexitet har 
revisorn tagit ett första steg i att bedöma risken. En förståelse för branschen berikar den 
bedömningen. De områden som revisorn fastställer som SBO, i enlighet med ISA 701, är 
svåra att förutse, men det är troligt att företagsegenskaper och branschtillhörighet har en 
betydande funktion i bedömningen. 
 
Den eftertraktade och stora förändringen i revisionsbranschen syftar till att lyfta revisorns 
anseende och göra dess funktion mer relevant i intressenternas ögon. Den nya 
revisionsberättelsen är här och nu är det upp till revisorn att bruka den. Hur revisorn har 
använt det nya verktyget kan vara avgörande för branschens framtid. Det är därför 
angeläget att studera denna för revisionsyrket viktiga och omfattande förändring.  

1.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det teoretiska området kring SBO är ringa utforskat i och med att detta är ett nytt koncept 
inom revision. Tidigare forskning och studier i området har främst fokuserat på 
konsekvenserna av att rapportera SBO och hur införandet har påverkat beslutsfattandet 
hos användarna av finansiella rapporter. Dessutom har merparten av studierna ägt rum i 
andra delar av världen än Sverige, främst i Storbritannien, Frankrike och Nederländerna 
där tidiga upplagor av SBO har införts innan EU-direktivet. Detta gör Sverige till en extra 
intressant och outforskad studiemiljö som kan ge värdefulla insikter och komplettera den 
existerande forskningen i området.  
 
Tidigare studier av Gutierrez et al. (2016) samt Reid et al. (2016) drar nytta av de 
förändringar av revisionsberättelsens som genomförts i Storbritannien och undersöker 
bland annat hur dessa har påverkat revisionskvaliteten. Vidare i Storbritannien har 
Lennox et al. (2017) mätt investerares reaktioner på presentationer av risk för materiella 
fel i finansiella rapporter och funnit att det inte har påverkat deras beslutsfattande. Köhler 
et al. (2016) studerar hur professionella kontra icke-professionella investerare reagerar på 
SBO gällande manipulerade nedskrivningstester av goodwill. Vidare drar Köhler et al. 
(2016) slutsatsen att presentationen av SBO har större kommunikativt värde för 
professionella investerare. Sirois et al. (2014) angriper ämnet med hjälp av kognitiv 
psykologi genom att studera hur ögat uppmärksammar SBO i revisionsberättelser, och 
visar att läsare ägnar mer uppmärksamhet åt de risker som lyfts upp i revisionsberättelsen 
än i en traditionell finansiell rapport. 
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Bode et al. (2017) fokuserar på den nederländska marknaden och kartlägger hur SBO 
gällande IT-frågor presenteras i revisionsberättelsen, och sammanfattar att dessa 
innehåller relevant information för aktieägare. Vidare har flertalet studier undersökt 
effekterna av rapportering av SBO på en revisors ansvar och risk för att hamna i 
rättstvister (Kachelmeier et al., 2017; Gimbar et al., 2016; Brasel et al., 2016). 
   
Det finns inga publicerade vetenskapliga studier som har kartlagt rapporteringen av SBO 
för börsnoterade bolag och undersökt vilka bakomliggande faktorer som påverkar 
områden som revisorn lyfter fram. Med andra ord är det få som studerat hur revisorn 
använt de nya reglerna och undersökt vilka SBO som har tagits upp. Däremot är det ett 
aktuellt område som en handfull forskare för stunden berör i två separata men liknande 
pågående studier. Dessa artiklar är ännu inte publicerade och är till följd inte granskade 
eller reviderade till fullo. Av den orsaken bör artiklarna behandlas med extra skepsis och 
resultaten bör tillsvidare betraktas som mindre trovärdiga.  
 
I Storbritannien undersöker Gambetta et al. (2017) hur karaktärsdrag hos revisorn och 
bolaget påverkar antalet SBO i en revisionsberättelse. Varje SBO delas grovt in på bolags- 
eller konto-nivå och författarna undersöker om det finns samband med revisionsbyråer 
och företagets karaktärsdrag. Morais & Pinto (2017) undersöker också hur ett bolags 
karaktärsdrag påverkar rapporteringen av antalet SBO, och utökar studien till att omfatta 
Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Denna studie inkluderar även ett mått av 
företagets informationsasymmetri.  
 
Vårt teoretiska bidrag är att komplettera de tidigare studierna av Gambetta et al. (2017) 
och Morais & Pinto (2017) genom att studera de införda reglerna i Sverige, vilket ger det 
teoretiska området aspekter från en ny miljö som till viss del skiljer sig från 
Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Vi kompletterar studierna genom att till 
viss del replikera metoder och på så sätt jämföra resultat i en ny studiemiljö. Vi jämför 
och bidrar med nya resultat gällande påverkansfaktorer av antal SBO och antal SBO på 
Konto- och Bolagsnivå. Vidare tar vi även undersökningen djupare genom att explorativt 
undersöka bakomliggande faktorer för rapporteringen av specifika typer av SBO. Av 
tidigare studier att döma, är det ett empiriskt gap som vår studie ämnar att bidra till att 
fylla. 
 
Det praktiska bidraget från vår studie är att resultatet kan användas av revisionsbyråer för 
att identifiera skillnader i rapporteringen av SBO mellan dels konkurrenter och dels i olika 
branscher. Det kan finnas intresse från investerare, kreditgivare och andra intressenter att 
förstå vad i företaget eller branschen som revisorn finner mer relevant eller riskfyllt. 
Dessutom ger det standardsättare, till exempel FAR en indikation på hur förändringarna 
anammas av revisorerna. Det kan vara värdefull information för att utvärdera och 
utveckla revisionsyrket. 

1.4 Problemformulering 
Denna studie avser huvudsakligen att undersöka vad som påverkar rapporteringen av 
SBO för svenska börsnoterade företag avseende räkenskapsåret 2016. Dessutom avser vi 
att kartlägga hur rapporteringen av SBO har sett ut avseende räkenskapsåret 2016 och 
därför formulerat följande forskningsfråga; 
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● Hur har rapporteringen av “Särskilt betydelsefulla områden” sett ut för 
svenska börsnoterade företag? 

 
Vi har i tidigare avsnitt diskuterat att det finns olika karaktärsdrag hos företag som 
påverkar riskbedömningen som således borde påverka rapporteringen av ett särskilt 
betydelsefullt område. Processen att bestämma ett bolags SBO är förknippat med 
revisorns professionella bedömning av bolagets risker och verksamhet, och det är därmed 
inte självklart vilka omständigheter som påverkar vilka områden som revisorn väljer att 
rapportera om. Hur påverkar vissa bakomliggande faktorer rapporteringen av SBO? 
Baserat på tidigare forskning och litteratur upplever vi det intressant att undersöka hur 
företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå påverkar rapporteringen av SBO. Vi har 
därför kommit fram till följande forskningsfråga; 
  

● Hur påverkar företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå rapporteringen 
av antalet ”Särskilt betydelsefulla områden”? 

 
Vidare i en explorativ del av studien avser vi att undersöka bakomliggande faktorer för 
de mest förekommande SBO-typerna. Därmed har vi formulerat följande 
forskningsfråga: 
 

● Hur påverkar företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå rapporteringen 
av de mest förekommande typerna av ”Särskilt betydelsefulla områden”? 

  

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom en kvantitativ datainsamling beskriva resultatet och 
förklara hur bakomliggande faktorer påverkat rapporteringen av SBO för svenska 
börsnoterade företag avseende räkenskapsåret 2016. Detta innefattar att kartlägga hur 
revisorer har rapporterat SBO i revisionsberättelsen och analysera hur vissa karaktärsdrag 
hos företagen, branschtillhörighet och revisionsbyrå påverkar rapporteringen av SBO.  

1.6 Särskilt Betydelsefulla Områden 
Ett centralt begrepp i studien är “Särskilt Betydelsefulla Områden”. Begreppet kommer 
från den anglosaxiska litteraturen där begreppet refereras till som “Key Audit Matters”. 
Bara genom ordalydelsen kan det utläsas vad SBO är, områden som har haft särskild 
betydelse för revisionen av ett specifikt företag. För den svenska revisionen är detta en 
del av den nya revisionsberättelsen och gäller för alla börsnoterade företag som avslutar 
sitt räkenskapsår 31 december 2016 eller senare (Lennartsson, 2016, s. 22). I 
vägledningen av RevR 701 framgår det att en revisor ska ta hänsyn till områden med 
högre bedömda risker, områden som är baserade på betydande bedömningar och 
däribland uppskattningar i redovisningen och effekten på revisionen till följd av händelser 
eller transaktioner som inträffat under perioden (FAR, u.å.). Det kan exempelvis vara 
frågor som värdering av tillgångar, nedskrivningsprövningar, redovisning av intäkter, 
skatter, avsättningar m.fl.  
 
SBO ska presenteras i ett avsnitt under egen rubrik i revisionsberättelsen. I avsnittet ska 
det framgå för det specifika SBO varför det ansågs vara särskilt betydande och hur det 
fastställdes. I avsnittet ska det också framgå hur det särskilt relevanta området har 
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behandlats i revisionen med revisorns åtgärder till följd av dess risker. Avsnittet ska även 
innehålla, om möjligt, en hänvisning till de relevanta uppgifterna i årsredovisningen som 
är förknippad med särskilt betydelsefulla området (FAR, u.å.).  

1.7 Avgränsningar 
Denna studie genomförs under det första halvåret av 2018 och på grund av det kommer 
studien att avgränsas till bokslut gällande räkenskapsåret 2016. Under studiens gång 
kommer material för räkenskapsåret 2017 att publiceras men eftersom publiceringarna 
sker under olika tidpunkter har vi inte möjlighet, utifrån den tidsram vi utgår ifrån, att 
inkludera den informationen i detta arbete. Vidare är studien avgränsad till att undersöka 
bolag som är listade på Stockholmsbörsens Small- Mid- och Large Cap. I avgränsningen 
finns en naturlig begränsning som följer av att den nya regleringen endast var tvingande 
för börsnoterade bolag för räkenskapsåret 2016. Nu gäller även denna regel för bolag av 
allmänt intresse, vilka denna studie inte ämnar uttala sig om.  
 
Vid en revision av bolag som inte omfattas av bestämmelserna i ISA 701 kan revisorn, i 
samspråk med klienten, välja att frivilligt rapportera SBO. Det gör det möjligt att SBO 
kan hittas i revisionsberättelsen för fler bolag än för svenska börsnoterade bolag på en 
reglerad marknad. Däremot är det svårt att veta vilka som frivilligt rapporterat SBO från 
och med 2016. Vi avgränsar oss därmed från dessa och väljer att precisera studien mot 
revisionen av svenska börsnoterade bolag som handlas på en reglerad marknad – Small, 
Mid och Large Cap. 
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel presenterar vi studiens teoretiska metodologi. Detta gör vi genom att 
förklara den kunskapssyn, verklighetssyn, angreppssätt och forskningsmetod som studien 
grundar sig på. I kapitlet redogör vi även för den förförståelse vi besitter samt hur vi har 
hanterat litteratur. Kapitlet avslutas med att beskriva hur källor har använts.  

2.1 Förförståelse 
För att kunna förklara den här studiens objektivitet krävs en redogörelse av författarnas 
förkunskaper och deras sätt att uppleva verkligheten. Thurén (2013, s. 62) förklarar att 
förförståelse formar individers sätt att uppleva det vardagliga livet och vetenskapen. 
Riktig förförståelse kallas förkunskap och beroende på vilka förkunskaper individer har 
kan verkligheten uppfattas på olika sätt (Thurén, 2013, s. 58). 
  
Den förförståelse som främst kan ha påverkan på denna studie kommer från vår 
akademiska bakgrund. Vi har en homogen utbildningsbakgrund från 
Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet där det enda som 
skiljer oss åt är valet av utbildning på avancerad nivå. Där den ena av oss har inriktat sig 
mot redovisning och revision och den andra mot finansiering. Såldes har en av oss mer 
teoretisk kunskap om revision än den andre. Den förförståelsen vi har gällande 
uppsatsskrivandet kommer främst från kurserna Vetenskaplig metod och Statistik A. Vi 
saknar praktisk erfarenhet av revision bortsett från enstaka träffar som erbjudits av olika 
revisionsbyråer med syfte att ge en inblick i yrket samt att lösa revisionsbaserade 
problem. Båda har erhållit framtida anställning hos revisionsbyråer vilka kommer att 
beröras i denna studie, Deloitte och EY. I en jämförelseanalys av revisionsbyråerna kan 
vi därför anses vara påverkade. I övrigt kan bristen av praktisk förförståelse vara till 
nackdel i studien, men vägs upp av en tillräcklig teoretisk förståelse.  

2.2 Angreppsätt 
Saunders et al. (2012, s. 144–145) beskriver tre olika forskningsinriktningar som kan 
användas som ansats för att förklara relationen mellan teori och empiri. Den deduktiva 
inriktningen innebär att studien utgår ifrån teori som sedan testas utifrån en utformad 
strategi. Denna inriktning passar in på vår studies syfte att förklara rapporteringen av SBO 
utifrån bolagets karaktärsdrag. Om studien utgår ifrån insamlad data för att generera teori 
är det däremot en induktiv inriktning. Det tredje alternativet är den abduktiva inriktningen 
som är en förening av ovanstående två. I den deduktiva processen deduceras eller härleds 
ett antal hypoteser som genom empiri och teoretiska överväganden undersöks. Slutligen 
bekräftas eller förkastas hypoteserna vilket, beroende på utfall, leder till att den 
underbyggda teorin kan verifieras eller förbättras (Bryman & Bell, 2017, s. 42–43). 
Bryman & Bell (2017, s. 45) beskriver vidare att kopplingen mellan teori och resultat i 
den induktiva inriktningen är tvärtom den deduktiva. I den induktiva processen skapas 
teori utifrån det studien har observerat vilket således blir resultatet av studien. Det finns 
en tydlig ordningsföljd i den deduktiva processen som emellertid inte alltid gäller. Av 
olika anledningar kan en studie ta en annan riktning på grund av orsaker som uppkommer 
under studiens gång och således påverka studiens utgång (Bryman & Bell, 2017, s. 43).   
 
I inledningen av denna studie skapade vi oss en välgrundad förståelse för revision och 
rapporteringen av SBO. Denna kunskap har genererat en problembakgrund och 
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problemdiskussion vilka i sin tur har format en problemformulering. I studiens 
kommande steg utformar vi ett teoretiskt ramverk som är underbyggt av det valda 
ämnesområdet. Det teoretiska ramverket genererar ett antal hypoteser som testas utifrån 
den insamlade empirin och teorin. Den deduktiva forskningsansatsen är således bättre 
motiverad.  

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapsteori som i vetenskapliga termer kallas epistemologi handlar om vad som inom 
ett visst ämne bör betraktas som kunskap. Kunskapssynen är inte ensidig, det finns 
inriktningar som tar ståndpunkt i hur den sociala verkligheten studeras (Bryman & Bell, 
2017, s. 47). Positivism och Interpretativism är två ståndpunkter inom kunskapsteorin. 
Positivism, vilket denna studie utgår ifrån, innebär att den sociala verkligheten studeras 
ur ett objektivt naturvetenskapligt perspektiv. Interpretativism å andra sidan studeras ur 
ett perspektiv där den subjektiva innebörden av samspelet mellan människor och 
naturvetenskap spelar roll (Bryman & Bell, 2017, s. 47–49). 
  
I (Thurén, 2013, s. 17) beskrivs det positivistiska synsättet att kunskap endast uppstår 
genom iakttagelser med människans sinnen och det som kan räknas ut med logik. Det 
beskrivs vidare ur ett positivistiskt perspektiv att fakta endast ska förlitas på det som är 
statistiskt säkerställt för att logiska slutsatser ska kunna dras utifrån det. Information ska 
således kvantifieras för att, genom statistik, kunna dra generella slutsatser om.  
 
Målet med vår studie är att kartlägga rapporteringen av SBO samt att undersöka vilka 
faktorer hos företag som påverkar rapporteringen. För att möjliggöra detta samlar vi in 
data som sedan ska bearbetas, prövas och analyseras utifrån ett teoretiskt ramverk. Det 
ter sig därför att vår studie har en positivistisk ståndpunkt. Resultatet av studien baseras 
på de slutsatser vi kan dra utifrån kvantifiering och statistiska test. 

2.4 Verklighetssyn 
Ett ontologiskt synsätt syftar till att förklara hur sociala företeelser ska uppfattas och vad 
de beror på (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Objektivism är ett av två huvudsakliga synsätt 
att förhålla sig till. Bryman & Bell (2017, s. 52) beskriver objektivism som ett fenomen 
som influeras av yttre fakta och omständigheter, vilka enskilda individer inte har 
möjlighet att påverka. Detta synsätt fokuserar mer på den konkreta organisationen och 
kulturen snarare än de sociala aktörerna som utgör den. Organisationen anses vara formad 
av värderingar, regler och riktlinjer som tillämpas av individerna och påverkar 
arbetsprocessen de utför (Bryman & Bell, 2017, s. 52).  
 
Konstruktionism handlar motsatsvis om hur de sociala aktörerna påverkar och skapar 
företeelserna i en allt större utsträckning. Det betyder att fenomen kan förklaras genom 
att se på individerna och deras agerande (Bryman & Bell, 2017, s. 53). Inom uppsatsens 
ämne kan det argumenteras för att revisorns personliga egenskaper påverkar vilka SBO 
som rapporteras och vilka faktorer som påverkar. Vilka SBO som lyfts fram kan påverkas 
av det sociala samspelet som sker inom ett revisionsteam och den interaktion som 
revisorn oftast har med ledningen och interna revisorer i bolaget. Detta är en alternativ 
syn på hur verkligheten kring SBO kan ses.  
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I linje med det ontologiska synsättet, ser vi arbetsprocessen gällande rapporteringen av 
SBO som en produkt av påtryckande revisionsstandarder och organisationer i form av 
revisionsbyråerna. ISA-standarder och EU-direktiv har bestämt generella riktlinjer som 
revisionsbyråerna anammat och utbildat sina anställda för att anpassas efter de nya 
kraven. Dessutom har revisorer formats internt under flera år av anställning och 
utbildning, och en stor del av revisorns arbetsprocess och professionella bedömningar kan 
därför anses vara beroende på organisationen den tillhör. Revisorerna är på så vis en del 
av en formell organisation och har specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden, vilket 
tyder på en objektiv verklighetssyn (Saunders et al., 2012, s. 131). Detta synsätt passar in 
på studiens problemformulering där vi väljer att se på revisionsbyråerna som enskilda 
objekt och inte värderar enskilda revisorers egenskaper. Dessutom ser denna studie 
objektivt på det reviderade bolagets egenskaper och kommer genom kvantifiering samt 
statistiska tester undersöka samband och testa hypoteser. 

2.5 Forskningsmetod 
I genomförandet av en studie antas en viss inriktning. Inriktningen är den form av 
forskningsstrategi som lämpar sig bäst för studien och dess syfte. De vanligast 
förekommande forskningsstrategier som diskuteras är kvantitativ- och kvalitativ 
forskning (Bryman & Bell, 2017, s. 58). Den kvantitativa forskningsstrategin framhåller 
kvantifiering och ser på relationen mellan teori och praktik i enlighet med den deduktiva 
ansatsen. Strategin bygger på en naturvetenskaplig kunskapssyn med en objektiv 
verklighet (Bryman & Bell, 2017, s. 58). Den kvalitativa forskningsstrategin framhåller 
ord före kvantifiering. Inriktningen har ett induktivt sätt att se på förhållandet mellan teori 
och praktik. Kunskapssynen och verklighetssynen bygger på en verklighet som är socialt 
konstruerad och som lägger stor vikt vid hur individer tolkar olika situationer (Bryman & 
Bell, 2017, s. 58). 
  
Denna studie har en tydlig kvantitativ forskningsdesign då vi avser att pröva teori genom 
insamlad empiri. Likt beskrivningen av kvantitativ forskning i Bryman & Bell (2017) har 
vår studie en deduktiv ansats där vi behandlar kunskap utifrån ett naturvetenskapligt 
perspektiv som bygger på en objektiv verklighet. Vår studie består inledningsvis av en 
kartläggning som beskriver rapporteringen av SBO. Kartläggningen redovisas med 
deskriptiv statistik som baseras på kvantifierad och kategoriserad information från 
företagens revisionsberättelser. Syftet med det är att försöka uttala oss om hur 
rapporteringen av SBO har sett ut. Därefter testar vi de hypoteser som har härletts från 
det teoretiska ramverket. Den delen av studien kommer att bygga på en kvantitativ 
forskningsstrategi som beskrivs vidare i avsnittet Praktisk metod.  
 
De metodologiska valen i studien baseras till stor del på jämförbara studier (Gambetta et 
al., 2017; Morais & Pinto, 2017) som fungerar som stöd och inspiration. Vi kommer till 
stor del replikera de metoder som använts i studierna, men även anpassa dessa för att vara 
tillämpliga i vår studie.   

2.7 Litteratursökning 
Replikation är ett av tre viktiga kriterier för bedömning av en samhällsvetenskaplig 
undersökning, och innebär att författarna av en studie ska beskriva deras tillvägagångssätt 
så pass detaljerat att en annan forskare ska kunna replikera studien och jämföra dess 
resultat (Bryman, 2011, s. 49). Det är därför viktigt att redogöra för strategier och metoder 
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som använts i undersökningen. Strategin gällande litteratursökning har utvecklats under 
studiens gång, men inleddes som Saunders et al. (2013, s. 91) rekommenderar genom att 
fastställa vilket omfång sökningen ska ha, vilka sökord och fraser som ska användas, vilka 
databaser och sökmotorer som kan vara till hjälp och kriterium för att välja bland funnen 
litteratur. En litteraturgenomgång är viktig att genomföra för att förstå 
forskningsområdet, vad som redan är skrivet, vilka frågor som är obesvarade och för att 
hitta teorier som är relevanta (Bryman & Bell, 2013, s. 111). 
 
I en inledande fas gick vi igenom tidigare kurslitteratur och föreläsningsanteckningar från 
revisionskurser för att samla på oss bättre kunskap inför litteratursökningen. 
Litteratursökningens omfång har främst varit begränsad till revision, reformer av 
revisionsberättelsen och SBO men viktig litteratur kan även finnas utanför ämnet 
revision. Eftersom denna studie syftar till att även undersöka företagsegenskapers 
påverkan av rapporteringen av SBO användes bredare sökparametrar gällande risk och 
företagsegenskaper. Enligt Saunders et al. (2013, s. 91) är det viktigt att inte genomföra 
en för smal litteratursökning. Med samma motivering har studiens sökord i databaser och 
sökmotorer valts ut. 
 
Under litteratursökningen har ett antal databaser och sökmotorer använts. För att hitta 
relevanta vetenskapliga artiklar som är fackligt granskade har välkända sökmotorer för 
vetenskapliga tidskrifter använts, nämligen Google Scholar, Business Source Premier och 
Scopus. De två sistnämnda är breda sökmotorer med en stor mängd tidskrifter inom ämnet 
företagsekonomi (Umeå Universitetsbibliotek, u.å.). Google Scholar har dessutom 
använts för att ge ett heltäckande omfång av befintlig litteratur. Förutom att hitta för 
studien användbara och relevanta teorier och källor har artiklar funna via sökmotorerna 
använts för att skapa en grundförståelse för området och givit oss en överblicksbild av 
den befintliga litteraturen. Den databas som använts för att hämta finansiell information 
om börsnoterade bolag inom studien är Thomson Reuters Eikon. 
 
De sökord som använts är; 

• Engelska: Audit, Audit report, Audit reform, Audit Quality, Key Audit Matters, 
KAM, Audit risk, Audit risk model, Audit process, Inherent Risk, Control Risk, 
Detection Risk, Risk attributes, Risk characteristics, Critical Audit Matters, CAM, 
Justification Of Assessment, JOA, Firm characteristics, Risk disclosure, Credit 
rating, Size, Profitability, Leverage, Audit Firm, Professional Judgement, 
Information asymmetry, Expectancy gap, Knowledge gap.   

 
• Svenska: Särskilt betydelsefulla områden, SBO, Den nya revisionsberättelsen 

2.8 Källkritik 
Enligt Thurén (2013, s. 4) är källkritikens syfte att värdera de källor som ger grund till 
det vi tror är sanning och den kunskap vi samlat på oss. Genom att kritiskt granska källor 
och påvisa eventuella svagheter kan läsaren bättre förstå tillförlitligheten i källorna och 
därmed resultatet av studien. Kortfattat handlar källkritik om att hitta källor som ger den 
bästa bilden av verkligheten (Leth & Thurén, 2000, s. 18) 
 
Det finns fyra grundläggande principer att följa när en källa ska värderas (Thurén, 2013, 
s. 7-8). Äkthet handlar om att källan inte ska vara förfalskad och att kritiskt bedöma risken 
för att resultatet av en studie kan vara förbättrade eller förstärkta. Thurén (2013, s. 26) 
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poängterar att det mest essentiella är att läsaren är varse om att en förfalskning kan 
föreligga eftersom källor generellt är svåra att kontrollera. Vidare menar Thurén (2013, 
s. 26) att konsultation av en teknisk expert eller ytterligare källor behövs för att göra en 
bra bedömning av källans äkthet. Principen gällande Tidssamband handlar om att studier 
som publicerats i närtid är mer tillförlitliga än källor som publicerats dessförinnan 
(Thurén, 2013, s. 7). En källa ska även vara Oberoende, vilket betyder att den ska vara 
självständig och fördelaktigt inte vara en återgivelse av en annan källa (Thurén, 2013, s. 
8). En källas oberoende påverkas negativt om den har traderats genom flera steg, det vill 
säga om fakta eller berättelser från primärkällan återges i en sekundär källa (Leth & 
Thurén, 2000, s. 23). Den sista principen Tendensfrihet berör källans bild av verkligheten 
och huruvida det finns personlig, ekonomisk eller politisk vinning som anledning till att 
vinkla verkligheten (Thurén, 2013, s. 8).   
 
I denna uppsats har flera källor använts för att ge olika synvinklar på frågan och ämnet.  
Dessutom har vetenskapliga artiklar som är fackligt granskade använts, vilket betyder att 
artikeln har genomgått en granskningsprocess av forskare och sakkunniga i området innan 
den publicerats. Detta ger en försäkran av att artikeln är av godtagbar kvalité och till viss 
del kan därmed Äkthet anses vara uppfyllt.  
 
Vidare har nya källor prioriterats före gamla källor med principen tidssamband i åtanke. 
De äldre källorna som använts har värderats av oss författare i denna studie där 
publicerings år, anseende, citeringar och författare har tagits i beaktning. Primärkällor har 
föredragits före sekundärkällor, i syfte att uppfylla principen Oberoende. Standarder från 
IAASB och FAR har refererats från ursprungskällan med undantag för viss information 
hämtat från tidningen Balans, Katharina Rahnerts avhandling samt revisionsbyråer. Dessa 
sekundärkällor är hämtade från sakkunniga inom branschen och anses därför inte 
äventyra principen Oberoende till en för stor grad. Däremot kan Tendensfrihet påverkas 
då personliga eller ekonomiska intressen kan finnas från t.ex. revisionsbyråer för att 
vinkla informationen, något som har tagits i beaktning i denna studie.  
 
En del av studien handlar om att samla in data från databaser som innehåller finansiell 
information, det vill säga information om företagets egenskaper. Enligt Leth & Thurén 
(2000, s. 40) finns det en risk att databaser beroende av teknik, med många inblandade 
institutioner och människor innehåller felaktig information. Med tanke på detta är vi 
medveten om att den finansiella informationen vi hämtat från databasen kan vara felaktig 
och därmed påverka resultatet av studien. Vi har även genomfört ett antal stickprov för 
att säkerställa att informationen kom från rätt period och angav det som den skulle. 
 
Slutligen har två pågående och inte än publicerade artiklar haft en viktig roll i denna 
studie, Gambetta et al. (2017) samt Morais & Pinto (2017). Vi är medvetna om att dessa 
artiklar inte har genomgått den granskning som krävs eller har reviderats för att kunna 
publicerats ännu. Resultaten och slutsatserna i de pågående studierna måste analyseras 
och tolkas därefter, det vill säga med stor försiktighet och ett kritiskt öga. Principen Äkthet 
kan inte anses vara uppfyllt och vi är medvetna om risken att resultat kan vara förbättrade 
och förfalskade. Vi anser dock att dessa preliminära resultat, metoder och slutsatser är 
viktiga att inkludera eftersom dessa är de enda aktuella och tidigare studier som kan anses 
vara jämförbara med vår studie. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensramen. Inledningsvis går vi igenom 
tidigare forskning om den gamla och nya revisionsberättelsen. Detta hör i första hand till 
den kartläggning av SBO som vår studie dels ämnar utföra. Därefter redogör vi för 
grundläggande standarder som ger vägledning till revisorn kring riskbedömning och 
därmed en del i hur SBO ska väljas ut. Vidare går vi igenom revisorns riskbedömning 
som leder in läsaren till varför ett företags specifika egenskaper, branschtillhörighet och 
revisionsbyrå kan vara av vikt för rapporteringen av SBO. Till sist presenteras de 
hypoteser som har formulerats.  

3.1 Grundläggande tidigare forskning och publiceringar  

3.1.1 Den gamla revisionsberättelsen 
Den gamla revisionsberättelsen ansågs vara för standardiserad och innehöll lite relevant 
information för intressenter till det reviderade bolaget. Vidare klandrades 
revisionsberättelsen för att endast ge ett godkänt eller icke godkänt utlåtande, vilket bland 
annat grundade sig i finansiella kriser där bolag hade givits revisorns godkännande trots 
dess riskfyllda egenskaper. Kritiken har uppmärksammats av forskare i en rad av tidigare 
studier (Church et al., 2008; Gray et al., 2011; Mock et al., 2013) inom området. Church 
et al. (2008, s. 70) samt Mock et al. (2013, s. 329) beskriver i sina respektive 
arkivforskningar av tidigare litteratur att den gamla revisionsberättelsen med sitt 
standardiserade språk sågs som en representation av revisorns arbete med symboliskt 
värde för användare av den finansiella informationen. Vidare på grund av bristen på 
ytterligare information ansågs den gamla revisionsberättelsen ha lågt kommunikativt 
värde. Användare hade dessutom låg kunskap om vad revisorns ansvar var och hur 
revisionsprocessen såg ut (Church et al., 2008, s. 70). För att öka det kommunikativa 
värdet menar Church et al. (2008, s. 70) och Mock et al. (2013, s. 345) att ytterligare 
information borde läggas till i revisionsberättelsen.  
 
Gray et al. (2011) undersökte revisionens förväntningsgap, vilket betyder att intressenter 
kan ha andra förväntningar om vad revisionen innebär än vad som faktiskt utförs av 
revisorn. I form av fokusgrupper intervjuade Gray et al. (2011, s. 661) fem grupper av 
intressenter, närmare bestämt ekonomichefer, externa revisorer, analytiker, 
banktjänstemän samt icke professionella investerare gällande deras uppfattningar och 
missuppfattningar om den gamla revisionsberättelsen. De fann att intressenter sällan läste 
vad revisionsberättelsen innehöll utöver om den var ren eller oren eftersom den 
standardiserade texten var intetsägande. Dessutom lade intressenter stor vikt vid vilken 
byrå som hade skrivit under revisionsberättelsen och ansåg att dess trovärdighet ökar om 
underskrivande byrå var en av Big 4 (Gray et al., 2011, s. 669-670). Med detta som grund 
menar Gray et al. (2011), i samma mening som Church et al. (2008) samt Mock et al. 
(2013), att värdet av den gamla revisionsberättelsen snarare var symboliskt, än att ge bra 
information till intressenter.  
 
Tidigare forskning gällande den svenska revisionsberättelsen är inte lika utbredd som den 
globala. Ett bidrag till ämnet är Katarina Rahnert (2017) som har forskat kring två frågor 
gällande den gamla revisionsberättelsen och dess utveckling i Sverige. För det första, 
väcker hon frågan om vilka drivkrafter som legat bakom utvecklingen sedan sent 1800-
tal till 2017 (Rahnert, 2017, s. 27). Hon menar att en stor anledning varför den gamla 
revisionsberättelsen var så innehållslös och standardiserad var att revisorer hade stort 
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inflytande på utformningen av revisionsberättelsen under 1900-talet och att användares 
kritik länge gick standard- och lagsättare förbi (Rahnert, 2017, s. 150). För att besvara 
den andra forskningsfrågan, hur en ny version av revisionsberättelsen kan minska 
missuppfattningar kring revisionsprocessen samt bidra till användares beslutsfattande, 
genomförde Rahnert experiment med 121 studenter och 42 banktjänstemän, vilka hade 
ett genomsnitt av 22,5 års arbetslivserfarenhet (Rahnert, 2017, s. 232). Detta experiment 
visade att en revisionsberättelse med företagsspecifik information som är mer 
användaranpassad minskar informationsgapet och ger användare bättre underlag till att 
fatta beslut (Rahnert, 2017, s. 271).  
 
Som tidigare beskrivet, lyssnade IAASB och EU till kritiken och arbetade parallellt för 
att förbättra standarder och regler i förmån för en mer innehållsrik revisionsberättelse. 
Mest intressant för denna studie är den företagsspecifika och för revisionen relevanta 
informationen, benämnt ”Särskilt Betydelsefulla Områden”, som ska redovisas enligt ISA 
701 (IFAC, 2015b).  

3.1.2 Den nya revisionsberättelsen och Särskilt Betydelsefulla Områden 
Forskning kring den nya revisionsberättelsen och mer specifikt införandet av SBO är 
knapphändig och ämnet är marginellt utforskat. Det är däremot ett aktuellt område och 
mer forskning är stundande. Tidigare studier har fokuserat på konsekvenserna av 
rapporteringen av SBO för användare och vilken påverkan SBO har haft på 
revisionskvaliteten. 
 
I Storbritannien studerade Gutierrez et al. (2017) om revisionskvaliteten och 
revisionsarvoden indirekt har påverkats av införandet av SBO, samt om användare 
upplever större nytta i deras beslutfattande. Studien använder och jämför data från publika 
bolag mellan 2011 och 2015, vilket är två år innan och efter regelförändringarna 
(Gutierrez et al., 2017, s. 3). Intressant nog visar de inga väsentliga skillnader i vare sig 
revisionskvaliteten eller marknadens reaktioner. Revisionsarvoden har ökat i takt med att 
revisionsberättelsen blivit längre, men belyser att ökningen i arvoden inte nödvändigtvis 
orsakas av ökad kommunikation av risk (Gutierrez et al., 2017, s. 4). Med andra ord visar 
studien att införandet av SBO i Storbritannien har haft liten effekt under de efterföljande 
två åren. Detta går emot Reid et al. (2016) som i en studie med data från endast ett år 
innan och ett år efter förändringen visar att revisionskvaliteten har ökat. De mäter 
revisionskvalitet i form av absoluta onormala periodiseringar, benägenhet att möta eller 
slå analytikernas förväntningar och en ratio av uppskattade förhållanden mellan 
företagets avkastning och oväntad kommunikation av resultat (Reid et al., 2016, s. 2). 
Resultaten av de två förstnämnda måtten visar att revisionskvaliteten har ökat till följd av 
införandet av den nya revisionsberättelsen (Reid et al., 2016, s. 34).  
 
Lennox et al. (2017) undersökte investerares lång och kortsiktiga reaktioner av relevanta 
risker för väsentliga fel av finansiella rapporter som inkluderas i revisionsberättelser i 
Storbritannien. Genom att studera 488 företags revisionsberättelser och reaktioner av 
investerare under tre efterföljande dagar från publicering, visar Lennox et al. (2017, s. 3) 
att marknaden inte reagerar väsentligt på fler publiceringar av risk. Detta resultat står sig 
även när kommunikationen av risk delas in på konto- och bolagsnivå, och demonstrerar 
att handelsvolymen är fortsatt normal trots den ökade kommunikationen. Dessutom visar 
långsiktiga tester att investerare inte ser kommunikationen som inkrementellt värdefull 
(2017, s. 27). En anledning till detta menar Lennox et al. (2017, s. 28) är att investerare 
redan kände till vilka risker som berörde de finansiella rapporterna och revisionen. Å 
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andra sidan presenterar Köhler et al. (2016), i sin studie om manipulerade 
nedskrivningstester av goodwill, att kommunikationen har ett värde för professionella 
investerare. Sirois et al. (2014) har studerat hur ögat uppmärksammar utökad rapportering 
i revisionsberättelsen. Sirois et al. (2014) har funnit att utökad rapportering, likt 
redogörelsen för SBO, har en effekt av ökad uppmärksamhet hos läsaren. Dock reducerar 
det uppmärksamheten för resterande information.   
 
Vidare har studier i USA berört hur införandet av SBO, i USA benämnt som “Critical 
Audit Matters” eller CAM, påverkat revisorns legala risk. Detta är en potentiell risk med 
SBO som har lyfts fram genom vissa grupper av intressenter och revisorer. De menar att 
om ett väsentligt fel uppstår i finansiella rapporterna och revisorn inte har upplyst om 
risken för detta kan det tolkas som att revisorn har underlåtit att rapportera och därmed 
riskerar att anmälas eller stämmas (Kachelmeier et al., 2017, s. 1). I studien av 
Kachelmeier et al. (2017) intervjuas MBA-studenter, finansiella analytiker och 
advokater, om både risken för revisorns rykte och potentiella stämningar angående 
rapportering av SBO och associerade materiella fel. De finner att revisorns ansvar 
generellt minskar när revisorn har rapporterat om en SBO som är kopplat till det område 
där felet uppstod. Därmed har revisorn varnat om risken för fel och drar nytta av en 
“Disclaimer effect” (Kachelmeier et al., 2017, s. 4). I samma linje som Kachelmeier et al. 
(2017), har Brasel et al. (2016) funnit att SBO minskar risken för anmälningar mot 
revisorn, under vissa förhållanden. I studien presenterades casebaserade problem för 
personer som var berättigade jurymedlemmar i en domstol. Resultaten visar att risken 
beror på vilken typ av SBO och materiellt fel som uppstår i kombination med varandra, 
exempelvis minskar legala risken om felet var värdering av lager och om en relaterad 
SBO var kommunicerad (Brasel et al., 2016, s. 1346). Dessutom minskar revisorns ansvar 
om det väsentliga felet var svårt att förutse (Brasel et al., 2016, s. 1345). Vidare tar 
Gimbar et al. (2016) forskningen ett steg längre och jämför om legala risken med SBO 
skiljer sig åt när det är associerat med en regel- eller principbaserad redovisningsregel. 
De finner att, i kombination med relaterade eller orelaterade SBO, regelbaserade regler 
ökar revisorns ansvar medan principbaserade regler minskar revisorns ansvar (Gimbar et 
al., 2016, s. 1630-1631).   
 
Sammanfattningsvis har studier om den nya revisionsberättelsen och SBO resulterat i 
blandade utfall. Ried et al. (2016) visade att revisionskvaliteten har ökat, medan Gutierez 
et al. (2016) inte fann samma resultat trots liknande urval i samma studiemiljö. Lennox 
et al. (2017, s. 28) visar att investerare inte reagerar väsentligt på SBO, samtidigt som 
Köhler et al. (2016) presenterar att SBO har kommunikativt värde för investerare. Den 
legala risken för revisorn förutsågs öka av intressentgrupper, men de studier som 
genomförts har visat att risken minskar vid en ökad kommunikation av SBO 
(Kachelmeier et al., 2017; Brasel et al., 2016). Det är därmed svårt att generalisera utfallet 
och förutse vad framtida studier kommer visa. I förhållande till vår studie är det svårt att 
veta vad resultat om revisorns legala risker och investerares reaktion på kommunicerade 
SBO har för inverkan. Det är möjligt att revisorn rapporterar fler SBO för att utnyttja 
“Disclaimer effect” som Kachelmeier et al. (2017, s. 4) beskriver. Det är även möjligt att 
revisorer blir varse om att investerare inte finner att SBO är inkrementellt värdefullt och 
lägger därför mindre vikt vid utförandet.  
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3.2 Revisorns Riskbedömning 

3.2.1 Revisorns Professionella bedömning  
Enligt ISA 701 är definitionen av SBO områden som enligt revisorns professionella 
bedömning var relevanta för revisionen (IFAC, 2015b). Den professionella bedömningen 
är därmed ett centralt begrepp i förståelsen för revisorns rapportering av SBO. Den 
professionella bedömningen är enligt ISA 200, revisorns beslutsfattande under gången av 
revisionen baserad på dennes relevanta utbildning, kunskap och erfarenhet styrd av 
etiska-, redovisning- och revisionsstandarder (IFAC, 2010a). Det vill säga hur revisorn 
tillämpar det denne samlat på sig under sitt arbetsliv på frågor som kräver revisorns 
bedömning. Carpenter et al. (1994, s. 1) menar att revisorns professionella bedömning, 
förutom den tekniska vägledningen av standarder, beror på revisionsbyråns interna kultur. 
Den professionella bedömningen är av vikt i processen att fastställa SBO, och eventuella 
skillnader i rapporteringen kan möjligtvis bero på detta.  

3.2.2 Risk i revisionsprocessen 
En revisor ska i utförandet av en revision granska ett företags årsredovisning för att med 
rimlig säkerhet kunna uttala sig om ledningens finansiella uttalanden är upprättade i 
enlighet med tillämplig standard och att den inte innehåller några väsentliga felaktigheter 
(Carrington, 2010, s. 36; IFAC, 2010a). I processen av den utförda revisionen ska revisorn 
identifiera och uppskatta risken för väsentliga felaktigheter. Detta uppnås genom att 
skapa sig en förståelse för företaget, dess miljö och den interna kontrollen (IFAC, 2010b). 
Eilifsen et al. (2017, s. 75) förklarar att det första steget i planeringen av revisionen är att 
bedöma affärsrisken i bolaget. Affärsrisk definieras som en risk som kommer ifrån 
faktorer som kan ha betydande negativ effekt på företagets möjligheter att nå mål eller 
påverka genomförandet av strategier (Eilifsen et al., 2017, s. 117; IFAC, 2010b). 
  
När revisorn bedömer affärsrisken och risken för väsentliga felaktigheter beskriver 
Eilifsen et al. (2017, s. 102–103) att det finns fem kategorier som bör tas i beaktande. Det 
första är företagets art och karaktär vilket innebär att revisorn behöver skaffa sig en 
förståelse om företagets organisationsstruktur, om hur företaget finansierar sin 
verksamhet, om företagets storlek och komplexitet, om vilka delar som är mest lönsamma 
i företaget och om vilka viktiga externa aktörer som företaget integrerar med. En 
förståelse för dessa ger revisorn större möjlighet att identifiera eventuella fel i 
räkenskaperna (Eilifsen et al., 2017, s. 103). Det andra är bransch, regelverk och andra 
viktiga externa faktorer som kan påverka risken för fel. Vissa branscher är föremål för 
större risk för väsentliga felaktigheter på grund av att de har särskilda 
redovisningsförfaranden, exempelvis försäkringsbolag som upprättar förlustreserver och 
som historiskt sett ofta innehåller fel (Eilifsen et al., 2017, s. 103–104). Den tredje 
kategorin som Eilifsen et al. (2017, s. 104) belyser är företagets mål och strategier. Det 
innebär att revisorn behöver skapa sig en förståelse om utvecklingen för branschen, 
utvecklingen för företaget och hur nuvarande och framtida finansieringsförhållanden ser 
ut. I den fjärde kategorin beskriver Eilifsen et al. (2017, s. 104) att revisorn behöver ha 
kunskap om olika prestationsmått som används för att beskriva företagets finansiella 
ställning. Om måtten används i revisionen måste revisorn göra avväganden om dess 
pålitlighet och trovärdighet. Den sista kategorin som Eilifsen et al. (2017, s. 104–105) 
beskriver är den interna kontrollen. Revisorn behöver försöka förstå nivån på den interna 
kontrollen för att kunna bedöma potentiella faktorer som påverkar risken för väsentliga 
felaktigheter. 
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När revisorn har bedömt riskerna och övriga förutsättningar utför hon eller han 
granskningsåtgärder i revisionen. I revisionen ska revisorn kommunicera uppgifter om 
områden som för revisionen haft särskild betydelse (IFAC, 2015b). I enlighet med ISA 
701 ska revisorn i fastställandet av SBO beakta områden med högre risk för väsentliga 
felaktigheter eller betydande risker som identifierats enligt ISA 315 (IFAC, 2015b; IFAC, 
2010b). ISA 701 beskriver en betydande risk som en sådan som enligt revisorn kräver 
särskilda överväganden på grund av risken för väsentliga felaktigheter (IFAC, 2015b). 
Detta är risker som ofta kräver betydande uppmärksamhet av revisorn. 
  
ISA-standarder tar upp vilka risker revisorns ska beakta. Dessa risker kan vara 
inneboende i företaget och således skiljer det sig mellan olika företag. Vidare som ett 
första steg i bedömningen av affärsrisken ska revisorn skaffa sig en uppfattning om 
företagets art och karaktär, vilket bland annat innefattar företagets storlek och 
komplexitet (Eilifsen et al., 2017, s. 103). Det är därför rimligt att företagets egenskaper 
är av stor betydelse för revisorns riskbedömning och likaså rapporteringen av SBO. 

3.2.3 Revisionsrisk-modellen  
Revisionsrisk modellen används som ett ramverk för att bedöma risken för revisionen 
(Eilifsen et al., 2014, s. 95). Revisionsrisk är en funktion av inneboende risk, kontrollrisk 
och upptäcktsrisk. De två första är kopplade till risken för väsentliga felaktigheter och 
den tredje till om revisorn upptäcker dessa felaktigheter (IFAC, 2010a). Eilifsen et al. 
(2014, s. 96) definierar revisionsrisk som risken att revisorn lämnar ett okvalificerat 
utlåtande när det finns väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. 
  
Inneboende risk är risken att det finns brister och felaktigheter i företagets redovisning 
eller förvaltning. Exempelvis att ledningens uttalanden inte stämmer överens med hur 
vissa transaktioner skulle ha redovisats i enlighet med de redovisningsstandarder som 
företaget omfattas av (Carrington, 2010, s. 74). I ISA 200 beskrivs det att inneboende risk 
är högre i bolag vars räkenskaper kräver komplexa och osäkra värderingar (IFAC, 2010a). 
Revisionsrisken är positivt korrelerad med inneboende risk (Carrington, 2010, s. 74). 
  
Kontrollrisk är risken att de eventuella brister och felaktigheter som finns i redovisningen 
inte upptäcks i den interna kontrollen (Carrington, 2010, s. 74). Kontrollrisk är således 
risken att den inneboende risken inte upptäcks. Oavsett hur väl den interna kontrollen är 
formad så går det inte att eliminera risken för väsentliga felaktigheter eftersom det inte 
går att begränsa sig helt mot misstag och mänskliga fel, således kommer det alltid finnas 
kontrollrisk (IFAC, 2010a). Vissa revisorer refererar till inneboende risk och kontrollrisk 
som kundrisk eftersom risken för felaktigheter grundar sig i kundens beslut och således 
har inte revisorerna någon kontroll över riskerna (Eilifsen et al., 2014, s. 97). 
  
Upptäcktsrisk är risken att revisorn inte upptäcker de väsentliga felaktigheter som är 
inneboende och inte har uppmärksammats och åtgärdats av den interna kontrollen 
(Carrington, 2010, s. 75). Upptäcktsrisken fastställs av hur effektiv och hur väl en revisor 
tillämpar revisionsprocessen. Eftersom en revisor inte granskar alla transaktioner så kan 
inte upptäcktsrisken elimineras (Eilifsen et al., 2014, s. 97). Det föreligger ett inverterat 
förhållande mellan upptäcktsrisken och den bedömda risken för väsentliga felaktigheter, 
vilket innebär att ju högre inneboende- och kontrollrisk en revisor bedömer att det finns 
desto lägre upptäcktsrisk kan accepteras för att nå den planerade nivån av revisionsrisk 
(IFAC, 2010a; Eilifsen et al., 2014, s. 97). Revisorernas granskningsinsats bestäms av 
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inneboende risk och kontrollrisk och dessa bedömningar ska baseras på ett professionellt 
omdöme (Carrington, 2010, s. 75–77).  
 
Genom en professionell bedömning uppskattar revisorer risken i en revision och baserat 
på detta bestämmer omfattningen av granskningsinsatsen (Carrington, 2010, s. 75-77). 
Områden som i granskningsinsatsen är omfattande utgör troligtvis ett SBO eftersom de 
rimligtvis är av större betydelse i revisionen. En redogörelse av revisionsrisk-modellen är 
därför relevant eftersom den beskriver hur revisorer bedömer revisionsrisken och kan 
således bidra med förståelse till vilka risker som påverkar rapporteringen av SBO.  

3.3 Företagsledningens riskrapportering 
Rapportering av SBO är ett nytt koncept, vilket gör att litteraturen kring 
kommunikationen av dessa, för revisionen relevanta och riskfyllda områden, är smalt. 
Däremot har en del information kring riskfyllda områden sedan länge kommunicerats av 
företagets ledning, vilket med vissa förbehåll kan jämföras med revisorns kommunikation 
av SBO. Miihkinen (2012, s. 442-443) definierar ledningens riskrapportering som 
information i finansiella rapporter och årsredovisningar som beskriver företagets 
huvudsakliga risker och hur de kan påverka företagets framtida prestation. Det inkluderar 
områden som innefattar ledningens bedömningar och uppskattningar kring exempelvis 
nedskrivning, finansiella instrument, derivat eller andra marknadsbaserade 
redovisningsregler (Miihkinen, 2012, s. 442-443). SBO är, enligt ISA 701, områden som 
har diskuterats med företagsledningen och kräver särskild uppmärksamhet av revisorn 
(IFAC, 2015b). Det framgår även i vägledningen av RevR-701 att revisorn ska ta hänsyn 
till frågor som är baserade på betydande uppskattningar och uppskattningar i 
redovisningen när SBO ska väljas ut (FAR, u.å.). Av denna anledning är det möjligt att 
företagsledningens riskrapportering och revisorns rapportering av SBO delar 
karaktärsdrag och att befintlig litteratur kan anses vara tillämplig i vår studie. Det finns 
däremot betydande skillnader som måste beaktas. Företagsledningen har andra incitament 
än den oberoende revisorn som kan påverka vilka risker som lyfts fram. Khlif & 
Hussainey (2016, s. 183) menar att ur en ekonomisk synpunkt kan ledningen ha egna 
intressen och påverkas av vinstmaximeringskrav. Det kan även finnas politiska eller 
sociala motiv att kommunicera en viss typ av information (Khlif & Hussainey, 2016, s. 
183). Vi väljer trots detta att inkludera studier om företagsledningens riskrapportering för 
att underbygga våra hypoteser med ytterligare bredd. 
 
Främst används den metaanalys av befintlig litteratur där Khlif & Hussainey (2016) 
undersöker vilka företagsegenskaper som påverkar företagsledningens riskrapportering. 
Khlif & Hussainey (2016, s. 183) undersöker kvantitativt 52 studier med data mellan 2004 
och 2014 i syfte att bidra till en helhetsbild av påverkansfaktorer i företags 
riskkommunikation och att förklara vad skillnader i resultat mellan olika studier beror på. 
De finner att företagets storlek, skuldsättning, lönsamhet och en riskfaktor, definierat som 
systematisk risk, ökar ledningens riskrapportering positivt (Khlif & Hussainey, 2016, s. 
183). Dessutom visar de att skillnader i resultat mellan tidigare studier beror på det legala 
systemet i regionen, lagstiftning om rapportering, branschtillhörighet och förklarande 
variabler om företagets karaktärer (Khlif & Hussainey, 2016, s. 206). Forskning kring 
påverkansfaktorer av företagets riskrapportering används vidare i denna studies del av 
teoriavsnittet om formulering av hypoteser. Vi anser att den tidigare forskningen i 
området ger indikationer på vilka företagsegenskaper som kan påverka SBO, eftersom 
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karaktären av riskfylld information som kommuniceras av företagsledningen till viss del 
liknar det som revisorn lyfter fram som SBO.  

3.4 Påverkansfaktorer för SBO 
Vår studie kartlägger rapporteringen av SBO för svenska börsnoterade bolag och syftar 
till att förklara hur bakomliggande faktorer påverkar rapporteringen av SBO. Liknande 
studier saknas i den svenska studiemiljön, men ett fåtal pågående studier har berört ämnet 
i de tidigt anpassade länderna Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Värt att 
återigen nämna är att dessa studier inte är publicerade och är därför mindre trovärdiga. 
De är däremot viktiga att inkludera i studien eftersom de är de enda bidragen till ett annars 
skralt utforskat område. Gambetta et al. (2017) samt Morais & Pinto (2017) är två 
pågående studier som presenterades under European Auditing Research Network 
symposium i Leuven, Belgien i september 2017 (KU Leuven, 2017).  

3.4.1 Gambetta et al. (2017) 
Gambetta et al. (2017, s. 14) kartlägger och studerar rapporteringen av SBO i 
Storbritannien mellan 2013 och 2015 och använder data från företag tillhörande FTSE 
100-index. Syftet med studien är att undersöka om rapporteringen av SBO beror på det 
reviderade bolagets egenskaper samt vilken revisionsbyrå som företaget använder. 
Revisionsbyråer som jämförs i studien är Deloitte, KPMG, PwC, EY och BDO (Gambetta 
et al., 2017, s. 12). De testar två hypoteser; (1) totalt antal SBO bestäms av klientens 
egenskaper, bransch och revisionsbyråns egenskaper och (2) antalet SBO på konto- och 
bolagsnivå bestäms av klientens egenskaper, bransch och revisionsbyråns egenskaper 
(Gambetta et al., 2017, s. 10). Studien testar hypoteserna genom de statistiska modellerna 
linjär- och logistisk regression, och presenterar även ett avsnitt med deskriptiv statistik 
(Gambetta et al., 2017, s. 11).  
 
De använder en kategorisering av SBO som beror på dess karaktär och delar in dem i två 
grupper, bolags- och kontonivå. Bolagsnivå är frågor relaterat till företagets samlade risk. 
Det betyder att frågor gällande skatt, redovisning av förvärv, intern kontroll, IT och övriga 
klassificeras som SBO på bolagsnivå. Kontonivå handlar om risk angående fel i specifika 
poster i årsredovisningen. Detta inkluderar intäktsredovisning, immateriella tillgångar 
och goodwill, materiella tillgångar, pensioner, lager, finansiella tillgångar och 
nedskrivningar (Gambetta et al., 2017, s. 12).  
 
Resultat från studien visar att det finns vissa skillnader i rapporteringen av SBO som beror 
på vilken revisionsbyrå som varit ansvarig. De visar även att vissa företagsegenskaper är 
avgörande faktorer. I snitt redovisar PwC högst antal SBO per klient medan KPMG är 
mer återhållsam, 5,12 respektive 3,73 (Gambetta et al., 2017, s. 15). Statistiska tester visar 
även att om ett företag har hög materialitetsnivå redovisas fler SBO, samt att 
branschtillhörighet är signifikant associerat med antal SBO (Gambetta et al., 2017, s. 20). 
Därmed finner de stöd för att acceptera hypotes nummer ett.  
 
Vidare, gällande hypotes två, visar Gambetta et al. (2017, s. 22) att PwC redovisar flest 
SBO på bolagsnivå samtidigt som KPMG redovisar SBO på kontonivå i mindre 
utsträckning. Dessutom är högre arvoden associerat med fler SBO på bolagsnivå och färre 
på kontonivå. Gambetta et al. (2017, s. 27) förklarar detta genom att större och mer 
riskfyllda företag rimligtvis betalar högre arvoden samt att dessa företag har intern 
kontroll av högre kvalitet, vilket reducerar risk för fel i revisionen och på kontonivå. 
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Branschtillhörighet och skuldsättning är faktorer som påverkar rapporteringen av SBO på 
kontonivå. Företag med högre skuldsättning redovisar färre SBO på kontonivå, trots att 
risken borde öka i takt med skuldsättningen. Gambetta et al. (2017, s. 27) menar att 
resultatet beror på att kreditgivare redan granskar de högt skuldsatta företaget. Skillnader 
mellan branscher påverkar antalet SBO på kontonivå, eftersom särskilda transaktioner 
och företagens komplexitet fångas i redovisningen. Det indikerar att klientens egenskaper 
tydligare påverkar rapporteringen av SBO på kontonivå (Gambetta et al., 2017, s. 27-28).  

3.4.2 Morais & Pinto (2017) 
I samma syfte undersöker Morais & Pinto (2017) rapporteringen av SBO och vad som 
påverkar detta i Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Deras urval inkluderar 
börsnoterade bolag i FTSE 100, CAC 40 och AEX 25, totalt 100 bolag. Från dessa företag 
samlar Morais & Pinto (2017, s. 12) in SBO och finansiella data från 2015 och 2016. 
Tidigare studier om påverkansfaktorer av revisionsarvoden och orena revisionsberättelser 
används som grund för att formulera fem hypoteser. (1) Det finns ett positivt samband 
mellan antalet SBO och företagets storlek, (2) det finns ett positivt samband mellan 
antalet SBO och företagets skuldsättning, (3) finansiella institut och företag i 
energi/samhällsservice-branschen redovisar färre SBO än andra branscher, (4) det finns 
ett positivt samband mellan antalet SBO och företagets informationsasymmetri och (5) 
det finns ett negativt samband mellan antalet SBO och företagets lönsamhet (Morais & 
Pinto, 2017, s. 9). Vidare undersöks även om revisionsarvoden och revisionsbyråernas 
högsäsong kan påverka rapporteringen av SBO (Morais & Pinto, 2017, s. 10).   
 
Morais & Pinto (2017, s. 12) finner att stora företag redovisar med större sannolikhet fler 
SBO. Det kan förklaras av att revisionen kräver mer tid på grund av komplexiteten i 
företagens organisation och verksamhet samt risken för att revisorn kan anmälas. 
Lönsamhet har ett negativt samband med antalet SBO, vilket kan ses rimligt eftersom 
lägre lönsamhet ökar risken för konkurs och kan resultera i att revisorer behöver utöka 
revisionsprocessen (Morais & Pinto, 2017, s. 13). Därtill visar Morais & Pinto (2017, s. 
13) att antalet SBO är lägre i finansiella institut och energiföretag, vilket är i linje med 
den tredje hypotesen och förklaras av att dessa branscher generellt sett är enklare att 
revidera. Till sist, visar de att högre revisionsarvoden resulterar i fler rapporterade SBO 
(Morais & Pinto, 2017, s. 13).   

3.5 Företagsegenskaper 
Med anledning av att SBO ska vara företagsspecifikt, betydande för revisionen och 
riskorienterade ser vi att företagets egenskaper, för vilka en revisor grundar sin 
professionella bedömning av risk på och anpassar revisionsprocessen efter, möjligtvis 
kan vara påverkansfaktorer för SBO. Med det menar vi att ett företags specifika 
egenskaper har stor betydelse för hur många och vilka typer av SBO en revisor väljer att 
rapportera i revisionsberättelsen. Nedan presenterar vi de relevanta egenskaperna och 
lägger fram skäl till varför dessa kan vara av betydelse för rapporteringen av SBO. Detta 
finner vi stöd för i de tidigare studierna om företagsledningens riskrapportering och 
påverkansfaktorer för SBO. 

3.5.1 Lönsamhet  
Elshandidy et al. (2013) har studerat konsekvenser av aggregerad-, frivillig- och 
obligatorisk riskrapportering för brittiska företag. Elshandidy et al. (2013, s. 323) menar 
att företag med hög lönsamhet har större drivkraft att signalera deras prestationer om 
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kvalitet och hur de på ett framgångsrikt sätt hanterar risk. Signaling Theory handlar om 
att reducera informationsasymmetri mellan två parter (Spence, 2002, refererad i Connelly 
et al., 2011, s. 40). Genom att upplysa intressenter om interna förhållanden i ett företag 
så kan informationsasymmetrin minskas. Khlif & Hussainey (2016, s. 206) konstaterar 
att det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och riskrapportering från ledningen. 
  
God lönsamhet är en viktig faktor för ett företags fortsatta drift. Morais & Pinto (2017, s. 
9) menar att företag med god lönsamhet mest sannolikt får en ren revisionsberättelse och 
att företag med sämre lönsamhet kan ha en viss tendens att använda kreativ bokföring och 
således få en oren revisionsberättelse. Morais & Pinto (2017, s. 9) menar också att det är 
troligt att fler SBO redogörs i en sådan situation. Författarna konstaterar, i enlighet med 
den formulerade hypotesen, att det finns ett negativt samband mellan antalet rapporterade 
SBO och lönsamhet. 
  
Under normala omständigheter har ett företag med god lönsamhet bättre möjligheter till 
fortsatt drift än ett företag med sämre lönsamhet. Det innebär mest troligt att företaget 
med sämre lönsamhet är mer riskfyllt. Tidigare forskning visar att företag med hög 
lönsamhet har incitament att informera om deras förmåga att hantera risk. Denna typ av 
rapportering sker från ledningen, vilket är en beroende part. Rapportering av SBO sker 
av en oberoende part i form av revisorn. Revisorn ska i enlighet med ISA 701 och RevR 
701 vid bedömning av SBO beakta det som utgör större risk för felaktigheter och 
betydande bedömningar för revisorn (FAR, u.å.; IFAC, 2015a). Om då grad av lönsamhet 
är förknippat med risk så är det rimligt att förvänta sig att revisionsberättelsen för ett 
företag med sämre lönsamhet innehåller fler rapporterade SBO. 

3.5.2 Skuldsättning 
Enligt (Oliveira et al., 2011; Elshandidy et al., 2013, refererad i Khlif & Hussainey, 2016, 
s. 185), har bolag med högre skuldsättningsgrad en benägenhet att vara mer riskabel och 
spekulativ. Khlif & Hussainey (2016, s. 185) har härlett en hypotes som säger att det finns 
ett samband mellan skuldsättningsgrad och riskrapportering fastän de redogjort för 
tidigare forskning som visar motsatsen. Miihkinen (2012, s. 454) har visat att det finns 
ett negativt förhållande mellan skuldsättning och riskrapportering. Enligt Miihkinen 
(2012, s. 454) skulle det kunna bero på att bolag med hög skuldsättning är ovilliga till att 
vara transparenta när det gäller risk på grund av att de vill dölja sårbarheten för 
exempelvis konkurs. Khlif & Husssainey (2016, s. 206) finner dock att det finns ett 
positivt samband mellan skuldsättning och riskrapportering.  
  
Gambetta et al. (2017, s. 25) har liksom Miikhinen (2012) identifierat ett negativt 
förhållande mellan skuldsättning och riskrapportering. Enligt Gambetta et al. (2017, s. 
25) innebär detta att revisorn redogör för färre SBO på kontonivå i företag med hög 
skuldsättning. Nelson et al. (1988, s. 263, refererad i Morais & Pinto, 2017, s. 7) förklarar 
att i takt med att den finansiella risken i ett företag ökar så ökar revisorernas noggrannhet 
genom revisionsprocessen. I enlighet med ISA 701 och RevR 701 är det inte orimligt att 
förvänta sig att en sådan omständighet skulle utgöra ett, för revisionen, särskilt relevant 
område (FAR, u.å.; IFAC, 2015b). Morais & Pinto (2017, s. 7) menar att företag som är 
högt skuldsatta kan ha svårigheter att få finansiering, vilket är en situation som skulle 
kunna redogöras som ett särskilt betydelsefullt område.  
  
Den tidigare forskningen som visar att det finns ett negativt samband mellan 
skuldsättning och rapportering av risk har baserats på intern rapportering från ledningen. 
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Det har visats att ökad risk och större osäkerhet i ett företag innebär en mer omfattande 
revisionsprocess. Hög skuldsättning innebär ofta osäkrare förhållanden vilket bör 
betraktas som mer riskfyllt. Vi förväntar oss att det finns ett samband mellan 
skuldsättning och riskrapportering i form av SBO.  

3.5.3 Storlek 
Stora företag har en tendens att vara komplicerade och ha olika arbetsförfaranden. 
Komplexa arbetssätt innebär oftast större informationsasymmetri och högre risk (Deumes 
& Knechel, 2008, s. 46). Khlif & Hussainey (2016, s. 184) argumenterar för att företagets 
storlek är kopplat till risk och har härlett en hypotes ur det. Hypotesen säger att det finns 
ett samband mellan företagsstorlek och riskrapportering (Khlif & Hussainey, 2016, s. 
184). Dessa teorier bygger på ledningens riskrapportering, vilket innebär att det inte är 
direkt applicerbart på denna studie på grund av att ledningen är i en beroendeställning 
och vi ämnar undersöka revisorers riskrapportering, som är oberoende. 
  
Morais & Pinto (2017) undersöker vad som bestämmer rapportering av SBO i 
Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Likt tidigare nämnd forskning har 
författarna deducerat hypoteser baserad på tidigare forskning. Författarna argumenterar 
för att större och mer komplexa företag kräver mer arbete i revisionsprocessen och därför 
bör antalet rapporterade SBO vara beroende av ett företags storlek. Morais & Pinto (2017, 
s. 15) visar att det finns ett positivt samband mellan antalet rapporterade SBO och ett 
företags storlek. Författarna definierar ett företags storlek som naturliga logaritmen av 
totala tillgångar. 
  
Av tidigare forskning kan vi utläsa att det finns en koppling mellan ett företags storlek 
och riskrapportering, oavsett om det sker av en beroende eller oberoende part. I denna 
studie undersöks noterade bolag på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap. 
Listorna är kategoriserade utifrån bolagens marknadsvärde. Small Cap samlar bolag med 
marknadsvärde upp till 150 miljoner euro, Mid Cap samlar bolag mellan 150 miljoner 
euro och 1 miljard euro i marknadsvärde och Large Cap samlar de största bolagen med 
ett marknadsvärde över 1 miljard euro (Avanza, u.å.). Det innebär att storleken, baserat 
marknadsvärde, kan skilja sig stort i ett bolag som är noterat på Small Cap jämfört med 
ett bolag på Large Cap. Vi förväntar oss att antalet rapporterade SBO är kopplat till 
företagets storlek.  

3.5.4 Kreditrisk 
Det finns en rad av olika risker som kan uppstå i den finansiella marknaden som kan vara 
relevant för revisionen. Murcia et al. (2014, s. 191) menar generellt att ordet risk på en 
finansiell marknad förknippas med risken att förlora en investering. En del i den 
finansiella risken är att bolaget inte kan möta dess skyldigheter till sina kreditgivare, 
benämnt kreditrisk (Murcia et al., 2014, s. 191). Information om kreditrisk är intressant 
för potentiella och nuvarande investerare för att kunna bedöma risken i bolaget och 
efterfrågan för sådan information har ökat på marknaden. Det finns därför flera 
institutioner som publicerar kreditbetyg om bolaget till den publika marknaden. 
Kreditbetyget visar en indikation om bolagets förmåga och villighet att möta 
kreditgivarens krav till fullo och på utsatt tid, enligt åsikten av institutionen som sätter 
betyget (Standard & Poor, 2011, refererad i Murcia et al. 2014, s. 192). Enligt Murcia et 
al. (2014, s. 193) bestäms ett kreditbetyg av komplicerade modeller som bedömer 
bolagets kvantitativa och kvalitativa egenskaper, prognoser och uppskattningar.  
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Kopplat till revisionen finner Feldmann & Read (2013, s. 358) att ett bolag med lägre 
kreditbetyg får med större sannolikhet ett uttalande om att uppfyllandet av 
fortlevnadsprincipen är tvivelaktigt. Det kausala sambandet i studien är inte helt fastställt, 
men tendensen är ändå tydlig. Att ett bolag med låg kreditbetyg kan ge en indikation på 
en ökad uppmärksamhet av revisorn. Ett dåligt betyg borde indikera på högre kreditrisk i 
företaget och därmed högre bedömd risk av revisorn. Det kan ur den synvinkeln vara av 
relevans för rapporteringen av SBO.  

3.6 Bransch 
En del av risken i revisionsprocessen är enligt Eilifsen et al. (2017, s. 103-104) att bedöma 
den bransch som företaget är verksam i. Detta eftersom särskilda redovisningsförfaranden 
ökar risken för väsentliga felaktigheter inom vissa branscher (Eilifsen et al., 2017, s. 103–
104). Revisorer anser att vissa branscher är svårare att utföra revision på än andra (Hay 
et al., 2006, s. 175). Hay et al. (2006, s. 175) förklarar vidare att företag i den finansiella- 
och kraftförsörjnings branschen har förhållandevis stora tillgångar men är enklare att 
utföra revision på än företag med mycket immateriella tillgångar. Den finansiella sektorn 
är en relativt sett en mer reglerad bransch än andra vilket medför lägre variation i 
riskrapporteringen. Khlif & Hussainey (2016, s. 188) menar därför att ett svagare 
samband mellan företagsegenskaper och riskrapportering är att förvänta sig i sådana 
företag. Lopes & Rodrigues (2007, s. 32) förklarar att bolag som konkurrerar i samma 
bransch ofta vill ha samma typ av riskrapportering för att undvika negativa uppfattningar 
på marknaden.  
 
Tidigare studier visar att bransch har betydelse för SBO. Sex av åtta inkluderade 
branscher i studien av Gambetta et al. (2017, s. 21) har effekt på antal rapporterade SBO. 
Gambetta et al. (2017 s. 25) visar även att det finns ett positivt samband mellan industri-
, olje-, telekom-, kraftförsörjnings bolag och antalet redovisade SBO på kontonivå. För 
teknikbolag redovisades dock ett negativt förhållande (Gambetta et al., 2017, s. 25). 
Morais & Pinto (2017, s. 13) har funnit ett negativt samband mellan finansiella bolag och 
antalet rapporterade SBO. Morais & Pinto (2017, s. 13) menar att det kan bero på att just 
dessa bolag är enklare att utföra revision på. På grund av detta menar vi att 
branschtillhörighet kan vara en påverkansfaktor för rapporteringen av SBO.  

3.7 Revisionsbyråer 
Vi ser revisorernas professionella bedömning och revisionsprocess som frukten av år av 
erfarenhet, träning och kunskap, i enlighet med ISA 200 (IFAC, 2010a). Revisorn har 
samlat på sig erfarenhet hos arbetsgivaren, det vill säga att revisionsbyråerna har format 
sina anställdas professionella bedömning och utförande av revisionsprocessen. Vidare 
enligt ISA 200 är den professionella bedömningen baserat på samma internationella 
standarder i branschen och revisionsprocessen kan därmed anses vara tämligen homogen 
i branschen (IFAC, 2010a). I tidigare studier, främst om revisionskvalitet, har 
revisionsbyråer behandlats i två kategorier. Byråer inom Big 4 har studerats tillsammans 
som en homogen grupp och jämförts med icke Big 4 (Francis, 2011, s. 137). De största 
revisionsbyråerna har därmed setts som enhetliga och undersökts likaså. Det finns även 
studier som frångår den indelningen och ämnat att undersöka varians inom Big 4 och dess 
påverkan på revisionskvaliteten (Francis, 2011, s. 137). En del av den skillnaden mellan 
revisionsbyråer anses bero på byråns särskilda kunskap inom en bransch och storleken på 
firmans kontor. Francis & Yu (2009) menar att större kontor har mer erfarenhet inom 
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väggarna och kan på så vis leverera högre revisionskvalitet. Med detta menar vi att det 
kan föreligga vissa skillnader i interna processer i revisionsbyråerna och den tidigare 
erfarenhet och kunskap som samlats på sig vid arbete på revisionsbyråerna. Carpenter et 
al. (1994, s. 1) menar även att den enskilda revisionsbyråns interna kultur kan forma den 
professionella bedömningen. Det kan därför finnas skillnader i revisionsbyråers interna 
professionella bedömning av SBO. På så vis, är det möjligt att revisorer vid en 
revisionsbyrå lägger större vikt vid vissa områden i revisionen än en annan konkurrent. 
Kanske bedömer vissa revisionsbyråer att olika SBO är av olika grad av relevans för 
användare av den nya revisionsberättelsen. Vi finner stöd för denna föraning i de tidigare 
studier som genomförts i den utländska studiemiljön. Gambetta et al. (2017) samt Morais 
& Pinto (2017) finner båda skillnader i rapporteringen av SBO mellan revisionsbyråer, 
sett till antal SBO. Gambetta et al. (2017) finner även att antal rapporterade SBO på 
konto- eller bolagsnivå skiljer sig mellan konkurrenter i revisionsbranschen.  
 

3.8 Sammanfattande bild  
 

Figur 1: Sammanfattande figur över påverkansfaktorer för SBO 
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3.9 Hypoteser  
Utifrån ovanstående teori och litteratur anar att det finns ett samband mellan 
företagsegenskaper, bransch eller revisionsbyrå och antalet rapporterade SBO. Det gäller 
även för antalet rapporterade SBO på konto- och bolagsnivå. Vi tror även att dessa 
faktorer kan påverka särskilda typer av SBO. Eftersom det inte finns tidigare forskning 
som undersöker särskilda typer av SBO använder samma teorier och litteratur som 
utgångspunkt i hypoteserna H4-H6. Vi har formulerat följande hypoteser; 

 
 

Tabell 1: Hypoteser 

 
 

 
 
  

H5: Förekomsten av SBO-typen Goodwill och andra immateriella tillgångar beror på 
företagsegenskaper, bransch eller revisionsbyrå.

H6: Förekomsten av SBO-typen Värdering av omsättningstillgångar beror på 
företagsegenskaper, bransch eller revisionsbyrå.

Hypoteser

H1: Antalet rapporterade SBO beror på företagsegenskaper, bransch eller 
revisionsbyrå.

H2: Antalet rapporterade SBO på kontonivå beror på företagsegenskaper, bransch 
eller revisionsbyrå.

H3: Antalet rapporterade SBO på bolagsnivå beror på företagsegenskaper, bransch 
eller revisionsbyrå. 

H4: Förekomsten av SBO-typen Intäktsredovisning beror på företagsegenskaper, 
bransch eller revisionsbyrå.
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel presenterar vi studiens praktiska metod. De inledande avsnitten redogör 
för den forskningsdesign studien antagit samt beskriver den population och urvalsram vi 
utgår ifrån. Vidare beskrivs hur datamaterialet samlades in och bearbetades. Därefter 
redogör vi för praktiska hjälpmedel och de statistiska metoderna som studiens tester 
gjorts efter. Kapitlet avslutas med en presentation av den pilotstudie som gjordes i 
inledningen av studien samt en presentation av de hypoteser vi testat.  

4.1 Forskningsdesign 
Hur en studie ska designas på bästa sätt menar Smith (2011, s. 53) influeras av syftet med 
studien, den valda forskningsfrågan och vilken data som är tillgänglig. I samma mening 
påpekar Saunders (2012, s. 159-160) att strategin för att besvara forskningsfrågan ska 
styra valet av praktisk metod. Detta för att studiens utformning ska vara tydlig för läsaren 
och så att missförstånd kan undvikas. Genom en tydlig metod ökar kvaliteten på studien 
och gör det praktiskt möjligt att komma fram till ett svar på forskningsfrågan. Ett syfte 
med studien är att förstå klientens egenskaper och dess relation med revisorns 
rapportering av SBO, vilket undersöks genom att observera information från 
räkenskapsåret 2016 i form av årsredovisningar och tillhörande finansiella data. Smith 
(2011, s. 143) benämner brett studier av denna karaktär som arkivforskning där forskaren 
använder tillgängliga data från t.ex. företags årsredovisningar, rapporter och historiska 
dokument. 
 
För att besvara en formulerad forskningsfråga genom att analysera ett empiriskt 
datamaterial, menar Ruist (1990, s. 8) att en förklarande modell kan konstrueras. En 
vanlig företeelse är att vetenskapliga forskare inleder sin forskning där andra har slutat. 
Med det menas att en forskare ser över tidigare forskning för att ytterligare lägga till på 
och ändra redan beprövade modeller, för att ge ett svar till sin egen fråga och driva 
forskningen i området framåt (Ruist, 1990, s. 8). Liknande praktiska metoder bör 
användas för att kunna jämföra resultat och för att öka tillförlitligheten av de metodval 
som görs. I denna undersökning har jämförbara studier (Morais & Pinto, 2017; Gambetta 
et al., 2017) till viss del legat till grund för den praktiska metoden, men har även 
utvecklats för att passa vår studie.  
 
Som beskrivet i tidigare delar av uppsatsen, har revisorer endast rapporterat SBO från och 
med räkenskapsåret 2016, vilket påverkar designen av vår studie (Smith, 2011, s. 53). 
Därmed går det inte att använda en design som kräver analys av tidsseriedata. Istället 
använder vi ett material av tvärsnittsdata, det vill säga data från flertalet företag över 
samma tidsperiod. Enligt Smith (2011, s. 53) är tvärsnittsdata lämpligt i samband med 
studier där forskningsfrågan är att undersöka om en förändring i en variabel påverkar en 
annan. I detta fall hur företagets egenskaper kan vara relaterat med rapporteringen av 
SBO. Dessutom använder jämförbara studier från Storbritannien, Frankrike och 
Nederländerna (Morais & Pinto, 2017; Gambetta et al., 2017) en tvärsnittsdesign i sin 
forskning om SBO och klientens egenskaper.  
 
Fördelar med att göra en arkivstudie av tvärsnittsdesign är enligt Levin (2006, s. 25) att 
den vanligtvis är billig att utföra och kräver mindre tid än andra studier. En studie av 
tvärsnittsdesign ger en bra ögonblicksbild av fenomenet och gör det möjligt att undersöka 
en stor del av populationen vid denna tidpunkt. Samma ögonblicksbild menar Levin 
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(2006, s. 25) däremot är en nackdel för studien, i och med att andra tidsperioder möjligtvis 
kan rendera i avvikande resultat. Det kan därmed vara svårt att fastställa orsakssamband 
i tvärsnittsstudier, vilket gör att forskaren måste vara försiktig när slutsatser dras (Levin, 
2006, s. 25). Trots de nackdelar som lyfts fram, anser vi att en arkivstudie med 
tvärsnittsdata är den rätta metoden för denna typ av studie. Detta på grund av det 
tillgängliga datamaterialet med endast ett år av rapporterade SBO och syftet att undersöka 
effekten av klientens egenskaper på rapporteringen av SBO. Ytterligare stöd för vårt val 
finner vi i att jämförbara studier av Morais & Pinto (2017) och Gambetta et al. (2017) 
använder liknande metodik av tvärsnittsdesign.  

4.2 Population och urvalsram 
Denna studie syftar till att genomföra en kartläggning av rapporteringen av SBO för 
svenska börsnoterade bolag och förklara bakomliggande faktorer för rapporteringen 
genom hypotestester. För att möjliggöra undersökningen ur en praktisk synvinkel måste 
vissa antaganden och förtydliganden göras. En del i detta är att definiera vem eller vilka 
som studien är intresserade av och idealt vill uttala sig om, det vill säga studiens 
målpopulation (Dahmström, 2011, s. 67). Införandet av SBO omfattar revisionen av 
svenska bolag för räkenskapsåret 2016 vars aktier är upptagna för handel på en reglerad 
marknad och för bolag av allmänt intresse för räkenskapsåret 2017. Vi vill uttala oss om 
revisorers rapportering av SBO och är med tanke på förutsättningarna endast intresserade 
av revision i samband av de börsnoterade bolagen från 2016. Dessa bolag och ansvariga 
revisionsbyråer utgör på så vis vår målpopulation.  
 
Enligt Dahmström (2011, s. 67) måste enheterna i målpopulationen vara registerförda i 
grupp eller var för sig för att kunna studeras. Vår målpopulation uppfyller detta krav i och 
med att svenska börsnoterade bolag är indelade i olika listor på Stockholmsbörsen 
tillgängliga för handel av allmänheten. Vi hämtade ett register över bolag som ingick i 
Large-, Mid- och Small Cap i mars 2018 från Nasdaq Stockholms officiella hemsida. 
Bryman (2011, s. 179) beskriver en sådan förteckning av enheterna i en population för 
urvalsram. I vetenskapliga studier finns ofta begränsningar i form av tid och resurser, 
vilket innebär att samtliga enheter i en population inte kan observeras. Detta problem är 
främst tydligt i enkät- eller intervjustudier, där forskningsobjekten kan vara svåra att nå 
och kräver att ett mindre antal från urvalsramen väljs ut för deltagande, även benämnt ett 
stickprov eller sampel (Bryman, 2011, s. 179). I vår arkivstudie finns inte samma 
problematik eftersom information från populationen finns tillgängligt för allmänheten. 
Det möjliggör att en stor del av populationen kan undersökas, nästintill en 
totalundersökning av hela populationen. I vår studie ingår Large-, Mid- och Small Cap 
och därmed anser vi att en tillräcklig stor del av populationen studeras för att urvalet i den 
meningen ska vara representativt för populationen. Smith (2011, p. 53) menar att ett urval 
ökar den statistiska signifikansen och graden av representativitet i takt med att storleken 
ökar. Att urvalet är representativt är viktigt för att kunna generalisera resultat av tester 
(Bryman, 2011, s. 180).  
 
Vidare menar Bryman (2011, s. 180) att enbart storleken av urvalet inte ger ett felfritt 
urval. Fel kan uppstå genom att urvalsramen innehåller enheter som inte är med i 
populationen och kan sakna enheter från populationen som egentligen ska ingå, benämnt 
som övertäckning respektive undertäckning (SCB, 2013). Vi misstänkte att övertäckning 
fanns i vår urvalsram eftersom registret hämtades i mars 2018 och vi vill uttala oss om 
bolag som fanns noterade under 2016. Det innebar att bolag som hade blivit noterade 
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under 2017 och 2018 fanns med på listan. Dessutom fanns bolag som var registrerade 
utanför Sverige och som reviderades av utländska revisorer. Vår studie vill uttala sig om 
svenska revisorer och deras klienter, vilket innebär att utländska bolag och revisorer inte 
passar in i studiens omfattning. Vi tog bort de nyligen noterade och de utländska bolagen 
från listan vilket medförde att den minskades från 319 till 270 bolag, se tabell 2. 
 
Ett annat möjligt urvalsfel är ett skevt urval, vilket kan inträffa när urvalsramen är 
bristfällig eller när forskare inte använt sig av ett sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 
180–181). Att veta om urvalsramen är bristfällig är svårt för oss att utvärdera, men vi 
anser att utdraget från Nasdaq Stockholms officiella sida och vår manuella eliminering 
av bolag borde resultera i en heltäckande urvalsram. Vidare anser vi att ett 
sannolikhetsurval inte var nödvändigt eftersom vi har möjlighet att undersöka hela 
urvalsramen. Detta ger ett större datamaterial vilket kan vara användbart vid statistiska 
tester (Smith, 2011, s. 55).  
 
Ytterligare stöd finner vi i jämförbara studier (Morais & Pinto, 2017; Gambetta et al., 
2017) som använder liknande urvalsteknik. Gambetta el al. (2017. s 14) utgår från 
FTSE100 och Morais & Pinto (2017, s. 3) hämtar data från bolag funna i FTSE 100, CAC 
40 and AEX 25. Att använda aktieindex och listor är därmed en beprövad teknik som vi 
kan använda oss av. 

4.3 Datainsamling 
Att leta efter information till studien kan många gånger vara tidskrävande och ibland 
kräva att forskaren har resurser (Smith, 2011, s. 143). Därför är det viktigt att dra nytta 
av bra källor och utveckla de kunskaper som krävs för att enklare hitta och samla in den 
information och data som behövs i studien. Dessa källor delas vanligen in i (1) primär-, 
(2) sekundär- och (3) teritärkällor (Smith, 2011, s. 143). I denna arkivstudie om 
rapporteringen av SBO och dess relation med klientens egenskaper krävdes två typer av 
data som hämtades med hjälp av två olika insamlingsmetoder. Även här har de jämförbara 
studierna, Morais & Pinto (2017) samt Gambetta et al. (2017) använt liknande 
tillvägagångssätt. Information om SBO har i studierna hämtats manuellt och finansiell 
information om klienter har samlats in med hjälp av en databas.  
 
Först och främst krävdes data om uppsatsens kärnämne, det vill säga vilka SBO som en 
revisor lyft fram i samband med revisionen av ett svenskt börsnoterat bolag. Denna 
information presenteras som sagt i revisionsberättelsen, vilket finns tillgängligt som en 
del av bolagets årsredovisning. Informationen kan klassas som sekundärdata eftersom 
den publicerats av ett företag i en årsredovisning (Smith, 2011, s. 143). Dessvärre fanns 
inte informationen samlad i en databas eller på annat sätt tillgängligt att hämta på ett 
tidseffektivt sätt. Via varje enskilt företags hemsida laddades årsredovisningen ned för 
granskning. I varje årsredovisning och revisionsberättelse hämtades följande innehåll 
manuellt;  
 

● Antal SBO som lyfts fram av revisorn 
● Vilken typ av SBO i rubrikform 
● Den beskrivande texten i de fall SBO-typen kunde antas bli svår att 

kategorisera 
● Vilken revisionsbyrå som utfört revisionen 
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Vidare har vi har kvantifierat informationen för att kunna presentera hur många SBO 
varje företag redovisar och vi har kategoriserat densamma för att kunna sortera in varje 
SBO utifrån det specifika område i revisionen som varje berör. Det är beskrivet närmare 
under avsnittet 4.4 databearbetning.  
 
För det andra krävdes finansiella data om de reviderade bolagens egenskaper eftersom en 
del av studiens syfte är att undersöka relationen av egenskaperna och revisorns 
rapportering av SBO. Bokslutsdata och nyckeltal om svenska börsnoterade bolag 
hämtades via Thomson Reuters Eikon. Även denna information kan klassas som 
sekundärdata eftersom informationen har publicerats av en tredje part (Smith, 2011, s. 
143). En revisor som granskar bokslutet för räkenskapsåret 2016 gör ett uttalande om 
företagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och tillämpliga 
redovisningsprinciper, samt om informationen ger en rättvisande bild av bolagets 
finansiella ställning per 31 december 2016. För att kunna matcha revisorns rapportering 
av SBO med bolagens karaktärsdrag och egenskaper hämtades därmed data för 
räkenskapsåret 2016 eller 31 december 2016 där ett specifikt datum kunde väljas. Vidare 
ställde vi oss frågan om räkenskaperna stämmer för varje bolag. En revisor kan bara ge 
en rimlig försäkran om att det inte finns väsentliga fel i bolagets räkenskaper. Däremot 
anser vi att detta är av mindre vikt eftersom studien handlar om revisorns bedömning av 
företagets egenskaper, och att räkenskaperna då kan antas vara riktiga och användbara i 
studien. Till varje enskilt bolag hämtades följande finansiell information från databasen;  
 

● Bolagets sektor/bransch 
● Lista(SML) där bolaget är noterat 
● Totala tillgångar per 31 december 2016 
● Totala skulder per 31 december 2016 
● Eget kapital per 31 december 2016 
● Kreditbetyg per 31 december 2016 i skala AAA-D/SD (S&P) 
● Totala omsättningstillgångar per 31 december 2016 
● Totala kortfristiga skulder per 31 december 2016 
● Nettoresultat före skatt per 31 december 2016 
● Eget kapital hänförligt bolagets aktieägare per 31 december 2016 
● Bolagets marknadsvärde per 31 december 2016.  

 
Informationen används senare i regressionsmodeller där de antingen direkt eller efter 
bearbetning ingår som förklarande- eller kontrollvariabler. Vidare beskrivet under 
avsnittet 4.6 Multipel regressionsanalys. 
 
Efter datainsamlingen var slutförd hade 270 bolags SBO och finansiella egenskaper 
hämtats. Vi genomförde stickprov av den insamlade informationen och upptäckte att 
vissa fel fanns i bokslutsdata och nyckeltal gällande bolag som hade brutet räkenskapsår, 
det vill säga räkenskapsår som inte slutade 31 december 2016. För sådana bolag hade 
information som bl.a. nettoresultat före skatt och totala tillgångar hämtats från det 
föregående räkenskapsåret, 2015 istället för 2016. För att säkerställa att vårt datamaterial 
var korrekt och tillförlitligt uteslöts dessa från studien, vilket medförde ett bortfall av 21 
bolag. Det slutgiltiga antalet bolag som ingår i studien blev därmed 249 stycken, se tabell 
2. 
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Tabell 2: Tabell över bortfall i urvalet 

 

4.4 Databearbetning  

4.4.1 Kategorisering av SBO 
När varje SBO samlats in från bolagens revisionsberättelser kunde nästa steg påbörjas, 
nämligen kategoriseringen av SBO. Vi gick igenom samtliga bolags SBO i rubrikform 
och bestämde utifrån dess karaktär vilken kategori av SBO den tillhörde. Kategorier 
bestämdes utifrån vår egna uppfattning av de vanligaste SBO-typerna efter 
datainsamlingen och genom ledning av vilka kategorier Gambetta et al. (2017) samt 
Morais & Pinto (2017) har tagit upp. Trots att Gambetta et al. (2017) och Morais & Pinto 
(2017) hade kunnat användas som en mall ansåg vi att kategorierna bör anpassas efter 
vårt datamaterial. Utifrån kategorierna vi valde skapades en kodningsmanual för att 
underlätta kategoriseringen. Den innehöll hur vi kategoriserar SBO efter dess art och 
redovisas i appendix 1. En kodningsmanual används normalt i en innehållsanalys, när 
man systematiskt går igenom en text och kvantifierar innehållet med hjälp av 
förutbestämda kategorier (Bryman, 2011, s. 281). Tillvägagångssättet vi valt för att 
generera data liknar till viss del en innehållsanalys eftersom insamlade rubriker av SBO 
behövde kategoriseras på ett systematiskt sätt. Därför använde vi analogt metodiken när 
innehåll kodas i en innehållsanalys, benämnt en kodningsmanual (Bryman, 2011, s. 292–
293). Till en början gjordes en grov kategorisering där de tydligaste SBO-typerna delades 
in av respektive författare enligt kodningsmanualen. Sedan gick vi igenom de mindre 
tydliga SBO-typerna för att säkerställa att kategoriseringen utfördes enhetligt. Exempel 
på mindre tydliga SBO-typer var gränsdragningen mellan Goodwill och Immateriella 
tillgångar. Ibland nämndes Goodwill och Immateriella tillgångar för sig som två separata 
SBO och ibland i kombination som ett samlat riskområde. Där Goodwill och Immateriella 
tillgångar inte kunde separeras kategoriserades dessa som en gemensam kategori. Andra 
mindre tydliga områden var tolkningar när avsättningar var hänförliga till rättstvister, 
pensioner eller övriga avsättningar. Även vilka ovanliga områden som kategoriserades 
som Övrigt bestämdes gemensamt av oss författare.  

4.4.2 Kategorisering av Konto/Bolag 
Nästa del i studien handlade om att undersöka effekten av det reviderade bolagets 
egenskaper på rapporteringen av specifika typer av SBO. Vi undersökte dels SBO som 
delas in på konto- eller bolagsnivå, enligt Gambetta et al. (2017), och dels tar vi 
forskningen ett steg längre genom att testa enskilda SBO-typer. Detta krävde två 
ytterligare kategoriseringar av det ursprungliga SBO-materialet och redovisas i 
kodningsmanualen, se appendix 2. Den tidigare kategoriseringen följer Lennox (2017, 
refererad i Gambetta et al., 2017, s. 12), där SBO-typerna delas in i två breda kategorier 
beroende på vilken risk de associeras med. SBO på bolagsnivå är associerade med risken 
i bolagets verksamhet som helhet, där SBO-typer om skatter, rättstvister, regleringar, 
förvärv och avyttringar hör till (Gambetta et al., 2017, s. 12). SBO på kontonivå handlar 
om risker associerade med specifika poster i årsredovisningar, t.ex. intäktsredovisning, 

Antal observationer
319
-49
-21
249

Urval
Small-, Mid-, Large Cap 2018
Noterade 2017-18, Utländska företag
Företag med brutet räkenskapsår
Antal företag i studien
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goodwill och andra immateriella tillgångar, materiella anläggningstillgångar, pensioner, 
lager, finansiella tillgångar och nedskrivningar av tillgångar (Gambetta et al., 2017, s. 
12). Vi har utgått från denna indelning och anpassat den utifrån våra kategorier och vårt 
datamaterial. Vilka kategorier som finns i respektive indelning redovisas i 
kodningsmanualen, se appendix 2. 

4.4.3 Kategorisering av specifika SBO-typer 
Den senare delen innefattar tester av de tre mest förekommande SBO-typerna. För att 
kunna genomföra statistiska tester krävs ofta ett större antal observationer för 
responsvariabeln. Med tanke på detta grupperades några kategorier för att tillsammans 
utgöra ett tillräckligt stort underlag för tester. De mest förekommande kategorier efter 
grupperingen är; (1) Intäktsredovisning, (2) Värdering av omsättningstillgångar och (3) 
Värdering av goodwill och andra immateriella tillgångar. Vilka kategorier som ingår i de 
tre ovanstående kategorierna redovisas i kodningsmanualen, se appendix 3.  

4.4.4 Kategorisering av Kreditbetyg 
De flesta av de förklarande variabler som fångar bolagens finansiella egenskaper kunde 
enkelt kalkyleras och sammanställas utan betydande manuell hantering. Däremot fanns 
det en variabel som behövde behandlas och kategoriseras innan den kunde vidare 
användas i modellen, nämligen bolagens kreditbetyg. Kreditbetyget som hämtades i 
samband med datainsamlingen var angivet i S&P:s skala från AAA till D/SD. I våra 
tester, som beskrivs närmare i nästkommande avsnitt, behövdes oberoende variabler i 
kvantitativ eller binär form. I frågan om vilken form variabeln om kreditbetyg skulle anta, 
söktes stöd i tidigare forskning. Murcia et al. (2014, s. 199) använder i en studie om 
påverkansfaktorer för kreditbetyg en tregradig skala och utgår från S&P:s betyg. Om ett 
bolag ansågs ha stark kreditvärdighet antog betyget värdet 3. Vidare fick bolag med sämre 
betyg antingen en 2:a eller 1:a i fallande skala (Murcia et al., 2014, s. 199). Denna 
indelning ansågs vara passande för studien eftersom en tregradig skala kan göras om till 
en kategorisk variabel och kan användas i regressionsanalyser. Vi utgick därför från 
Murcia et al. (2014, s. 199), men ändrade fördelningen till viss del för att passa vårt 
datamaterial. Denna kategorisering redovisas i appendix 4.  

4.4.5 Rensning extremvärden 
De variabler som grundar sig i finansiell data har korrigerats för att underlätta statistiska 
tester. Vi har tagit bort värden som avviker med mer än 3 standardavvikelser från 
medelvärdet för att inte enskilda observationer ska påverka resultatet av statistiska tester 
i för hög utsträckning (Moore et al., 2011, s. 111). Detta innebär att antalet observationer 
i regressionsanalyserna har minskat från 249 till 223.  

 
Tabell 3: Tabell av urval efter rensning av extremvärden 

 

Antal observationer
319
-49
-21
249
-26
223

Rensning av extremvärden
Antal observationer i tester

Urval
Small-, Mid-, Large Cap 2018
Noterade 2017-18, Utländska företag
Företag med brutet räkenskapsår
Antal företag i studien
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4.5 Praktiska hjälpmedel 
Smith (2011, s. 58) anser att Microsoft Excel och andra statistiska programvaror är 
lämpliga hjälpmedel att använda sig av i en kvantitativ analys. Vi har samlat in och 
bearbetat all data i Excel och sedan använt programvaran MiniTab för att testa och 
analysera datamaterialet. 

4.6 Multipel regressionsanalys 
När en analys innehåller fler än tre variabler kallas det en multivariat analys. I enklare 
test används färre variabler och parvis men eftersom verkligheten är komplex krävs det 
ofta fler variabler för att förklara en företeelse (Körner & Wahlgren, 2015, s. 176). 
Multipel regressionsanalys, hädanefter kallat MRA, är en metod som används i sådana 
analyser. I MRA används flera förklarande variabler för att analysera den beroende 
variabeln (Körner & Wahlgren, 2015, s. 177). För att undersöka hur företagsegenskaper, 
bransch eller revisionsbyrå påverkar rapporteringen av antalet SBO har vi använt oss av 
MRA vilket ligger i linje med de tidigare studierna av Morais & Pinto (2017) och 
Gambetta et al. (2017). 
  
Modellen vi har använt oss av grundar sig i en kombination av modellerna i Morais & 
Pinto (2017) och Gambetta et al. (2017). Eftersom studierna är utförda i andra 
studiemiljöer och baseras på en annan population är inte modellerna direkt applicerbar. 
Vi har utifrån det valt ut de variabler som kan tänkas passa in i vår studiemiljö och för 
vår population. I ett försök att driva forskningen framåt har vi adderat en variabel som 
ytterligare kan ge en dimension till ett företags egenskaper. Modellen är uppbyggd på 
ekvationen som följer (Djurfeldt et al., 2018, s. 355): 
  
𝑦 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1+. . . + 𝑏𝑘𝑥𝑘 + 𝑒  
 
𝑦 = den beroende variabeln är kvantitativ och kan i MRA varken vara kvalitativ eller 
binär. 
𝑎 = en konstant variabel som används för att beräkna värdet på y, givet vissa värden på 
de oberoende variablerna.  
𝑏𝑖 = betakoefficienten anger vilket värde de oberoende variablerna har i regressionen.  
𝑥1 = den oberoende variabeln som kan anta både kvantitativa- och binära värden.  
𝑒 = är residualen som förklarar den totala variansen i den beroende variabeln som de 
oberoende variablerna inte kan förklara.  
 
För att kunna dra några slutsatser ur resultatet av en MRA finns det flera testvärden som 
måste tas i beaktande. Djurfeldt et al. (2018, s. 331) beskriver fyra värden som bör tolkas 
i en MRA. F-testet visar om en signifikant del av den totala variansen fångas in i 
regressionen. Ett signifikant F-test visar dock inte vilken av variablerna som förklarar 
responsvariabeln (Moore et al., 2011, s. 598). P-värdet visar sannolikheten att 
nollhypotesen förkastas felaktigt given en viss Signifikansnivå, vilket även är risken för 
ett Typ 1-fel (Moore et al., 2011, s. 385). I denna studie används signifikansnivå på 5 och 
10 %. För att kunna förkasta nollhypotesen och undvika ett Typ 1-fel behövs ett P-värde 
som är mindre än signifikansnivån (Studenmund, 2006, s. 128). Ett Typ 1-fel innebär att 
nollhypotesen förkastas trots att den är sann och risken för Typ 1-fel ökar vid högre 
signifikansnivåer. Typ 2-fel innebär motsatsen, att nollhypotesen accepteras när 
alternativhypotesen är sann (Moore et al., 2011, s. 386). Determinationskoefficienten, R2, 
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anger till vilken grad de oberoende variablerna kan förklara den totala variansen i den 
beroende variabeln (Djurfeldt et al., 2018, s. 331). Eftersom R2 inte kan försämras om en 
variabel adderas till modellen är det bättre att titta på den justerade R2 eftersom den 
justerar för antalet frihetsgrader (Studenmund, 2006, s. 53-55). Värdet på T-testet för B-
koefficienterna avgör om regressionen är statistiskt signifikant och tecknet före varje 
koefficient visar vilken riktning sambandet har (Djurfeldt et al., 2018, s. 331).  
 
I denna MRA försöker vi förklara om företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå 
påverkar den beroende variabeln Antal SBO. Förutom Antal SBO har två ytterligare 
beroendevariabler undersökts i MRA, som följer Lennox (2017, refererad i Gambetta et 
al., 2017, s. 12) kategorisering av SBO på Konto- och Bolagsnivå. SBO på bolagsnivå 
definieras av riskområden som är kopplade till hela verksamheten såsom skatter, 
rättstvister, regleringar, förvärv och avyttringar, kontroller och IT-system (Gambetta et 
al., 2017, s. 12). Vidare beskrivs SBO på kontonivå som riskområden som är kopplade 
till specifika poster i årsredovisningen så som intäktsredovisning, goodwill och andra 
immateriella tillgångar, materiella anläggningstillgångar, pensioner, lager, finansiella 
tillgångar och nedskrivningar av tillgångar (Gambetta et al., 2017, s. 12). Detta har 
resulterat i tre olika MRA-modeller: 
 
ANTAL SBO = 𝛽0 + 𝛽1LÖNSAMHET + 𝛽2SKULDSÄTTNING + 𝛽3STORLEK+ 
𝛽4BALANSLIKVIDETET + 𝛽5INFORMATIONSASSYMETRI + 𝛽6KREDITBETYG 
+ 𝛽7FÖRLUST + 𝛽8BRANSCH + 𝛽9REVISIONSBYRÅ + 𝜀 
 
ANTAL KONTO-SBO = 𝛽0 + 𝛽1LÖNSAMHET + 𝛽2SKULDSÄTTNING + 
𝛽3STORLEK+ 𝛽4BALANSLIKVIDETET + 𝛽5INFORMATIONSASSYMETRI + 
𝛽6KREDITBETYG + 𝛽7FÖRLUST + 𝛽8BRANSCH + 𝛽9REVISIONSBYRÅ + 𝜀 
 
ANTAL BOLAGS-SBO = 𝛽0 + 𝛽1LÖNSAMHET + 𝛽2SKULDSÄTTNING + 
𝛽3STORLEK+ 𝛽4BALANSLIKVIDETET + 𝛽5INFORMATIONSASSYMETRI + 
𝛽6KREDITBETYG + 𝛽7FÖRLUST + 𝛽8BRANSCH + 𝛽9REVISIONSBYRÅ + 𝜀 
 
För att förklara antalet SBO, antalet konto-SBO och antalet bolags-SBO har vi valt ut nio 
oberoende variabler. Djurfeldt et al. (2018, s. 311) förklarar att en av de stora styrkorna 
med MRA är att det går att använda både kvalitativa och kvantitativa variabler, förutsatt 
att de kvalitativa variablerna behandlas som binära. I vår modell har vi använt oberoende 
kvalitativa variabler som har kodats om till binära och oberoende kvantitativa 
kontinuerliga variabler. Dessutom har vi tre stycken kontrollvariabler som har inkluderats 
i modellen i syfte att replikera Gambetta et al. (2017) samt Morais & Pinto (2017). 
Modellerna består av följande förklarande variabler och kontrollvariabler:  
 
Lönsamhet 
Variabeln Lönsamhet ämnar fånga in företags effektivitet. Variabeln har tagits fram 
genom att dividera nettoinkomst före skatt med totala tillgångar.  
 
1 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 
Skuldsättning 
Skuldsättning har tagits fram som ett mått att estimera risken i företagen genom att 
dividera totala skulder med totala tillgångar.  
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2 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 
Storlek 
Variabeln Storlek har, likt Gambetta et al. (2017, s. 13) och Morais & Pinto (2017, s.10), 
tagits fram genom att använda den naturliga logaritmen av totala tillgångar för få ett bättre 
fördelat urval och minska effekten av för stora- eller för små observationer. Ett företag 
består av dess tillgångar och således bör det betraktas som ett bra storleksmått.  
 
3 = ln(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟) 
 
Balanslikviditet – Kontrollvariabel 
Balanslikviditet är omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Gambetta et 
al. (2017, s. 13) menar att balanslikviditet ger ett mått på komplexiteten av revisionen.  
 
4 = 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

 
Informationsasymmetri – Kontrollvariabel 
Vi har använt variabeln Informationsasymmetri för att fånga i diskrepansen som finns i 
värderingen av företag (Morais & Pinto, 2017). Variabeln har tagits fram genom att 
dividera verkligt värde av bolaget per 31 december 2016 med bokfört värde samma 
datum. 
 
5 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 31 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 2016

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 31 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 2016
 

 
Kreditbetyg 
Kreditbetyg är den variabel vi adderat till modellen. Risken för konkurs har enligt tidigare 
forskning visat sig ha ett starkt samband med kreditbetyg (Murcia et al., 2014, s. 190). 
Att ta med denna variabel i modellen bör således hjälpa till att karaktärisera ett företags 
risknivå.  
 
8 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 1 𝑜𝑚 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑏𝑒𝑡𝑦𝑔 𝑢𝑝𝑝𝑓𝑦𝑙𝑙𝑠, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 0 
 
Där kreditbetyg innefattar:  

• Kredit Stark 
• Kredit Svag 

Referensvariabel: 
• Kredit Bra 

 
Förlust – Kontrollvariabel 
Förlust har inkluderats för att fånga upp lönsamhet och risk (Gambetta et al., 2017). 
Variabeln antar värdet 1 om företaget har redovisat en förlust under året och värdet 0 om 
annat.  
 
9 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 1 𝑜𝑚 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 0 
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Bransch 
Bransch syftar till att fånga in eventuella externa påverkningar på rapporteringen som 
beror på vilken bransch ett företag opererar i. Indelningen av företag efter bransch har 
gjorts enligt den globala industri-klassificeringen GICS (MSCI, 2018). Vissa branscher 
har slagits ihop för att öka antalet observationer i varje kategori och således underlätta 
regressionsanalysen.  
 
6 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 1 𝑜𝑚 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑡𝑖𝑙𝑙ℎö𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑓𝑦𝑙𝑙𝑠, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 0  
 
Där branschtillhörighet innefattar: 

• Konsumentvaror & Tjänster 
• Finans & Fastighet 
• Hälsovård 
• IT & Teleoperatör 
• Övriga industrier 

Referensvariabel: 
• Industrivaror & Tjänster 

 
Revisionsbyrå 
Revisionsbyrå har tagits med i modellen för att fånga in olikheter i rapporteringen som 
beror på vilket företag som utför revisionen. Kategorin representeras av Big 4 byråerna 
och en övrig kategori bestående av mindre byråer.  
 
7= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 1 𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑏𝑦𝑟å 𝑢𝑝𝑝𝑓𝑦𝑙𝑙𝑠, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 0 
 
Där revisionsbyrå innefattar:  

• Deloitte 
• EY 
• KPMG 
• Övriga revisionsbyråer 

Referensvariabel 
• PwC 

 

4.5.1 Regressionsdiagnostik 
Innan utförandet av MRA finns risken för ett antal felkällor som bör undersökas. De flesta 
uppkommer när antagandet om en normalfördelad residual inte är uppfyllt (Djurfeldt et 
al., 2018, s. 357). 
  
Normalitetsantagandet innebär att residualerna är normalfördelade med medelvärde 0 
och konstant varians (Greene, 2012, s. 63). Enligt Studenmund (2014, s. 105) bör 
residualerna vara normalfördelade för att testerna ska vara så applicerbara och trovärdiga 
som möjligt. Vanligtvis är en slumpmässig distribution normalfördelad bara urvalet är 
stort nog. Efter att ha granskat residualerna för de tre MRA vi utför kan vi konstatera att 
den modell med Antal SBO som beroende variabel anses vara normalfördelad och att de 
andra två med Konto-SBO och Bolag-SBO anses inte vara optimala ur ett 
normalitetsantagande, appendix 5. Det innebär att vi måste vidta en viss försiktighet vad 
gäller granskning av resultatet men vi ser inget hinder för att fortsätta 
regressionsanalysen.  
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En ytterligare felkälla som kan uppstå i MRA är Heteroskedasticitet, vilket innebär att 
det är en ojämn spridning av residualen. Heteroskedasticitet beror på att distributionen 
för varje residual varierar och den ojämna spridningen innebär då att tillförlitligheten i 
modellen minskar (Djurfeldt et al., 2018, s. 368; Studenmund, 2014, s. 102). Det går att 
upptäcka eventuell ojämn spridning genom ett plotdiagram, dock kan det vara svårt att 
åtgärda ett sådant problem. För att minska problemet är det möjligt att försöka 
transformera de oberoende variablerna genom att ta roten ur, kvadrera eller den naturliga 
logaritmen (Djurfeldt et al., 2018, s. 368). Efter att ha granskat materialet har vi inte sett 
några indikationer på heteroskedasticitet. 
  
Multikollinearitet är en annan felkälla som kan uppstå i MRA och innebär att de 
oberoende variablerna enskilt eller tillsammans är korrelerade (Djurfeldt et al., 2018, s. 
364). Greene (2012, s. 129) förklarar att en modell med perfekt korrelerade variabler är 
misslyckad. En modell med högt korrelerade variabler kan uppfylla alla antaganden och 
ändå skapa statistiska problem (Greene, 2012, s. 129). Om multikollinearitet föreligger 
kan små förändringar i datamaterialet skapa stora förändringar på parametrar i modellen 
och koefficienterna kan visa fel värden trots att de är signifikanta med hög förklaringsgrad 
(Djurfeldt et al., 2018, s. 366; Greene, 2012, s. 129). Det största problemet med 
multikollinearitet i modellen är således att resultatet är opålitligt. Genom att konstruera 
en korrelationsmatris och studera VIF-värden i regressionen går det att utläsa om risken 
för multikollinearitet finns. Djurfeldt et al. (2018, s. 366) förklarar att korrelationer över 
0,8 indikerar ett problem och likaså VIF-värden över 2,5. I den modell vi har använt oss 
av har vi genom en korrelationsmatris, se tabell 10, och VIF-värden kontrollerat att ingen 
av variablerna korrelerar så högt och att alla VIF-värden understiger 2,5. I en ursprunglig 
version av modellen fanns en kategorisk variabel som indikerar om bolaget tillhörde 
Small-, Mid- eller Large Cap med. Denna variabel var högt korrelerad med variabeln för 
storlek, och uteslöts ur modellen för att undvika problem med multikollinearitet.  

4.7 Multipel logistisk regression 
Den andra statistiska analysmetoden av hypoteser som denna studie använder heter 
multipel logistisk regression. Likt linjär regression innehåller logistisk regression en eller 
flera förklarande variabler. Det som främst skiljer modellerna åt är att responsvariabeln 
endast kan anta ett binärt värde, enkelt uttryckt endast två olika värden, 1 eller 0 (Moore 
et al., 2011, s. 916). En logistisk regression syftar till att fastställa oddsen eller 
sannolikheten för att responsvariabeln antar det ena eller det andra värdet, givet de 
förklarande variablerna i modellen (Menard, 2001, s. 6). En logistisk regressionsanalys 
försöker visa om de förklarande variablerna kan förutse utfallet av responsvariabeln i 
form av sannolikhet (Menard, 2001, s. 12). Den logistiska regressionen kalkylerar odds 
för ett utfall av responsvariabeln genom att dividera sannolikheten att det inträffar delat 
med sannolikheten att det inte inträffar (Bjerling & Ohlsson, 2010, s. 2). I testet görs 
oddset om till den naturliga logaritmen av odds (Menard, 2001, s. 13). Ett högt log odds 
visar på hög sannolikhet att responsvariabeln antar det undersökta värdet och vice versa. 
Likt en multipel regressionsanalys jämför den logistiska motsvarigheten hela modellen 
och de inkluderade variablerna i kombination, och resulterar i 𝑏-koefficienter som visar 
hur dessa tillsammans påverkar responsvariabeln. Däremot, eftersom responsvariabeln 
endast antar två värden betyder inte 𝑏-koefficienterna samma sak som i en ordinär 
regressionsanalys. Vad som kan utläsas av koefficienterna är istället förändringen i odds, 
givet en förändring i variabeln (Bjerling & Ohlsson, 2010, s. 4; Menard, 2001, s. 6).  
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Den logistiska regressionen som analysmetod passar väl in på studien eftersom vi syftar 
till att undersöka vilka företagsegenskaper som kan vara relaterade med specifika typer 
av SBO. Det vill säga, att testa om en specifik SBO-typ rapporteras eller inte rapporteras, 
givet bolagets finansiella egenskaper. De två värden som responsvariabeln kan anta blir 
således att ha eller att icke ha den typen av SBO som undersöks. Den logistiska 
regressionsanalysen kalkylerar sedan sannolikheten att SBO-typen förekommer i bolaget. 
Sannolikheten att tre typer av SBO förekommer undersöks i tre separata 
regressionsanalyser. Ekvationen för relationen mellan SBO-typen och de oberoende 
variablerna specificeras på följande sätt; 
 
ln(𝑜𝑑𝑑𝑠) = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + ⋯ + 𝑏𝑖𝑥𝑖 
 

𝑂𝑑𝑑𝑠(𝑌 = 1) = 𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑆𝐵𝑂 − 𝐽𝐴 =
𝑝 𝑆𝐵𝑂 − 𝐽𝐴

𝑝 𝑆𝐵𝑂 − 𝑁𝐸𝐽
=

𝑝
1 − 𝑝

 

 
De tre mest förekommande SBO-typerna: 

• Intäktsredovisning 
• Goodwill och andra immateriella tillgångar 
• Värdering av omsättningstillgångar 

 
Med samma oberoende variabler som MRA blir de tre modellerna som följer; 
 
SBO-INTÄKTSREDOVISNING = 𝛽0 + 𝛽1LÖNSAMHET + 𝛽2SKULDSÄTTNING + 
𝛽3STORLEK+ 𝛽4BALANSLIKVIDETET + 𝛽5INFORMATIONSASSYMETRI + 
𝛽6KREDITBETYG + 𝛽7FÖRLUST + 𝛽8BRANSCH + 𝛽9REVISIONSBYRÅ 
 
SBO-GOODWILL OCH ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR = 𝛽0 + 
𝛽1LÖNSAMHET + 𝛽2SKULDSÄTTNING + 𝛽3STORLEK+ 𝛽4BALANSLIKVIDETET 
+ 𝛽5INFORMATIONSASSYMETRI + 𝛽6KREDITBETYG + 𝛽7FÖRLUST + 
𝛽8BRANSCH + 𝛽9REVISIONSBYRÅ 
 
SBO-VÄRDERING AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR = 𝛽0 + 𝛽1LÖNSAMHET + 
𝛽2SKULDSÄTTNING + 𝛽3STORLEK+ 𝛽4BALANSLIKVIDETET + 
𝛽5INFORMATIONSASSYMETRI + 𝛽6KREDITBETYG + 𝛽7FÖRLUST + 
𝛽8BRANSCH + 𝛽9REVISIONSBYRÅ 
 
För att dra slutsatser från de logistiska regressionsanalyserna måste vissa testvärden 
beaktas. Signifikansnivå och p-värde analyseras på samma sätt som i den multipla 
regressionsanalysen. Signifikansnivån visar vid vilken nivå av P-värdet som 
nollhypotesen kan förkastas (Studenmund, 2006, s. 128). Vid de logistiska testerna 
används främst en signifikansnivå på 5%, men vissa slutsatser kan dras vid 10% med 
sämre statistisk säkerhet. Z-värden används för att fastställa P-värdet för 𝑏-
koefficienterna, där ett Z-värde>1,96 motsvarar ett P-värde<0,05 (Bjerling & Ohlsson, 
2010, s. 10). Vidare är det vanligt att modellens lämplighet utvärderas. Det vill säga, att 
modellen kan förutse värden i verkligheten på ett godtagbart sätt (Bjerling & Ohlsson, 
2010, s. 21). Det görs genom att jämföra skillnaden mellan observerade och predikterade 
värden från modellen för att se om variansen är stor nog för att inte kunna förklaras av 
slumpen, vanligtvis genom ett så kallat Hosmer och Lemeshow-test (Menard, 2001, s. 
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23). Om P-värdet från testet är större än 0,05 kan modellen anses förklara en tillräckligt 
stor del av variansen i den beroende variabeln (Bjerling & Ohlsson, 2010, s. 21). Det är 
däremot viktigt att påpeka att testet inte ger ett fullständigt lämplighetsbetyg, utan visar 
endast att modellen förklarar tillräckligt stor del för att vara acceptabel. I våra tre 
logistiska tester överstiger samtliga P-värden från Hosmer och Lemeshow-testet nivån på 
0,05, vilket innebär att modellerna inte underkänns i frågan om lämplighet (Bjerling & 
Ohlsson, 2010, s. 21). Måttet R2 presenteras även i samband med våra logistiska tester, 
dock menar Bjerling & Ohlsson (2010, s. 23) att måttet för de logistiska testerna är mindre 
relevant och användbarheten är omdiskuterat. Det är främst intressant i analyser av 
samband med en ordinär MRA.  

4.7.1 Regressionsdiagnostik  
Vissa statistiska antaganden för en logistisk regression måste vara uppfyllda. Om inte så 
kan det resultera i partiska koefficienter, ineffektiva estimeringar eller ogiltiga statistiska 
slutsatser (Menard, 2001, s. 67). Dessa liknar till viss del antaganden för en MRA, men 
undantar exempelvis kraven för normalfördelat datamaterial, heteroskedasticitet och 
linjära samband mellan beroende och oberoende variabler (Bjerling & Ohlsson, 2010, s. 
1). Det första antagandet är att modellen ska vara korrekt specificerat och innehålla 
relevanta variabler. Nästa krav är att i ett tillräckligt stort urval ska det inte finnas 
observationer som varit föremål för upprepade mätningar och ska därmed vara oberoende 
av varandra (Menard, 2001, s. 74-75). Vidare ska oberoende variabler inte korrelera med 
varandra och får inte orsaka multikollinearitet (Menard, 2001, s. 74-75). Efter att vi 
undersökt variabler i en korrelationsmatris och beaktat VIF-värden anser vi att det inte 
finns någon risk för multikollinearitet i modellen. Till sist finns antagandet om att de 
oberoende variablerna och logit odds ska ha ett linjärt samband (Menard, 2001, s. 74-75). 
Detta undersöktes via regressionen av de oberoende variabler och ansågs inte väsentligt 
äventyra de slutsatser som modellen ger. 

4.8 Pilotstudie 
I inledningen av denna studie genomförde vi en pilotstudie för att testa om det vi ville 
åstadkomma var genomförbart. Bryman & Bell (2017, s. 266) förklarar att det är vanligt 
förekommande i enkät- och intervjuundersökningar att genomföra en pilotstudie, dels för 
att testa frågornas funktionalitet och dels för att helheten av studien blir bra. Detta är 
förvisso varken en enkät- eller intervjuundersökning men eftersom detta är ett relativt 
outforskat område behövde vi säkerställa att det var möjligt att samla in den data som är 
nödvändig. För att testa genomförbarheten valde vi företagen som representerar 
NASDAQ OMX30S, vilket är ett index av Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. 
Därefter samlade vi in data genom årsredovisningarna och revisionsberättelsen om 
rapporterade SBO. Vi testade sedan om det var möjligt att kategorisera de olika områden 
som rapporterats. Vi kom snabbt till inblicken att det var fullt möjligt att genomföra 
studien som vi tänkt. Vi insåg även att det inte var lika tidskrävande och komplicerat att 
samla in data som vi hade förväntat oss vilket ledde till att vi utökade urvalet från 
företagen på Stockholmsbörsens Large Cap till Stockholmsbörsen Small-, Mid- och 
Large Cap. 

4.9 Hypoteser 
Hypoteser kan definieras som förväntade samband mellan en eller flera variabler (Smith, 
2011, s. 33). En hypotes härleds från den litteratur och teori som har presenterats för att 
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den ska vara grundad i redan befintlig argumentation (Smith, 2011, s. 49). Vi har 
deducerat hypoteser utifrån tidigare forskning som mer eller mindre har undersökt samma 
sak fast i en annan studiemiljö och på forskning som vi anser vara applicerbara på detta 
forskningsområde. Det är vanligt att två hypoteser formuleras, en noll- och en 
alternativhypotes. Nollhypotesen (H0) antar att det inte finns något samband mellan 
variablerna och Alternativhypotesen (H1) antar det motsatta (Smith, 2011, s. 49-50). 
Djurfeldt et al. (2018, s. 194) menar att hypotesprövningar är nödvändiga för att kunna 
säkerställa ett statistiskt samband och att en samhällsvetenskaplig analys är lika viktig för 
att kunna fastställa orsakssamband. Vi ämnar testa hypoteserna för att kunna säkerställa 
eventuella statistiska samband som sedan ska analyseras i ett bredare perspektiv. Vi 
presenterar hypoteser som alternativhypotes testar om det finns stöd för dessa. Det 
betyder att nollhypotesen samtidigt kan förkastas. 

 
Tabell 4: Hypoteser med respektive responsvariabel och test 

 
 

Hypoteser Responsvariabel Test
H1: Antalet rapporterade SBO beror på 
företagsegenskaper, bransch eller 
revisionsbyrå.

Antal SBO
Multipel 

regressionsanalys

H2: Antalet rapporterade SBO på 
kontonivå beror på företagsegenskaper, 
bransch eller revisionsbyrå.

Antal SBO på 
kontonivå

Multipel 
regressionsanalys

H3: Antalet rapporterade SBO på 
bolagsnivå beror på företagsegenskaper, 
bransch eller revisionsbyrå. 

Antal SBO på 
bolagsnivå

Multipel 
regressionsanalys

H4: Förekomsten av SBO-typen 
Intäktsredovisning beror på 
företagsegenskaper, bransch eller 
revisionsbyrå.

Intäktsredovisning
Logistisk 

regressionsanalys

H5: Förekomsten av SBO-typen Goodwill 
och andra immateriella tillgångar beror på 
företagsegenskaper, bransch eller 
revisionsbyrå.

Goodwill och andra 
immateriella 

tillgångar

Logistisk 
regressionsanalys

H6: Förekomsten av SBO-typen Värdering 
av omsättningstillgångar beror på 
företagsegenskaper, bransch eller 
revisionsbyrå.

Värdering av 
omsättnings-

tillgångar

Logistisk 
regressionsanalys
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5. Empiri 
I detta kapitel presenterar vi resultaten av de statistiska prövningar som har utförts. 
Kapitlet inleds med ett avsnitt som beskriver hur rapporteringen av ”Särskilt 
betydelsefulla områden” har sett ut avseende räkenskapsår 2016. Resterande delar av 
kapitlet innehåller resultaten av de multipla linjära- och logistiska regressionsanalyser 
vi har utfört.  

5.1 Deskriptiv statistik över rapporteringen av SBO 
Tabell 5 - 8 visar beskrivande statistik över de 249 företag som ingår i datamaterialet 
avseende räkenskapsåret 2016. I tabellerna är alla värden som beskriver 
företagsegenskaper angivna i genomsnitt. Företagen i urvalet är fördelade över 11 
branscher och har totalt rapporterat 590 stycken SBO. I genomsnitt har varje företag 
rapporterat 2,37 SBO. Totala tillgångar representerar företagets storlek och är i 
genomsnitt 72 741 570 024 kr. Lönsamheten för urvalet är i genomsnitt 8,60 %.  
 
I tabell 5 är urvalet sorterad efter revisionsbyrå. PwC är den i studien som reviderar flest 
företag och av Big 4 är Deloitte den som reviderar minst antal. Antalet rapporterade SBO 
per företag är 2,37 och det är bara Deloitte och EY som rapporterar fler än snittet. PwC 
och Deloitte reviderar de största företagen i urvalet och KPMG de med högst lönsamhet. 
Grant Thornton och de övriga revisionsbyråerna reviderar företag som i genomsnitt gör 
förlust. Skuldsättningsgraden är i genomsnitt 0,52. PwC och KPMG reviderar företag 
med högre skuldsättning. Balanslikviditeten är i genomsnitt 5,23, vilket är en onormalt 
hög balanslikviditet som beror på enskilda extremer i urvalet. PwC och Deloitte granskar 
de företag som har sämst likviditet baserat på detta mått.  

 
Tabell 5: Börsnoterade företag fördelade efter revisionsbyrå 

 
 
I tabell 6 är företagen i studien sorterade efter den globala industri-klassificeringen GICS 
(MSCI, 2018). De två mest representerade branscherna i studien är Industrivaror- & 
tjänster samt Hälsovård. Antalet rapporterade SBO är högre än genomsnittet i sex av 
branscherna och högst bland företagen i branscherna Teleoperatör, Kraftförsörjning och 
Material. Företagen i Finans-branschen är överlägset störst i avseende till totala tillgångar 
och de har även högst balanslikviditet. Hälsovård- och Energiföretagen har redovisat 
förlust och rapporterat färre antal SBO än genomsnittet. Företagen i Industrivaror- & 
tjänster samt Fastighet har bäst lönsamhet och antal rapporterade SBO är över 
genomsnittet i dessa branscher. Fastighetsföretagen har högst skuldsättningsgrad följt av 
Energi- och Teleoperatör-företagen. Teleoperatör-, Kraftförsörjning- och 
Fastighetsföretagen har en balanslikviditet under 1 vilket kan vara en indikation på 
betalningssvårigheter (Investopedia, u.å.). Antalet rapporterade SBO är i genomsnitt 4, 3 
och 2,5 i dessa branscher vilket är högt i urvalet.  

REVISIONSBYRÅ FÖRETAG ANTAL SBO SNITT SBO TILLGÅNGAR LÖNSAMHET SKULDSÄTTNING BALANSLIKV
PwC 96 212 2,21 108 834 933 534 5,22% 0,56 1,72
Deloitte 37 111 3,00 92 371 673 659 9,72% 0,47 1,59
EY 60 144 2,40 15 654 348 778 6,67% 0,51 12,01
KPMG 46 103 2,24 71 728 743 575 19,27% 0,54 2,04
Grant Thornton 3 6 2,00 213 036 103 -1,28% 0,47 2,55
Övriga 7 14 2,00 1 046 164 571 -0,23% 0,31 36,52
TOTALT 249 590 2,37 72 741 570 024 8,60% 0,52 5,23
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Tabell 6: Börsnoterade företag fördelade efter bransch 

 
 
Tabell 7 visar företagen fördelade efter antalet rapporterade SBO avseende 
räkenskapsåret 2016. För 70 % av företagen är antalet rapporterade SBO två eller tre. De 
företag som har fyra eller fler rapporterade SBO är i genomsnitt större än övriga företag 
i urvalet. Totala tillgångar är störst för de företag som har fem rapporterade SBO och i 
genomsnitt har dessa företag sämst lönsamhet. Lönsamheten är i genomsnitt högst för de 
företag som bara har en rapporterad SBO vilka också är de företag som har bäst 
balanslikviditet. Skuldsättningen är högst för de företag där antalet rapporterade SBO är 
fyra och lägst där antalet SBO är en. 

 
Tabell 7: Börsnoterade företag fördelade på antalet rapporterade SBO 

 
 
I tabell 8 är företagen fördelade efter antalet rapporterade SBO på kontonivå. För ungefär 
75 % av företagen rapporterades det en eller två SBO på kontonivå. De företag som hade 
två rapporterade SBO på kontonivå är i genomsnitt större och har högre lönsamhet än 
resterande. De företag som hade noll rapporterade SBO har i genomsnitt lägst 
skuldsättning och är i genomsnitt mindre än de andra. Företagen med noll eller fyra 
rapporterade SBO har likviditet högt över medel. Det ska tilläggas att ett företag med fyra 
SBO påverkar ration med en balanslikviditet på över 400.  

 
Tabell 8: Börsnoterade företag fördelade på antalet rapporterade konto-SBO 

 

BRANSCH FÖRETAG ANTAL SBO SNITT SBO TILLGÅNGAR LÖNSAMHET SKULDSÄTTNING BALANSLIKV
Dagligvaror 24 60 2,50 21 670 531 103 7,65% 0,55 3,96
Industrivaror- & tjänster 71 172 2,42 19 776 283 772 18,36% 0,56 1,75
Material 9 25 2,78 24 402 221 222 1,84% 0,43 1,59
Hälsovård 36 80 2,22 3 398 260 396 -3,45% 0,39 4,86
Sällanköpsvaror- & tjänster 18 40 2,22 8 899 319 215 8,56% 0,59 1,24
Finans 29 63 2,17 493 042 611 663 5,97% 0,50 26,99
Energi 2 4 2,00 24 777 497 850 -3,89% 0,61 1,41
Teleoperatör 4 16 4,00 78 443 186 750 5,26% 0,61 0,61
Informationsteknik 31 67 2,16 12 482 226 216 5,38% 0,46 1,85
Kraftförsörjning 1 3 3,00 2 460 000 000 -2,11% 0,59 0,79
Fastighet 24 60 2,50 26 471 851 542 10,69% 0,62 0,91
TOTALT 249 590 2,37 72 741 570 024 8,60% 0,52 5,23

#SBO FÖRETAG TILLGÅNGAR LÖNSAMHET SKULDSÄTTNING BALANSLIKV
0 3 7 862 107 502 11,45% 0,55 1,09
1 45 9 838 456 834 21,90% 0,44 19,31
2 98 33 890 516 201 5,15% 0,51 2,61
3 75 22 989 259 274 6,09% 0,55 1,86
4 21 267 851 427 980 5,39% 0,65 1,16
5 3 2 143 543 345 073 3,76% 0,56 1,35
6 3 163 827 333 333 8,41% 0,57 1,28
7 1 53 877 000 000 9,98% 0,45 1,56

TOTALT 249 72 741 570 024 8,60% 0,52 5,23

#KONTOSBO FÖRETAG TILLGÅNGAR LÖNSAMHET SKULDSÄTTNING BALANSLIKV
0 21 10 997 151 215 7,19% 0,34 15,71
1 88 48 327 001 122 3,66% 0,56 1,71
2 105 116 408 925 189 13,76% 0,53 2,49
3 29 35 039 135 552 6,10% 0,52 1,85
4 4 80 279 146 500 8,38% 0,37 125,89
5 2 34 373 000 000 6,48% 0,50 1,29

TOTALT 249 72 741 570 024 8,60% 0,52 5,23
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Tabell 9 visar företagen fördelade efter antalet rapporterade SBO på bolagsnivå. 87 % av 
företagen hade ingen eller en rapporterad SBO på bolagsnivå. Ett av företagen hade fyra 
rapporterade SBO och som sett till totala tillgångar är större än genomsnittet av resterande 
företag. Lönsamheten var högst för de företag som inte hade någon rapporterad SBO på 
bolagsnivå. Skuldsättningen är högst för de företag som har två eller tre och lägst för den 
som har fyra SBO på bolagsnivå. Likviditeten är bäst för de bolag som har två SBO på 
bolagsnivå och lägst för de med en.  

 
Tabell 9: Börsnoterade företag fördelade på antalet rapporterade bolag-SBO 

 
 
I tabell 10 presenteras antalet rapporterade SBO fördelade efter kategori. De vanligaste 
områdena av särskild betydelse för revisorerna är Intäktsredovisning, Goodwill och Skatt. 
Sett till procentuell fördelning av SBO och antal företag ser vi ungefärligt att 
Intäktsredovisning och Goodwill förekommer i en av tre bolags revisionsberättelser, och 
Skatt i en av fem. Vi noterar att endast sex områden handlar om IT-frågor. Vi kan även 
se i tabell 9 att av de 13 mest rapporterade SBO-typerna är endast två på bolagsnivå och 
av det totala antalet rapporterade SBO är 74 % på kontonivå. I appendix 10 redovisas hur 
de olika SBO-typerna är fördelade efter bransch. Rapportering av Intäktsredovisning är 
mest förekommande i branscherna Industrivaror & Tjänster och Informationsteknik. 
Samma fördelning gäller för rapporteringen av Goodwill. Vad det gäller Skatt rapporteras 
hälften av den SBO-typen i branscherna Industrivaror & Tjänster och Fastighet. Vi kan 
även utläsa i appendix 10 att av alla SBO som rapporterats i branschen Fastighet, är 
ungefär 42 % hänförliga till typen som kategoriseras Förvaltningsfastigheter. I branschen 
Finans tillhör ungefär 32 % av antalet SBO typen Finansiella tillgångar. 
Intäktsredovisning och Immateriella tillgångar är de två mest rapporterade SBO-typerna 
i branschen Hälsovård. Värdering av lager är den mest förekommande SBO-typen i 
branschen Dagligvaror men förekommer mest i företag från Industrivaror & Tjänster.   
 

 
 
 

#BOLAGSBO FÖRETAG TILLGÅNGAR LÖNSAMHET SKULDSÄTTNING BALANSLIKV
0 118 61 984 861 707 13,34% 0,51 6,79
1 94 45 195 535 007 3,33% 0,50 9,87
2 27 205 443 749 776 7,28% 0,62 28,31
3 9 70 344 746 668 5,36% 0,61 1,86
4 1 369 973 000 000 9,22% 0,19 1,18

TOTALT 249 72 741 570 024 8,60% 0,52 5,23
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Tabell 10: Särskilt betydelsefulla områden fördelade efter kategori 

 

5.2 Deskriptiv statistik över variabler 

5.2.1 Beroende variabler 
I tabell 11 och 12 redovisar vi fördelning av beroende variabler som ingår i 
regressionsmodellerna. Tabell 10 visar hur beroende variabelerna Antal SBO, Antal 
konto-SBO och Antal bolags-SBO är fördelade över räkenskapsåret 2016. Ur tabellen 
kan vi utläsa att företagen redovisar i snitt 1,65 konto-SBO och 0,72 bolags-SBO. Vidare 
kan vi utläsa att samtliga beroende variabler i genomsnitt avviker från medelvärdet med 
ungefär 1.  

Tabell 11: Fördelning av beroende variabler i MRA 

 
 
Tabell 12 visar att omkring 40 % av företagen redovisar SBO-typen intäktsredovisning 
eller värdering av goodwill och andra immateriella tillgångar. Cirka 25 % av företaget 
redovisar SBO-typen värdering av omsättningstillgångar. 
 

Tabell 12: Fördelning av beroende variabler i logistisk regression 

 

KATEGORI SBO KONTO/BOLAGS NIVÅ ANTAL SBO ANTAL SBO % %-FÖRDELNING FÖRETAG
Intäktsredovisning KONTO 102 17% 41%
Goodwill KONTO 71 12% 29%
Skatt BOLAG 49 8% 20%
Värdering av lager KONTO 46 8% 18%
Redovisning av förvärv BOLAG 43 7% 17%
Immateriella tillgångar KONTO 36 6% 14%
Förvaltningsfastigheter KONTO 28 5% 11%
Goodwill och andra immateriella tillgångar KONTO 27 5% 11%
Värdering av fordringar KONTO 25 4% 10%
Finansiella tillgångar KONTO 24 4% 10%
Övriga avsättningar KONTO 20 3% 8%
Materiella tillgångar KONTO 16 3% 6%
Utvecklingsutgifter KONTO 16 3% 6%
Övrigt BOLAG 16 3% 6%
Avsättningar för rättstvister BOLAG 10 2% 4%
Finansiering BOLAG 9 2% 4%
Avyttringar BOLAG 8 1% 3%
Pension KONTO 8 1% 3%
Kostnader KONTO 7 1% 3%
IT-system BOLAG 6 1% 2%
Avyttringar och förvärv BOLAG 5 1% 2%
Förstagångsrevision BOLAG 5 1% 2%
Immateriella- och materiella tillgångar KONTO 5 1% 2%
Andelar i närstående företag KONTO 4 1% 2%
Fortlevnad BOLAG 4 1% 2%
SUMMA 590 100% 249 FÖRETAG

ANTAL MIN MAX MEDEL MEDIAN STANDARDAVVIKELSE
SBO 590 0 7 2,37 2 1,06
Konto-SBO 411 0 5 1,65 2 0,91
Bolag-SBO 179 0 4 0,72 1 0,83

ANTAL PROCENT
SBO-Intäktsredovisning 97 38,96%
SBO-Värdering av goodwill och andra 
immateriella tillgångar

98 39,36%

SBO-Värdering av omsättningstillgångar 63 25,30%
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5.2.2 Oberoende variabler 
Tabell 13 visar hur kontinuerliga oberoende variabler i regressionsmodellerna är 
fördelade. Naturliga logaritmen av totala tillgångar varierar mellan 17,67 och 29,41. 
Lönsamhet visar ett medelvärde på 6,35 % samtidigt som att variationen mellan Min och 
Max är stor. Det visar att det finns företag i urvalet som presterar väldigt bra och andra 
med betydligt lägre lönsamhet. Gällande skuldsättning visar tabellen att företagens 
tillgångar i genomsnitt är finansierade med 52 % skulder. Vidare visar tabellen att det 
finns en stor spridning i variablerna Balanslikviditet och Informationsasymmetri.  
 

Tabell 13: Fördelning av kontinuerliga oberoende variabler 

 
 
Av tabell 14 kan vi utläsa att endast 15,66 % av företagen har gått med förlust under 
räkenskapsåret 2016. Det visar att 84,34 % har förhållandevis god lönsamhet.  
 

Tabell 14: Fördelning av företag som redovisat förlust 

 
 
Gällande fördelning av kreditbetyg visar tabell 15 att merparten av företagen har ett starkt 
eller bra kreditbetyg. Endast 21,4 % har ett kreditbetyg på BB+ eller sämre. I urvalet var 
det sex företag som inte hade något kreditbetyg.  
 

Tabell 15: Fördelning av kreditbetyg 

 
 

Tabell 16 visar att PwC och EY är de revisionsbyråer som reviderar flest företag i urvalet. 
Endast 4,02 % revideras av en revisionsbyrå utanför Big 4.  

 
Tabell:16 Fördelning av revisionsbyrå 

 
 
 
 
 

N MIN MAX MEDEL MEDIAN STANDARDAVIKELSE
TOTALA TILLGÅNGAR (LN) 249 17,67 29,41 22,08 21,87 2,12
LÖNSAMHET 247 -68,76% 74,61% 6,35% 7,33% 13,84%
SKULDSÄTTNING 249 0,00 1,09 0,52 0,55 0,21
BALANSLIKVIDITET 231 0,02 9,99 1,79 1,39 1,51
INFORMATIONSASYMMETRI 244 0,25 14,40 3,10 2,32 2,56

FÖRLUST ANTAL PROCENT
Vinst 210 84,34%

Förlust 39 15,66%

KREDITBETYG ANTAL PROCENT
Stark 108 44,44%
Bra 83 34,16%

Svag 52 21,40%

REVISIONSBYRÅ ANTAL PROCENT
PwC 96 38,55%

Deloitte 37 14,86%
EY 60 24,10%

KPMG 46 18,47%
Övriga 10 4,02%
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Till sist kan vi se i tabell 17 spridning mellan branscherna i modellerna. Företagen är 
relativt jämnt fördelade mellan branscherna och endast Övriga industrier är under 10 %.  
 

Tabell 17: Fördelning av bransch 

 
 

5.3 Empiriska tester 
5.3.1 Korrelation 
Vi har genom en korrelationsmatris, som presenteras i tabell 18, undersökt hur den 
beroende och de oberoende variablerna i hypotes 1 korrelerar med varandra. Det finns 
flertalet variabler som är statistiskt signifikanta men däremot är det endast fyra som 
tenderar att korrelera med varandra. Kredit Bra och Kredit Stark samt Lönsamhet och 
Förlust korrelerar negativt och starkare än andra variabler, dock bör korrelationen inte 
vara så stark att den orsakar multikollinearitet och således orsakar skattningsfel i 
modellen (Djurfeldt et al., 2018, s. 366). 
 

Tabell 18: Korrelationsmatris över variablerna hänförliga till hypotes 1.  

 
 

5.3.2 Multipel regressionsanalys 
Den första regressionsanalysen är kopplad till hypotes 1 och presenteras nedan i tabell 
19. Regressionsmodellen har en justerad förklaringsgrad på 22,36 % och F-testet är 
statistiskt signifikant (ρ<0,05). Förklaringsgraden betyder att 22,36 % av variansen i den 
beroende variabeln Antal SBO kan förklaras av modellen med företagets egenskaper, 
revisionsbyrå eller bransch. Likt slutsatsen av korrelationsmatrisen finns inte några 
tecken på multikollinearitet eftersom alla VIF-värden är under 2,5 (Djurfeldt et al., 2018, 
s. 366). Durbin-Watson-testet visar att det inte finns någon korrelation i residualerna 
eftersom testvärdet (2,01176) är högre än övre gränsvärdet (Savin & White, 1977, s. 
1994-1995). Resultaten visar att Skuldsättning (β=1,214; ρ<0,05) och Storlek (β=0,2277; 

BRANSCH ANTAL PROCENT
Konsumentvaror & Tjänster 42 16,87%

Industrivaror & Tjänster 71 28,51%
Hälsovård 36 14,46%

Finans & Fastighet 53 21,29%
IT & Teleoperatör 35 14,06%
Övriga Industrier 12 4,82%

Pearson Correlation A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Antal SBO (A) 1,00
PwC (B) -0,12 1,00
Deloitte (C ) 0,25 -0,33 1,00
EY (D) 0,02 -0,45 -0,24 1,00
KPMG (E ) -0,06 -0,38 -0,20 -0,27 1,00
Övriga (F) -0,07 -0,16 -0,09 -0,12 -0,10 1,00
Consumer Goods & Services(G)0,01 0,02 -0,04 0,02 0,01 -0,04 1,00
Industrials (H) 0,03 0,07 -0,06 -0,09 0,07 0,01 -0,28 1,00
Financials & Real Estate (I) -0,02 -0,03 0,03 0,05 -0,05 -0,01 -0,23 -0,33 1,00
Health Care (J) -0,06 -0,11 0,05 0,06 0,01 0,03 -0,19 -0,26 -0,21 1,00
IT & Tele (K) 0,00 0,01 0,06 -0,04 -0,04 0,04 -0,18 -0,26 -0,21 -0,17 1,00
Others (L) 0,06 0,05 -0,04 0,01 -0,01 -0,05 -0,10 -0,14 -0,12 -0,09 -0,09 1,00
Kredit Stark (M) 0,09 -0,14 0,07 0,09 0,02 -0,01 0,15 0,08 -0,20 -0,11 0,07 0,03 1,00
Kredit Bra (N) -0,01 0,04 0,02 -0,02 -0,01 -0,06 -0,11 -0,01 0,09 0,05 0,01 -0,04 -0,62 1,00
Kredit Svag (O) -0,09 0,14 -0,08 -0,08 -0,02 0,00 -0,02 -0,04 0,02 0,10 -0,07 0,02 -0,45 -0,36 1,00
Förlust (P) -0,11 0,07 -0,06 -0,09 -0,01 0,14 -0,08 -0,10 -0,12 0,23 0,05 0,11 -0,31 0,02 0,35 1,00
Lönsamhet (Q) -0,03 -0,07 0,10 0,01 0,03 -0,10 0,06 0,12 0,07 -0,21 -0,03 -0,10 0,28 -0,02 -0,34 -0,67 1,00
Skuldsättning (R ) 0,21 0,13 -0,10 -0,03 0,05 -0,16 0,10 0,13 0,08 -0,25 -0,08 -0,05 -0,20 0,14 0,14 -0,14 -0,05 1,00
Storlek (S) 0,39 0,06 0,04 -0,04 0,05 -0,23 0,03 -0,01 0,41 -0,30 -0,23 0,05 0,05 -0,03 -0,05 -0,35 0,10 0,39 1,00
Balanslikviditet (T) -0,14 0,02 -0,04 -0,03 -0,01 0,11 -0,09 -0,02 -0,18 0,34 0,00 -0,05 -0,02 -0,02 0,02 0,19 -0,08 -0,55 -0,33 1,00
Informationsassymetri (U) -0,11 -0,04 0,08 -0,04 0,03 0,01 -0,07 0,04 -0,29 0,28 0,15 -0,12 0,14 -0,01 -0,11 -0,03 0,21 -0,08 -0,29 0,34 1,00
Signifikans på: 5%

10%
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ρ<0,05) är statistiskt signifikanta med positiv effekt på antalet rapporterade SBO. 
Lönsamhet har negativ påverkan på antalet SBO men är inte statistiskt säkerställd på 
rimlig signifikansnivå. Detsamma gäller för Balanslikviditet och Informationsasymmetri.  
 
Av revisionsbyråerna har vi använt PwC som referensvariabel. Det innebär att resultatet 
visar att Deloitte (β=0,821; ρ<0,05) och EY (β=0,296; ρ<0,10) rapporterar fler SBO än 
PwC. De andra revisionsbyråerna visar också positiva koefficienter men kan inte 
säkerställas statistiskt. Industrivaror & tjänster har valts som referensvariabel för 
branscherna. Det är bara Finans & Fastighet (β=-0,381; ρ<0,10) som är signifikant, dock 
på den högre signifikansnivån. I Finans & Fastighet rapporteras det färre SBO än i 
Industrivaror & tjänster. Övriga kontrollvariabler uppfyller inte kraven för att betraktas 
som statistiskt säkerställd.  
 
Sammantaget visar resultatet att antalet SBO beror på vissa företagsegenskaper, bransch 
och revisionsbyrå vilket ger stöd för hypotes 1.  

 
Tabell 19: Regressionsmodell 1 – Antal SBO  

 
 
Den andra regressionsmodellen ämnar svara på hypotes 2 och presenteras i tabell 20. 
Modellen visar en lägre justerad förklaringsgrad på 13,86 % men F-testet är även här 
statistiskt signifikant (ρ<0,05). Den lägre förklaringsgraden visar att modellen förklarar 
13,86% av variansen för den beroende variabeln Antal Rapporterade SBO på Kontonivå, 
men inte lika bra som modell 1. Eftersom det endast är den beroende variabeln som är 
förändrad i jämförelse med modell 1 finns det inte heller här något som indikerar på 
multikollinearitet. Testvärdet (1,92748) av Durbin-Watson ligger mellan övre- och nedre 
gränsvärdet vilket betyder att det inte går att uttala sig om resultatet av testet (Durbin & 
Watson, 1951, s. 161). Storlek (β=0,0955; ρ<0,05) och Skuldsättning (β=0,81; ρ<0,10) 
har positiv påverkan på antalet rapporterade SBO på kontonivå, dock med lägre säkerhet 

Variabler Koefficient (b) P-Value VIF
Constant -3,388 0,001
Lönsamhet -0,65 0,349 2,23
Skuldsättning 1,214 0,009 1,93
Storlek 0,2277 0,000 1,72
Balanslikviditet 0,0525 0,338 1,89
Informationsasymmetri -0,0245 0,414 1,62
Kredit Stark 0,071 0,639 1,55
Kredit Svag -0,26 0,143 1,48
Förlust 0,09 0,729 2,26
Konsumentvaror & tjänster -0,124 0,501 1,31
Finans & Fastighet -0,381 0,065 1,64
Hälsovård 0,267 0,231 1,6
IT & Teleoperatör 0,189 0,343 1,42
Övriga industrier 0,233 0,452 1,22
Deloitte 0,821 0,000 1,28
EY 0,296 0,072 1,33
KPMG 0,025 0,886 1,21
Övriga revisionsbyråer 0,503 0,152 1,15

R-sq(adj)
P-Value

Durbin-Watson Statistic
Antal Observationer

Signifikansnivå
5%

10%

223

ANTAL SBO

22,39%
0,000

2,01176
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för Skuldsättning. Lönsamhet, Balanslikviditet, Informationsasymmetri och Förlust 
saknar signifikans och resultatet bör därför inte betraktas som relevant.  
 
Deloitte (β=0,327; ρ<0,10), EY (β=0,252; ρ<0,10) och Övriga revisionsbyråer (β=0,588; 
ρ<0,10) är statistiskt signifikanta med lägre säkerhet och rapporterar fler SBO på 
kontonivå än PwC. Av branscherna visar Hälsovård (β=0,522; ρ<0,05) och Övriga 
industrier (β=0,71; ρ<0,05) att det rapporteras fler SBO på kontonivå i dem branscherna 
än Industrivaror & tjänster. Finans & Fastighet (β=-0,514; ρ<0,05) är också statistiskt 
signifikant men negativ, vilket innebär att det rapporteras färre SBO på kontonivå i den 
branschen än Industrivaror & tjänster. De andra branscherna är inte statistiskt 
säkerställda. Resultatet visar också att Svag kreditrating (β=-0,278; ρ<0,10) har ett 
negativt förhållande med antalet rapporterade SBO på kontonivå.  
 
Sammantaget visar resultatet att antalet rapporterade SBO på kontonivå beror på vissa 
företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå vilket ger stöd för hypotes 2. 
 

Tabell 20: Regressionsmodell 2 – Antal Konto-SBO 

 
 
I den tredje regressionen testar vi hypotes 3 och resultatet presenteras i tabell 21. Justerad 
förklaringsgrad för modellen är 14,71 % och likt de andra testerna är F-testet signifikant 
(ρ<0,05). Förklaringsgraden indikerar att 14,71% av variansen av Antal rapporterade 
SBO på Bolagsnivå förklaras av modellen. I denna modell har vi ändrat den beroende 
variabeln till antalet rapporterade SBO på bolagsnivå, vilket innebär att VIF-värdena 
fortfarande är oförändrade och inget indikerar på multikollinearitet. Durbin-Watson-testet 
är signifikant med ett testvärde (2,1262) som är högre än det övre gränsvärdet (Savin & 
White, 1977, s. 1994-1995). Resultatet visar att det bara är Storlek (β=0,1322; ρ<0,05) av 
de kontinuerliga variablerna som är statistiskt signifikant. Storleken har ett positivt 
samband med antalet rapporterade SBO på bolagsnivå. Regressionen visar att Förlust 
(β=0,425; ρ<0,10) har en positiv effekt på antalet rapporterade SBO på bolagsnivå.  

Variabler Koefficient (b) P-Värde VIF
Constant -0,776 0,379
Lönsamhet -0,201 0,752 2,23
Skuldsättning 0,81 0,057 1,93
Storlek 0,0955 0,011 1,72
Balanslikviditet -0,0107 0,832 1,89
Informationsasymmetri -0,0263 0,341 1,62
Kredit Stark -0,065 0,642 1,55
Kredit Svag -0,278 0,088 1,48
Förlust -0,335 0,163 2,26
Konsumentvaror & tjänster 0,067 0,695 1,31
Finans & Fastighet -0,514 0,007 1,64
Hälsovård 0,522 0,011 1,6
IT & Teleoperatör 0,244 0,184 1,42
Övriga industrier 0,71 0,013 1,22
Deloitte 0,327 0,061 1,28
EY 0,252 0,096 1,33
KPMG 0,144 0,376 1,21
Övriga revisionsbyråer 0,588 0,069 1,15

R-sq(adj)
P-Värde

Durbin-Watson Statistic  
Antal Observationer

ANTAL KONTO-SBO

Signifikansnivå
5%

10%

223

13,86%
0,000

1,92748
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Av revisionsbyråerna är det bara Deloitte (β=0,494; ρ<0,05) som är statistiskt säkerställd. 
Deloitte rapporterar fler SBO på bolagsnivå än PwC. Övriga industrier (β=-0,477; 
ρ<0,10) visar signifikans på den högre nivån. Resultatet visar att i Övriga industrier 
rapporteras det färre SBO på bolagsnivå än i Industrivaror & tjänster. Resultatet av de 
andra branscherna kan inte säkerställas statistiskt.  
 
Sammantaget visar resultatet att antalet rapporterade SBO på bolagsnivå beror på vissa 
företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå vilket ger stöd för hypotes 3.  
 

Tabell 21: Regressionsmodell 3 – Antal Bolags-SBO 

 
 

5.3.3 Logistisk regressionsanalys  
I en första logistisk regressionsanalys testades om förekomsten av SBO-
Intäktsredovisning i revisionsberättelsen kan förklaras av företagets egenskaper, bransch 
eller revisionsbyrå, enligt hypotes 4. Regressionen visade ett signifikant P-värde på 0,000 
och presenteras i tabell 22. I ett Hosmer-Lemeshow testades modellens lämplighet och P-
värdet 0,455 indikerar en tillräcklig lämplighetsgrad (Bjerling & Ohlsson, 2010, s. 21). 
 
Gällande modellens variabler och koefficienter visar tabell 22 resultatet. Z-värden 
frambringar det P-värde som tabellen även visar. Ingen av de kontinuerliga variablerna; 
Lönsamhet, Skuldsättning, Storlek, Balanslikviditet eller Informationsasymmetri visade 
P-värden på en signifikant nivå. Istället visade kategoriska variabler som Deloitte 
(β=1,054; ρ<0,05) och EY (β=1,038; ρ<0,05) signifikanta P-värden med positiv inverkan 
på förekomsten av SBO-Intäktsredovisning. Jämfört med PwC är således sannolikheten 
högre för att SBO-intäktsredovisning rapporteras i klientens revisionsberättelse givet att 
Deloitte och EY är revisorer.  
 

Variabler Koefficient (b) P-Värde VIF
Constant -2,612 0,001
Lönsamhet -0,449 0,436 2,23
Skuldsättning 0,404 0,293 1,93
Storlek 0,1322 0,000 1,72
Balanslikviditet 0,0631 0,165 1,89
Informationsasymmetri 0,0017 0,944 1,62
Kredit Stark 0,136 0,282 1,55
Kredit Svag 0,018 0,903 1,48
Förlust 0,425 0,051 2,26
Konsumentvaror & tjänster -0,191 0,215 1,31
Finans & Fastighet 0,133 0,435 1,64
Hälsovård -0,255 0,168 1,6
IT & Teleoperatör -0,055 0,741 1,42
Övriga industrier -0,477 0,065 1,22
Deloitte 0,494 0,002 1,28
EY 0,045 0,743 1,33
KPMG -0,118 0,42 1,21
Övriga revisionsbyråer -0,085 0,771 1,15

R-sq(adj)
P-Värde

Durbin-Watson Statistic
Antal Observationer

ANTAL BOLAGS-SBO

Signifikansnivå
5%

10%

223

14,71%
0,000

2,1262
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Av branscherna är IT & Teleoperatör (β=1,479; ρ<0,05) samt Finans & Fastighet (β=-
1,245; ρ<0,05) signifikanta med positiv respektive negativ inverkan på SBO-
intäktsredovisning. Jämfört med Industrivaror & tjänster är sannolikheten högre att SBO-
intäktsredovisning förekommer i bolag inom IT & Teleoperatör och lägre i Finans & 
Fastighetsbranschen. Sammantaget finner vi stöd för att vissa revisionsbyråer och 
branscher påverkar sannolikheten att SBO-Intäktsredovisning kommer redovisas i 
revisionsberättelsen. Det ger stöd för hypotes 4. 
 

Tabell 22: Logistisk regressionsanalys SBO-Intäktsredovisning 

 
 
I en andra logistisk regressionsanalys undersökte vi om förekomsten av SBO-Goodwill 
och andra immateriella tillgångar kan förklaras av företagets egenskaper, bransch eller 
revisionsbyrå. Hypotes 5 testades genom regressionen i tabell 23. Resultatet från testet 
visar ett P-värde på 0,000, vilket är under signifikansnivån 5%. I Hosmer-Lemeshow-
testet kan vi utläsa att värdet även för denna modell är över den kritiska lämplighetsnivån 
på 5%. Modellen är därmed tillräckligt förklarande gällande skillnader mellan 
observerade och predikterade värden.  
 
Om vi granskar variabler i regressionsmodellen ser vi blandade resultat gällande 
signifikans och inverkan på sannolikheten. Z-värden i tabell 22 frambringar det P-värde 
som tabellen även visar. I tabellen ser vi två olika signifikansnivåer. Balanslikviditet (β=-
0,352; ρ<0,10) har en negativ inverkan på sannolikheten av att SBO-slaget rapporteras, 
med en högre signifikansnivå. Informationsasymmetri (β=-0,2648; ρ<0,05) har likaså en 
negativ inverkan på förekomsten av SBO-slaget, men är starkare statistiskt säkerställd på 
en lägre signifikansnivå.  
 
Av de kategoriska variablerna finner vi fyra signifikanta värden att tolka. EY (β=0,83; 
ρ<0,10) och KPMG (β=1,162; ρ<0,05) visar positiva koefficienter, det vill säga att de 
klienter som har EY och KPMG som revisorer redovisar med större sannolikhet SBO-

Variabler Koefficient (b) P-Värdet VIF
Constant -4,61 0,058
Lönsamhet 1,22 0,471 2,26
Skuldsättning 1,9 0,142 2,3
Storlek 0,113 0,275 1,82
Balanslikviditet 0,11 0,441 2,13
Informationsasymmetri 0,064 0,38 1,59
Kredit Stark -0,196 0,598 1,53
Kredit Svag -0,704 0,118 1,44
Förlust 0,514 0,434 2,33
Konsumentvaror & tjänster -0,075 0,862 1,29
Finans & Fastighet -1,245 0,022 1,52
Hälsovård 0,229 0,663 1,62
IT & Teleoperatör 1,479 0,003 1,42
Övriga industrier -0,875 0,322 1,15
Deloitte 1,054 0,024 1,33
EY 1,038 0,011 1,4
KPMG -0,06 0,892 1,22
Övriga revisionsbyråer 0,737 0,367 1,17

Test DF P-Value Adj R2

Regression 17 0,000 8,39%
Hosmer-Lemeshow 8 0,455
Antal Observationer

SBO-Intäktsredovisning

223

Signifikansnivå
5%

10%
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Goodwill och andra immateriella tillgångar än de klienterna med PwC. Vidare finner vi 
att vissa branscher minskar sannolikheten att SBO-slaget finns rapporterat i 
revisionsberättelsen. Finans & Fastighet (β=-3,475; ρ<0,00) och Övriga industrier (β=-
1,735; ρ<0,032) minskar som sagt sannolikheten för förekomsten av SBO-slaget jämfört 
med Industrivaror & Tjänster.  
 
Sammanfattningsvis finner vi stöd för hypotes 5 i och med att vissa företagsegenskaper, 
branscher och revisionsbyråer ökar sannolikheten att SBO-Goodwill och andra 
immateriella tillgångar rapporteras i revisionsberättelsen.  

 
Tabell 23: Logistisk regressionsanalys SBO-Goodwill och andra immateriella tillgångar 

 
 

I den tredje och sista logistiska regressionsanalysen testar vi SBO-Värdering av 
omsättningstillgångar i relation med företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå, 
enligt hypotes 6. Regressionen visar ett signifikant P-värde på 0,000 och redovisas i tabell 
24. Hosmer-Lemeshow resulterar i P-värde på 0,504 och ger stöd till att modellen är nog 
lämplig.  
 
Vissa variabler i regressionen visar signifikanta värden på antingen 10% eller 5%. 
Gällande företagsegenskaper är det variabler Lönsamhet (β=4,89; ρ<0,05) och 
Skuldsättning (β=2,93; ρ<0,10) som indikerar stark positiv inverkan på sannolikheten att 
SBO-slaget förekommer. Skuldsättning är dock statistiskt säkerställd på en högre 
signifikansnivå, vilket sänker säkerheten i skattningen. 
 
Vidare ser vi att endast en revisionsbyrå är signifikant på 10%. Bolag med KPMG (β=-
1,039; ρ<0,10) som revisor tenderar att rapportera SBO-Värdering av 
omsättningstillgångar med lägre sannolikhet än jämförelsekategorin PwC. Resterande 
revisionsbyråer uppvisar ingen samvariation med statistisk säkerhet.  
 

Variabler Koefficient (b) P-Värdet VIF
Constant 2,72 0,277
Lönsamhet 0,67 0,726 2,16
Skuldsättning -0,78 0,568 1,97
Storlek -0,047 0,663 1,61
Balanslikviditet -0,352 0,083 1,75
Informationsasymmetri -0,2648 0,004 1,56
Kredit Stark -0,034 0,932 1,55
Kredit Svag -0,401 0,414 1,55
Förlust -0,189 0,786 2,09
Konsumentvaror & tjänster 0,16 0,717 1,26
Finans & Fastighet -3,475 0,000 1,42
Hälsovård 0,003 0,996 1,41
IT & Teleoperatör 0,062 0,901 1,4
Övriga industrier -1,735 0,032 1,24
Deloitte -0,091 0,854 1,23
EY 0,83 0,052 1,32
KPMG 1,162 0,011 1,22
Övriga revisionsbyråer -1,55 0,178 1,08

Test DF P-Value Adj R2

Regression 17 0,000 17,11%
Hosmer-Lemeshow 8 0,115
Antal Observationer

SBO-Goodwill och andra immateriella tillgångar

223

Signifikansnivå
5%

10%
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Rörande branscher finner vi att Konsumentvaror & Tjänster (β=1,362; ρ<0,004), Övriga 
industrier (β=2,452; ρ<0,003) samt IT & Teleoperatör (β=-2,6; ρ<0,019) påverkar 
sannolikheten att SBO-slaget redovisas. Två med positivt inflytande och den sistnämnda 
med negativt inflytande. Till sist visar resultatet att Kreditbetyg Svag (β=-1,077; ρ<0,068) 
har en fallande inverkan på sannolikheten, vid en högre signifikansnivå. Sammantaget 
finner vi stöd för hypotes 7, att sannolikheten av förekomsten av SBO-Värdering av 
omsättningstillgångar påverkas av företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå. 
 

Tabell 24: Logistisk regressionsanalys av SBO-Värdering av omsättningstillgångar 

 
  

Variabler Koefficient (b) P-Värdet VIF
Constant 0,84 0,771
Lönsamhet 4,89 0,036 2,07
Skuldsättning 2,93 0,082 2,61
Storlek -0,171 0,181 1,7
Balanslikviditet 0,19 0,335 1,97
Informationsasymmetri -0,0473 0,624 1,78
Kredit Stark -0,16 0,719 1,58
Kredit Svag -1,077 0,068 1,51
Förlust -0,602 0,515 1,83
Konsumentvaror & tjänster 1,362 0,004 1,36
Finans & Fastighet -0,389 0,531 1,51
Hälsovård 0,322 0,607 1,55
IT & Teleoperatör -2,6 0,019 1,12
Övriga industrier 2,452 0,003 1,47
Deloitte -0,686 0,243 1,25
EY 0,007 0,987 1,3
KPMG -1,039 0,071 1,19
Övriga revisionsbyråer 1,25 0,252 1,22

Test DF P-Value Adj R2

Regression 17 0,000 15,94%
Hosmer-Lemeshow 8 0,504
Antal Observationer

SBO-Värdering av omsättningstillgångar

223

Signifikansnivå
5%

10%
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras den empiri som presenterats i tidigare avsnitt. Analysen består 
av tre delar. Den första delen är en analys av den deskriptiva statistiken och jämförs mot 
tidigare studier. Den andra delen omfattar resultat av hypotesprövningar. I denna del 
går vi djupare i analysen och resultatet jämförs och kopplas mot tidigare studier och 
teorier. Avslutningsvis analyserar vi resultaten i ett bredare perspektiv. 

6.1 Deskriptiv statistik 
Den del av studien som kartlägger rapporteringen av SBO består av deskriptiv statistik. 
Vi analyserar resultatet av den deskriptiva statistiken genom att jämföra utfallet med den 
tidigare studien av Gambetta et al. (2017), som också presenterar deskriptiv statistik av 
rapporteringen av SBO. Vidare analyseras deskriptiva statistiken för att ge en bättre 
förståelse för eventuella skillnader i resultatet mellan vår studie och det vi jämför med. 
Den jämförande studien av Gambetta et al. (2017) är utförd på 100 företag av indexet 
FTSE 100 i Storbritannien och består av data från tre år, 2013-2015. Vår studie består av 
data från 249 företag på Stockholmsbörsen och avser endast räkenskapsåret 2016. 
Olikheterna i studierna avseende studiemiljö och år kan innebära viss orättvis jämförelse. 
  
Resultatet från den svenska revisionen visar att det för år 2016 rapporterades 590 stycken 
SBO och 2,37 i snitt per företag, vilket är lägre än för den brittiska revisionen där det 
rapporterades 963 stycken SBO och 4,46 per företag (Gambetta et al., 2017 s. 15-16). De 
brittiska företagen har sämre lönsamhet, men är sett till totala tillgångar större än de 
svenska företagen (Gambetta et al., 2017, s. 15-16). I den svenska revisionen har det som 
mest rapporterats sju stycken SBO för ett företag och motsvarande tio stycken i den 
brittiska revisionen (Gambetta et al., 2017, s. 17). När det gäller de mest förekommande 
typerna av SBO är resultatet väldigt lika i studierna. SBO av typen Intäktsredovisning, 
Goodwill och Skatt är de mest förekommande i den svenska revisionen och detsamma 
gäller för den brittiska revisionen av det motsvarande (Gambetta et al., 2017, s. 19). Att 
Intäktsredovisning är den mest förekommande kan bero på att det är starkt kopplat till 
företagens resultat och kan vara av stort intresse för intressenter. Det kan finnas 
incitament från företagsledningen att redovisa intäkter i fel period eller intäkter som inte 
ännu uppfyller kraven för att redovisas, i syfte att möta vinstprognoser eller för att locka 
investerare (Eilifsen et al., 2013, s. 130). Att granska Intäktsredovisning kan vara 
komplicerat, vilket kan vara en orsak till mer omfattande granskning av revisorn och att 
denne finner området relevant att upplysa om. Goodwill är mer abstrakt än andra 
tillgångar, som prövas årligen för nedskrivning och ska skrivas ned om värdet minskat 
(KPMG, 2014, s. 2). Nedskrivningsprövningen värderas subjektivt av företagsledningen 
och innehåller uppskattningar om framtiden som kan var osäkra och svåra att utföra 
(KPMG, 2014, s. 3). Något som revisorn granskar och bevisligen finner vara ett riskfyllt 
område som är relevant att informera företagets intressenter om. Bedömningen av de 
subjektiva värderingarna kan vara orsaken till att det är den näst mest rapporterade SBO. 
Skatt är den tredje mest förekommande SBO. Uppskjutna skattefordringar och 
skatteskulder är vanliga orsaker till att skatt har ansetts som ett särskilt betydelsefullt 
område och det beror på att revisorerna måste beakta de värderingar som har gjorts och 
fastställa den temporära skillnaden av en tillgång. Om ett företag opererar i flera länder 
kan det ge upphov till komplex redovisning av skatt på grund av varierande lagstiftning.  
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En intressant iakttagelse är hur få SBO relaterade till IT som rapporterades av revisorn. 
Knappa sex stycken IT-frågor lyftes upp som SBO i revisionsberättelsen. Det är något 
motsägelsefullt eftersom Bode et al. (2017) menar att IT-frågor som exempelvis 
cybersäkerhet både är ett riskfyllt område som revisorer bör ägna mer uppmärksamhet till 
och utgör relevant information till intressenter.  
 
Urvalen i vår studie och den brittiska är relativt lika på grund av att båda innehåller företag 
som är börsnoterade och är spridda över samma typer av branscher, men att det finns 
skillnader i resultaten av rapporteringen är dock väntat. Att de brittiska företagen är större 
beror på att FTSE 100 är det index som representerar de 100 största företagen sett till 
marknadskapitalisering i Storbritannien. Utan att titta på enskilda företag i urvalet är det 
svårt att uttala sig om vad skillnaderna i lönsamhet beror på. De skillnader vi redogjort 
för i rapporteringen av antalet SBO kan bero på flera saker. Den främsta anledningen bör 
vara att denna typ av riskrapportering varit gällande i Storbritannien under en längre 
period än i Sverige. Det är möjligt att Storbritannien rapporterar onormalt höga antal SBO 
på grund av detta. De relativt låga antalen av rapporterade SBO i Sverige kan möjligtvis 
innebära att revisorer inte uppfattat det kommunikativa värdet som Köhler et al. (2016) 
menar att SBO ger investerare. Det är inte orimligt att tro att revisorer inte ännu har 
uppfattat värdet av rapporteringen av SBO. Kanske är de av samma mening som Lennox 
et al. (2017, s. 28), att investerare inte reagerar på informationen och anser att SBO inte 
är inkrementellt värdefullt för intressenter. Att ytterligare kommunikation från revisorn 
inte är speciellt väsentligt för investerare eller användare av revisionsberättelsen. Det låga 
antalet SBO kan även bero på revisorers negativa inställning till att ge ytterligare 
information som Öhman (2006, s. 91) påvisar. Kanske kan de låga resultaten vara en 
summa av den negativa inställningen. Visserligen kan inte resultatet av vår studie helt 
fastställa dessa aningar, men tendenserna är tydliga och något som framtida forskning bör 
undersöka. Varför rapporterar svenska revisorer så pass få SBO jämfört med andra 
studiemiljöer?  

6.2 Regressionsanalyser 

6.2.1 Antal rapporterade SBO  
Den första hypotesen som handlar om antalet SBO kan bero på företagets egenskaper, 
branschtillhörighet eller revisionsbyrå. Testet av hypotesen i en multipel 
regressionsanalys visar ett P-värde på 0,000, vilket är säkerställt på den lägsta 
signifikansnivån 5 %. Vi har därmed stöd för hypotes 1 och finner medhåll för att 
företagets egenskaper, branschtillhörighet eller revisionsbyrå påverkar antalet SBO i 
revisionsberättelsen. 
 
Resultatet av företagsegenskaper visade att företagets skuldsättningsgrad och storlek har 
betydelse för antalet rapporterade SBO i revisionsberättelsen. Det är i linje med vår 
föraning om att ett företag med högre skuldsättning kan ge upphov till fler 
kommunicerade SBO av revisorn. Denna föraning grundar sig i att Khlif & Husssainey 
(2016, s. 206) funnit ett positivt samband mellan skuldsättningsgraden och 
företagsledningens riskrapportering. Visserligen är resultatet inte direkt jämförbart, men 
grundtanken torde sig vara densamma – att en högre skuldsättningsgrad ger upphov till 
mer kommunikation av risk. En hög skuldsättningsgrad kan innebära större risk, vilket 
revisorn bör uppmärksamma i revisionen och möjligtvis rapporterar fler SBO. Jämförbara 
studier av Morais & Pinto (2017) samt Gambetta et al. (2017) finner inget stöd för att 
skuldsättningsgraden skulle utgöra en påverkansfaktor för rapporteringen av SBO, trots 
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att samma föraning som vår uttrycktes på förhand. Vårt resultat ger ett första stöd för att 
skuldsättningsgraden kan vara en påverkansfaktor för SBO. Vidare fann vi även stöd för 
att storleken har betydelse för antalet rapporterade SBO. Resultatet överensstämmer med 
Morais & Pinto (2017, s. 12) som också funnit att storlek är påverkansfaktor för SBO och 
hävdar att ju större företaget är desto mer komplex är deras verksamhet. Det ger upphov 
till en mer komplex revisionsprocess och i sin tur fler rapporterade SBO. Det följer även 
i Khlif & Hussainey (2016, s. 184) mening att företagsledningens riskrapportering är mer 
omfattande i större företag. En revision av ett större företag borde rimligtvis ha fler ögon 
på sig än andra, vilket kan göra att revisorn uppfattar fler områden i revisionen som 
relevanta för användare av revisionsberättelsen. Det är även möjligt att revisorer använder 
den ”Disclaimer effect” som Kachelmeier et al. (2017, s. 4) har identifierat, för att upplysa 
om fler riskfyllda områden och på så sätt avsäga sig en del av ansvaret om det riskfyllda 
området skulle innebära en väsentlig felaktighet. Det är inget vår studie direkt kan uttala 
sig om, men väcker en intressant tanke om motivet bakom att rapportera fler områden ju 
större företaget är. Av dessa resultat att döma, kan vi säga att vissa företagsegenskaper 
kan vara påverkansfaktorer för SBO. Företagets storlek och dess skuldsättningsgrad kan 
påverka antalet SBO som rapporterats av revisorn.  
 
Beträffande branscher fann vi ett svagt resultat som stödjer att branscher är 
påverkansfaktorer för antalet SBO. Det visade att bolag inom Finans & 
Fastighetsbranschen rapporterar färre SBO. Det är i linje med Morais & Pinto (2017, s. 
13) som påvisar att revisioner av finansiella bolag resulterar i fåtaliga SBO. Detta kan 
förklaras av att finansiella bolag är en del av en gravt reglerad marknad, vilket Khlif & 
Hussainey (2016, s. 188) menar borde resultera i lägre rapportering av risk. Ett mer 
reglerat bolag borde även innebära lägre kontrollrisk i revisionen, eftersom eventuella 
felaktigheter kan förhindras av den då mer omfattande interna kontrollen. Det är därmed 
rimligt att revisorn rapporterar olika antal SBO beroende på vilken bransch bolaget 
tillhör. Vid analys av detta resultat krävs viss försiktighet. Logiskt sett skulle det innebära 
att bolag inom denna sektor är mindre riskfyllda. Det är däremot möjligt att 
fastighetsbolag har ett stort, snarare än flera mindre riskfyllda områden. Förekommande 
i nästan samtliga fastighetsbolag är SBO-typen värdering av förvaltningsfastigheter. Ett 
område som ofta innefattar svåra värderingsfrågor och tillgångar som utgör en stor del av 
bolaget. Appendix 10 visar att en av fem områden upptagna inom Finans & Fastighet är 
området Värdering av förvaltningsfastigheter. Det kan påverka resultatet att färre SBO 
rapporteras i samband med revision av bolag inom sektorn Fastighet & Finans.  
 
Intressant nog fann Gambetta et al. (2017) att sex av åtta branscher inkluderade i studien 
påverkar antalet SBO. Varför vår studie samt Morais & Pinto (2017) finner knapphändiga 
resultat är svårt att sia om. Det kan bero på att studiemiljöerna skiljer sig åt och att 
datamaterialet innehåller olika typer av företag. En annan möjlighet är att de svenska 
revisorerna inte lägger någon större värdering vid vilken bransch bolaget tillhör, utan 
fokuserar på det enskilda bolaget såsom införandet av SBO i revisionsberättelsen var 
tänkt från början.  
 
Till sist fann vi stöd för att revisionsbyråer utgör en påverkansfaktor för antalet SBO. 
Deloitte påverkar antalet SBO positivt och EY likaså i jämförelse med PwC, dock med 
svag signifikans. Det följer Francis & Yu (2009) som visar att skillnader, dock gällande 
revisionskvalitet, mellan revisionsbyråer kan bero på skillnader i erfarenhet på kontoret 
som utför revisionen. Dessutom påpekar Francis (2011, s. 137) att skillnader kan 
uppkomma gällande branschexpertis. Det är möjligt att viss skillnad kan förklaras av att 
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vissa byråer har mer erfarenhet inom vissa branscher och således rapporterar fler eller 
färre SBO än vad en mindre erfaren konkurrent skulle göra. Vi ser exempelvis i appendix 
10 att PwC reviderar en stor andel bolag inom Industrivaror & Tjänster, Finans och 
Informationsteknik samtidigt som EY är stora inom Fastighet. Det talar visserligen bara 
för den rådande fördelningen på marknaden och inte för samlade branscherfarenheter. 
 
Den jämförande studien av Gambetta et al. (2017) visar även skillnader mellan 
revisionsbyråer sett till antalet rapporterade SBO. Däremot är det PwC som rapporterar 
flitigast och KPMG som är mest återhållsam i den brittiska studiemiljön (Gambetta et al., 
2017, s. 20). Detta skiljer sig från vår studie och innebär att resultatet inte direkt är i linje 
med tidigare studier. Föraningen var att revisionsbyråernas nationella kontor skulle ha 
mindre betydelse och att rapportering av SBO skulle vara likartat mellan länder inom 
samma byrå, vilket inte verkar vara fallet.  

6.2.2 Antal rapporterade SBO på kontonivå 
Den andra hypotesen syftar till att undersöka om antalet SBO på kontonivå beror på 
företagsegenskaper, revisionsbyrå eller branschtillhörighet. Det är en fördjupad variant 
av den första hypotesen. P-värdet för den andra regressionsmodellen visar signifikans på 
den lägsta nivån vilket innebär att det finns stöd för hypotes 2. Vi kan därmed konstatera 
att företagsegenskaper, revisionsbyrå eller branschtillhörighet påverkar antalet 
rapporterade SBO på kontonivå, det vill säga riskområden rörande specifika poster i 
årsredovisningen. 
 
I den andra multipla regressionsanalysen visade resultatet att Storleken och 
Skuldsättningsgraden har en signifikant betydelse för antalet rapporterade SBO på 
kontonivå. Betydelsen av skuldsättningsgraden är dock endast säkerställd med 10 % 
signifikans. Till skillnad från Gambetta et al. (2017, s. 27-28) visar vår studie att högre 
skuldsättningsgrad innebär fler rapporterade SBO. Gambetta et al. (2017, s. 27-28) 
argumenterar för att det resultat de redovisar torde bero på att det ställs hårdare krav på 
högt skuldsatta företag och att de således är mer granskade vilket leder till färre 
redovisade SBO på kontonivå. Det är en argumentation som rimligtvis borde vara 
passande för vår studie också, dock visar den statistiska prövningen det motsatta. En 
annan tolkning än den Gambetta et al. (2017) gör, är att det bör ställas hårdare krav om 
transparens på högre skuldsatta företag och därför krävs mer specificerad 
riskrapportering. Varför storleken har en positiv effekt på antalet rapporterade SBO på 
kontonivå följer samma argumentation som för antalet rapporterade SBO i allmänhet. 
Khlif & Hussainey (2016) visar ett positivt samband mellan storlek och riskrapportering 
och Gambetta et al. (2017) har inte säkerställt något samband mellan storlek och 
rapportering av SBO på kontonivå. Denna studie visar ett signifikant positivt förhållande 
mellan storlek och antalet rapporterade SBO på kontonivå. Det stämmer överens med vad 
vi förväntat oss och det är i linje med Kihilif & Hussainey (2016), som menar att större 
företag är mer komplexa vilket ökar risken för informations asymmetri. Det innebär att 
det krävs en mer specificerad riskrapportering i större företag där revisorn kan behöva 
lägga större vikt vid specifika poster i revisionen. Resultatet visar även ett svagt negativt 
samband mellan, Kredit Svag, och antalet rapporterade SBO på kontonivå. Det betyder 
att det rapporteras färre SBO på kontonivå i företag som har en kreditrating på BB+ eller 
sämre. Resultatet är något motsägelsefullt mot vad vi förväntat oss eftersom en lägre 
kreditrating innebär högre kreditrisk. En högre kreditrisk innebär sämre förmåga att möta 
sina obligationer mot kreditgivare (Murcia et al., 2014, s. 191) och därför är det rimligt 
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att anta att revisorerna uppmärksammar fler områden i revisionen som är relevanta för 
användare. 
  
Trots att vi saknar statistisk signifikans för de resterande företagsegenskaperna kan vi 
ändå med rimlig säkerhet konstatera att antalet rapporterade SBO på kontonivå beror på 
vissa företagsegenskaper. 
  
När det gäller revisionsbyråernas påverkan på antalet rapporterade SBO på kontonivå 
visade resultatet, med lägre säkerhet, att Deloitte, EY och de Övriga revisionsbyråerna 
rapporterar fler relativt till PwC. Gambetta et al. (2017, s. 24) har funnit ett negativt 
signifikant samband för KPMG. Vad gäller revisionsbyråernas rapportering av SBO på 
kontonivå är det svårt att presentera troliga orsaker till att resultaten skiljer sig åt. Det 
indikerar på att skillnader beror på olikheter i interna arbetsprocesser. Det utesluter dock 
inte att skillnader i rapporteringen kan bero på något annat, exempelvis andra egenskaper 
hos de klienter byråerna reviderar som denna modell inte fångar upp.    
  
I resultatet för branschers påverkan på antalet rapporterade SBO på kontonivå fann vi ett 
negativt samband för Finans & Fastighet samt positiva samband för Hälsovård och 
Övriga industrier. Resultaten är relativa till Industrivaror & tjänster. Utfallet skiljer sig 
även här mot de samband som Gambetta et al. (2017, s. 25) funnit. Khlif & Hussainey 
(2016) menar att riskrapporteringen i finansiella bolag är knapphändig på grund av att de 
är verksamma i en redan reglerad bransch. Den argumentationen ger stöd till varför det 
rapporteras färre SBO på kontonivå i Finans & Fastighet, även om branschen i detta fall 
även innehåller företag från fastighetsbranschen. En anledning till att det rapporteras fler 
SBO på kontonivå i Hälsovård kan vara på grund av dessa företag ofta har projekt i olika 
stadier av forskning. Det innebär att forskningsutgifter hanteras olika beroende på olika 
stadier och därför är det rimligt att anta att hanteringen av dessa värderingar kräver en 
mer omfattande uppmärksamhet av revisorn. 

6.2.3 Antal rapporterade SBO på bolagsnivå 
Den tredje hypotesen syftar till att undersöka om antalet rapporterade SBO på bolagsnivå 
beror på företagsegenskaper, branschtillhörighet eller revisionsbyrå. I en multipel 
regressionsanalys testades hypotesen och resulterade i ett P-värde på 0,000. Det visar att 
regressionen är signifikant på 5 % och vi har således stöd för hypotes 3. Med det kan vi 
påvisa att företagsegenskaper, branschtillhörighet eller revisionsbyrå påverkar antalet 
rapporterade SBO på bolagsnivå.  
 
Resultatet av företagsegenskaper visade att företagets storlek har betydelse för antalet 
rapporterade SBO på bolagsnivå. Det innebär att antalet relevanta områden om företagets 
risk i helhet, det vill säga rörande skatt, redovisning av förvärv, intern kontroll m.fl. är 
mer förekommande i större bolag. Det är rimligt eftersom omfattningen av sådana frågor 
naturligt blir större i takt med att bolaget växer. Resultatet indikerar att det finns fler 
områden relaterade till den samlade risken i större bolag som enligt revisorns 
professionella bedömning är relevanta för användare av revisionsberättelsen. Jämförande 
studien av Gambetta et al. (2017) finner inget stöd för varken storlek eller andra 
kontinuerliga företagsegenskaper, vilket innebär att vårt resultat är det första som visar 
att vissa företagsegenskaper kan påverka rapporteringen av SBO på bolagsnivå. 
 
Gällande revisionsbyråer finner vi att Deloitte rapporterar fler SBO på bolagsnivå än 
PwC. Deloitte rapporterar därmed fler områden om bolagets risk som helhet. Intressant 
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nog fann Gambetta et al. (2017) att en annan revisionsbyrå rapporterar flest SBO på 
bolagsnivå i Storbritannien, nämligen PwC. Likt den internationella miljön är det en 
revisionsbyrå som sticker ut, men eftersom det inte är samma byrå är det svårt att dra 
några större slutsatser.  
 
Vidare fann vi ett svagt förhållande att revisioner av bolag som presenterat en förlust 
under året rapporterar fler SBO på bolagsnivå. Det vill säga att fler risker relaterade till 
bolaget som helhet presenteras. Ett företag med förlust har följaktligen låg lönsamhet, 
vilket enligt vår föraning skulle kunna resultera i högre antal rapporterade SBO. Morais 
& Pinto (2017, s. 9) menar att fler SBO borde uppkomma i en sådan situation, även fast 
de själva inte finner något samband. Vårt resultat ger en första indikation att 
förlustresultat genererar fler SBO på bolagsnivå. Med andra ord är väldigt låg lönsamhet 
påverkansfaktor för SBO på bolagsnivå. Dock är signifikansnivån på 10% och vi finner 
inga samband när det gäller vårt andra mått för lönsamhet i modellen. Det gör att vi inte 
helt kan fastslå föraningen om lönsamhet, även fast viss tendens har påvisats genom 
resultatet av förlust.  

6.2.4 SBO-Intäktsredovisning  
Den fjärde hypotesen tar undersökningen av SBO-slag djupare än vad Gambetta et al. 
(2017) eller någon tidigare har genomfört. Vi undersöker om sannolikheten att en specifik 
SBO-typ förekommer, nämligen Intäktsredovisning, påverkas av företagets egenskaper, 
branschtillhörighet eller revisionsbyrå. Hypotesen testades i en multipel logistisk 
regression som visade P-värde på 0,000, vilket är signifikant på 5%. Med det som grund 
har vi stöd för hypotes 4 och hävda att sannolikheten för att SBO-slaget förekommer i 
revisionsberättelsen påverkas av företagets egenskaper, branschtillhörighet eller 
revisionsbyrå.  
 
När det gällde företagsegenskapers påverkan på sannolikheten att det finns en SBO-
Intäktsredovisning i revisionsberättelsen fann vi inga stödjande bevis. Med det menas att 
företagets egenskaper inte kan sägas påverka förekomsten av SBO-slaget 
Intäktsredovisning. Vår föraning var att Intäktsredovisning skulle förekomma med större 
sannolikhet i bolag som var större, mer komplexa och på så sätt möjligtvis ha flera 
intäktsströmmar som krävde mer uppmärksamhet av revisorn. Resultatet av testen visar 
inget belägg för att företagsegenskaper påverkar förekomsten av SBO-slaget.   
 
Vid analys av revisionsbyråer visar testerna att vissa revisionsbyråer kan påverka 
sannolikheten att SBO-Intäktsredovisning förekommer i revisionsberättelsen. Deloitte 
och EY är båda signifikanta med positiv inverkan, mot jämförelsekategorin PwC. Det 
betyder att sannolikheten för SBO-intäktsredovisning ökar om Deloitte och EY är 
revisorer för bolaget i jämförelse med PwC. Revisorer anställda hos Deloitte och EY är 
således mer benägna att ange Intäktsredovisning som ett SBO, enligt deras professionella 
bedömning. Detta är ett första resultat gällande påverkansfaktorer för en specifik SBO-
typ och visar att revisionsbyrå kan ha betydelse för vilken SBO-typ som redovisas. Vad 
en revisionsbyrå finner relevant att upplysa om kan därmed skilja sig mellan byråerna. 
Det finns inga jämförbara studier från en annan studiemiljö att se på.  
 
När det gäller branscherna, finner vi att Finans & Fastighet samt IT & Teleoperatör 
påverkar sannolikheten att SBO-Intäktsredovisning i revisionsberättelsen, jämfört med 
Industrivaror & tjänster. Bolag inom IT & Teleoperatör redovisar med högre sannolikhet 
SBO-slaget Intäktsredovisning samtidigt som revisioner i samband med bolag inom 
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Finans & Fastighet har motsatt förhållande. Revisorn bedömer således att 
Intäktsredovisning inte är ett relevant område att belysa för användare av 
revisionsberättelsen inom denna sektor. Möjligtvis anser revisorn att Intäktsredovisning 
är mindre riskfyllt i denna sektor, eller så kan det finnas andra områden i revisionen som 
revisorn finner mer relevanta att upplysa om. Det är inget som denna studie helt kan 
fastställa utan är något för framtida forskare att gå vidare med.   

6.2.5 SBO-Goodwill och andra immateriella tillgångar 
Vidare undersöker vi om sannolikheten av att ett andra SBO-slag, Goodwill och andra 
immateriella tillgångar finns kommunicerat av revisorn i revisionsberättelsen. Detta 
genom hypotes 5 med hjälp av en logistisk regressionsanalys. Den visar ett P-värde på 
0,000 och betyder att vi har stöd för hypotes 5. Det finns därmed stöd för att sannolikheten 
av förekomsten av SBO-Goodwill och andra immateriella tillgångar påverkas av 
företagets egenskaper, branschtillhörighet eller revisionsbyrå. 
 
Angående företagsegenskaper finner vi att måttet för Informationsasymmetri och 
Balanslikviditet påverkar SBO-slagets sannolikhet. Båda företagsegenskaperna har 
negativ inverkan på sannolikheten, den sistnämnda däremot på svagare signifikansnivå. 
Det innebär att revisorn finner SBO-Goodwill och andra immateriella tillgångar mindre 
relevant i bolag med högre Balanslikviditet och Informationsasymmetri. Eftersom dessa 
variabler behandlas som kontrollvariabler i modellen analyseras inte resultaten vidare än 
så. 
 
Branschen Finans & Fastighet har en starkt negativ koefficient och innebär att 
sannolikheten att SBO-slaget förekommer i revisionsberättelsen faller drastiskt i företag 
inom denna sektor. Detta föreslår således att revisorer bedömer att SBO-slaget inte är 
relevant för användare av revisionsberättelsen. Lika här som gällande SBO-
Intäktsredovisning kräver tolkning av resultatet viss försiktighet. Värdering av goodwill 
och andra immateriella tillgångar behöver nödvändigtvis inte vara icke riskfyllda 
områden i sektorn Finans & Fastighet, utan andra områden kan vara mer relevanta för 
revisorn att lyfta fram. Troligtvis är det värdering av förvaltningsfastigheter som 
kommuniceras så flitigt av revisorn att andra områden tappar sin relevans i Finans & 
Fastighet. Enligt appendix 10 är en av fem områden upptagna inom Finans & Fastighet 
området Värdering av förvaltningsfastigheter.  
 
Det finns även skillnader mellan revisionsbyråer som resulterar i skiftande sannolikhet 
att SBO-slaget förekommer. Resultaten visar att KPMG har en positiv inverkan och 
innebär att revisorer anställda på KPMG är mer benägen att redovisa SBO-goodwill och 
andra immateriella tillgångar än PwC. Eventuellt finner de värderingsfrågor om Goodwill 
särskilt relevant att informera om.  

6.2.6 SBO-Värdering av omsättningstillgångar 
Till sist undersöktes rapporteringen av SBO-slaget Värdering av omsättningstillgångar i 
samma syfte som de två föregående SBO-slagen. P-värdet från den logistiska 
regressionen visade 0,000 och vi har således stöd för hypotes 6. Likt de två tidigare kan 
även sannolikheten att SBO-Värdering av omsättningstillgångar förekommer anses 
påverkas av företagets egenskaper, branschtillhörighet eller revisionsbyrå. 
  
Mer specifikt angående företagsegenskaper finner vi att Lönsamhet, Skuldsättning och 
Kreditbetyg Svag är av betydelse för denna SBO-typ. De båda förstnämnda 
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karaktärsdragen har positiv inverkan på förekomsten, dessvärre är skattningen om 
Skuldsättning antagen på en svagare signifikansnivå. Revisorer för klienter med högre 
lönsamhet alternativt högre skuldsättning rapporterar således SBO-Värdering av 
omsättningstillgångar mer frekvent än för andra klienter. I en sådan situation är relevanta 
riskfyllda områden som revisorn finner viktiga att upplysa om är bl.a. värdering av lager 
och fordringar. Till sist finner vi att Kreditbetyget Svag ger lägre sannolikhet att SBO-
slaget förekommer. Möjligtvis finns det andra områden som revisorn anser är mer 
relevanta och kopplade till den mer uppenbara kreditrisken i bolaget. Exempelvis frågor 
gällande finansiering eller likviditetsrisk.  
  
Vi ser en viss tendens till att KPMG rapporterar med lägre sannolikhet SBO-Värdering 
av omsättningstillgångar. Detta på en svagare signifikansnivå, vilket försämrar 
säkerheten i skattningen. Det tyder på att KPMG, jämfört med PwC, finner lägre relevans 
i att rapportera om Värdering av omsättningstillgångar. Utifrån resultatet kan eventuella 
skillnader i revisionsbyråernas arbetsprocess att bestämma SBO utläsas. Däremot, är det 
möjligt att dessa resultat uppkommer på grund av klienters skillnader i andra företags- 
och branschegenskaper som inte lyckats fångats av vår förklarande modell.  
  
Här finner vi även att klienternas branschtillhörighet påverkar sannolikheten för SBO-
slaget. Konsumentvaror & Tjänster har en positiv effekt medan IT & Teleoperatör har en 
negativ effekt, jämfört med Industrivaror & Tjänster. Detta föreslår att revisorer för bolag 
inom Konsumentvaror & Tjänster finner, enligt deras personliga bedömning, att 
värderingar av omsättningstillgångar är mer relevant för läsare av revisionsberättelsen. 
Motsatt förhållande råder i IT & Teleoperatör. Av bara namnet på Konsumentvaror & 
Tjänster att döma kan vi ana att resultaten är rimliga. Varulager är en viktig del i 
verksamheten för många bolag inom konsumentvaror. Inkurans i varulager kan ha stor 
resultatpåverkan och det är därmed tänkbart att revisorer ser som riskfyllda samt relevanta 
att upplysa om. 

6.3 Slutanalys 

Det går endast att spekulera i huruvida resultatet av rapporteringen av SBO ger något 
mervärde till användare överlag eftersom denna studie har en annan utgångspunkt och 
undersöker vad som påverkar rapporteringen snarare än hur användare påverkas av 
rapporteringen. Köhler et al. (2016) har påvisat ett ökat kommunikativt värde med utökad 
rapportering i revisionsberättelsen. Lennox et al. (2016) är dock av en annan åsikt som i 
sin studie visar att investerare är medveten om de risker som presenteras och således 
tappar kommunikationen sin relevans. Redogörelsen för SBO innebär ingen ny 
information i revisionsberättelsen utan snarare ett förtydligande av de områden som 
revisorn anser mer betydande. På så vis är det förståeligt om den utökade informationen 
inte ger något mervärde för professionella investerare eftersom de rimligtvis besitter den 
kunskap som krävs för att identifiera dessa riskfyllda områden på egen hand. I det 
avseendet kan det däremot tänkas vara värdeskapande för icke professionella investerare 
med mindre kunskap och på så vis fungera som en vägledning för att bedöma risken i en 
investering.   
 
Den kritik som riktats mot den gamla revisionsberättelsen (Church et al., 2008; Gray et 
al., 2011; Mock et al., 2013) är det som ligger till grund för utformningen av den nya 
revisionsberättelsen. Standardsättare och reglerare har utarbetat en revisionsberättelse 
som ska vara mer företagsspecifik och vara av ett kommunikativt värde. Resultatet av 
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denna studie visar tendenser till att rapporteringen har blivit företagsspecifik. Vi finner 
samband för att exempelvis storlek och skuldsättning påverkar antalet rapporterade SBO 
vilket indikerar på att revisorer bedömer det enskilda företagets egenskaper. Om inga 
tendenser påvisats genom våra tester av företagsegenskaper hade det kunnat tolkas som 
om revisorn inte kommunicerar det som är mest relevant för revisionen av företaget. Utan 
bara vad som är relevant i en revision överlag oavsett det reviderade bolagets riskfyllda 
egenskaper. I ett sådant scenario kan det tolkas som att rapporteringen av SBO inte uppnår 
det tilltänkta informativa mervärdet för användarna och att regeländringen inte kommer 
bidra till att lösa branschens problem. I och med våra resultat tyder det ändå på att 
revisionsbranschen mottagit kritiken och att revisorn gör sin del genom att använda 
verktyget som standardsättare givit dem. I vilken utsträckning revisorer fortsätter att 
rapportera enligt syftet av SBO i framtiden återstår att se. Som Håkan Malmström, revisor 
på PwC, uttrycker det så finns det farhågor om att rapporteringen blir standardiserad i 
framtiden (Lennartsson, 2016). Av dessa resultat att tyda, så har revisionsbranschen 
åtminstone inte kommit dit än.  
 
FAR:s rekommendationer vägleder revisorerna i utförandet av revisionen för att följa de 
nya standarderna (ISA) som är framtagna av IAASB. Hur dessa rekommendationer 
tillämpas kan bero på den professionella bedömning som varje revisor besitter. Carpenter 
et al. (1994) förklarar att den professionella bedömningen hos revisorer formas av 
företagskulturen. Vidare kan skillnader i revisionsbyråer förklaras av erfarenhet inom 
byrån och branschexpertis (Francis, 2011; Francis & Yu, 2009). Det innebär sannolikt att 
tillämpningen av de nya standarderna, som kommit med den nya revisionsberättelsen, 
skiljer sig åt beroende på vilken revisionsbyrå som utför revisionen. Vi kan i resultatet av 
denna studie se att det föreligger en viss skillnad i rapporteringen av SBO mellan 
revisionsbyråerna. Det är möjligt att den skillnaden delvis kan förklaras av den 
professionella bedömningen. I ett större perspektiv skulle ett sådant förhållande kunna 
orsaka skada på det samlade mervärde den nya revisionsberättelsen förväntas ge 
användarna eftersom hanteringen av standarder, och således rapporteringen av SBO, då 
beror på vilken revisionsbyrå som revisorn tillhör. Graden av det informativa värdet 
påverkas då av revisionsbyråerna. Det kanske mest intressanta resultatet gällande 
förekomsten av specifika SBO är tendenser till skillnader mellan revisionsbyråer. Olika 
revisionsbyråer rapporterar vissa SBO mer frekvent än andra. Det tyder på att gällande 
vad revisionsbyråer finner relevant, enligt deras professionella bedömning, inte generellt 
sett är samma. Det visar en intressant skillnad i rapporteringen som, utöver ovan nämnda 
konsekvenser, kan ge konkurrensfördelar för en revisionsbyrå om den uppfattas ge mer 
informativt värde än den andra. 
 
För att avgöra om den nya revisionsberättelsen och rapporteringen av SBO ger något 
mervärde till användarna måste analysen följas upp efter några år för att se om 
tendenserna fortfarande tyder på samma förhållanden. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi studiens slutsatser utifrån problemformulering och syfte. 
Vidare avhandlas det teoretiska- och praktiska bidrag som studien förväntas bidra med. 
Kapitlet innehåller även förslag till framtida forskning och avslutningsvis diskuterar vi 
samhälleliga och etiska implikationer. 
 
Denna studie ämnar svara på följande frågeställningar; 
  

● Hur har rapporteringen av ”Särskilt betydelsefulla områden” sett ut för svenska 
börsnoterade företag? 

● Hur påverkar företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå rapporteringen av 
antalet ”Särskilt betydelsefulla områden”? 

● Hur påverkar företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå rapporteringen av 
de mest förekommande typerna av ”Särskilt betydelsefulla områden”? 

  
Det primära syftet med denna studie har varit att undersöka effekten av särskilda 
karaktärsdrag hos företag på rapporteringen av SBO samt att göra en redogörelse för hur 
rapporteringen har sett ut avseende räkenskapsåret 2016. För att besvara dessa frågor 
formulerades sex hypoteser av vilka fem undersöker samband mot olika typer av SBO 
och en av allmänt slag. Vi har genom beskrivande statistik redogjort för hur 
rapporteringen av SBO har sett ut. 
  
Den viktigaste insikten av kartläggningen är att det har rapporterats väsentligt färre SBO 
i den svenska revisionen i förhållande till den jämförande studien som är utförd i 
Storbritannien. Våra slutsatser av det är att svenska revisorer är mer restriktiva i sin 
redogörelse av risk i allmänhet alternativt att det beror på att kartläggningen baseras på 
den första utförda revisionen med den nya regelförändringen vilket är en skillnad mot den 
jämförande studien. 
  
Hypoteserna har prövats genom två olika typer av regressionsanalyser. Hälften genom 
multipel linjär regression och den andra hälften genom logistisk regression. Resultaten 
som har erhållits stämmer till viss del överens med tidigare forskning och förväntade 
resultat men bidrar även till nya insikter. Vad det gäller företagsegenskaper kan vi utifrån 
de framtagna modellerna och testerna konstatera att ett företags storlek och 
skuldsättningsgrad påverkar rapporteringen av SBO, det gäller för antalet likväl som på 
bolags- och kontonivå. Angående revisionsbyråernas påverkan kan vi fastställa att 
Deloittes revisorer redogör för fler SBO relativt till PwC. På det hela noterar vi att 
branschtillhörighet har en viss påverkan, främst på antalet rapporterade SBO på 
kontonivå. 
  
I den mer explorativa delen om de specifika typerna av SBO kan vi konstatera vissa 
intressanta resultat gällande företagsegenskaper, branschtillhörighet och revisionsbyrå. 
Vi finner att endast SBO-Omsättningstillgångar tenderar att påverkas av företagets 
egenskaper, närmare bestämt lönsamhet, skuldsättning och kreditrisk. Samma SBO-slag 
redovisas med störst sannolikhet av KPMG. Vi ser att SBO-Intäktsredovisning finns med 
större sannolikhet i bolag som revideras av Deloitte eller EY. Vidare tenderar KPMG och 
EY att rapportera SBO-Goodwill och andra immateriella tillgångar mer frekvent än PwC. 
Gällande branscher påverkar branschtillhörighet till viss del vilka relevanta SBO-typer 
som redovisas i revisionsberättelsen. Ett intressant resultat var att Finans & Fastighet har 
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negativ inverkan på både SBO-Goodwill och SBO-Intäktsredovisning, vilket möjligtvis 
kan förklaras av att redovisning av förvaltningsfastigheter är ett frekvent relevant område 
i denna bransch. Vidare är värdering av omsättningstillgångar mer sannolikt rapporterat 
i bolag inom Konsumentvaror & Tjänster. 
 
Sammanfattningsvis kan vi notera att det finns tendenser till att rapporteringen av SBO 
är företagsspecifik. Det indikerar att revisorerna till viss del lever upp till de förväntningar 
som användarna har på den nya revisionsberättelsen. Dessutom ser vi att det finns 
tendenser till skillnader i hur revisionsbyråerna tillämpar de nya riktlinjerna. Det kan 
innebära att värdet av kommunikationen i revisionsberättelsen beror på vilken 
revisionsbyrå som står bakom den.   
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att studiens frågeställningar har besvarats och således 
har syftet uppfyllts. Vi kommer vidare att diskutera i vilken omfattning vi tror att studien 
kan bidra till ny kunskap och huruvida det kan uppstå implikationer av resultatet. 

7.1 Kunskapsbidrag 
I inledningen av denna studie identifierade vi ett empiriskt gap på grund av att tidigare 
forskning främst har fokuserat på användarnas upplevelse av revisionsberättelsen samt på 
de konsekvenser som uppstår vid regelförändringar som denna. Genom denna studie 
hjälper vi till att minska det gapet eftersom forskning som kartlägger och undersöker 
bakomliggande faktorer för rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden är 
knapphändig. Det teoretiska bidraget av denna studie är således att visa hur 
rapporteringen av SBO sett ut avseende räkenskapsåret 2016 samt att påvisa hur särskilda 
egenskaper hos företag kan påverka revisorn i rapporteringen av SBO. Informationen som 
studien bidrar med kan vara till nytta för forskare inom området och för standardsättare 
som kan skapa sig en bättre förståelse om implementationen av förändringarna och hur 
de bemöts. På grund av att detta är en relativt ny regelförändring har det inte gjorts någon 
liknande publicerad undersökning i den svenska studiemiljön och därför bör studien 
betraktas som en relevant kontribution till den svenska revisionsbranschen. 
  
Metoden för denna studie är till stor del en replikation av studierna framförda av 
Gambetta et al. (2017) och Morais & Pinto (2017). Eftersom resultaten till stor del skiljer 
sig åt innebär det en viss motsättning i resultaten. Motsättningen i resultaten beror 
möjligtvis på att studierna är utförda i olika studiemiljöer men likväl innebär det ett annat 
teoretiskt bidrag. Denna studie kompletterar den befintliga forskningen genom att vi har 
utökat den statistiska modellen med en variabel samt en explorativ del som undersöker 
förhållandet mot olika typer av SBO. 
  
Denna studie bidrar till att ge intressenter och användare av årsredovisningar, i synnerhet 
revisionsberättelsen, en praktisk inblick i hur revisorer bedömer områden som är av 
särskild betydelse för revisionen. Eftersom redogörelsen av SBO är en ny företeelse för 
svenska revisorer kan denna studie i ett praktiskt förhållningssätt användas av 
revisionsbyråer för att identifiera skillnader i rapporteringen mellan dels andra byråer och 
dels i olika branscher. Genom att kartlägga och undersöka rapporteringen av SBO bidrar 
vi med kunskap som kan belysa den skiljaktighet i information som föreligger dels mellan 
revisorer och användare och dels mellan företag och dess intressenter. Studien medverkar 
även till diskussionen om risken för en standardiserad revisionsberättelse som bland annat 
Håkan Malmström uttryckt oro för (Lennartsson, 2016, s. 22). Resultatet av denna studie 
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tyder snarare på det motsatta, att revisorerna redogör för SBO utifrån det enskilda 
företagets karaktärsdrag. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har fokuserat på att kartlägga och undersöka hur särskilda karaktärsdrag 
påverkar revisorn i rapporteringen av SBO. Dessa karaktärsdrag har nästan uteslutande 
inspirerats och hämtats från tidigare studier. Under studiens gång har nya idéer om 
forskningsområden uppenbarat sig. Ett tänkbart alternativ med samma forskningsområde 
är en studie som både är kvalitativ och kvantitativ. Där den kvantitativa delen av studien 
ter sig samma som denna med en kvalitativ del som är baserad på intervjuer med revisorer 
som, utifrån erfarenhet och kunskap, identifierar viktiga karaktärsdrag hos företag som 
sedan ligger till grund för den statistiska modellen. Anledningen till att vi tror att detta är 
en bra strategi beror på att precisionen i modellen förmodligen skulle förbättras. 
  
Ett alternativ, som var den initiala planen för denna studie, är att göra en liknande studie 
som denna men med en tidsaspekt. Det vill säga antingen samla in data över flera år 
och/eller jämföra ett år mot ett annat. Gambetta et al. (2017) har i Storbritannien samlat 
in data över flera år och behandlar ett års data som en enskild observation. En ren 
jämförelse från ett år till ett annat skulle kunna vara av intresse för branschorganisationer 
och standardsättare för att identifiera eventuella förändringar i förfarandet hos revisorer. 
Det är även intressant att följa upp resultaten vår studie och se om tendenser till 
företagsspecifik rapportering fortsätter i framtiden, eller om det går mot en mer 
standardiserad rapportering.  
  
I syfte att undersöka påståendet om risken för en standardiserad revisionsberättelse hade 
det varit intressant att göra en djupare innehållsanalys. Avsikten med den typen av analys 
är att, i ett mindre urval, studera hur de väsentliga områden som revisorerna redogjort för 
är formulerade. Ett annat alternativ till liknande undersökning är att analysera vilka 
granskningsåtgärder revisorerna lyfter fram för varje SBO. Dessa två alternativen skulle 
kunna ge en indikation på huruvida rapporteringen är standardiserad.    
 
Under studien har det påpekats att det låga antalet rapporterade SBO kan vara på grund 
av den negativa inställningen av utökad kommunikation från revisorn som Öhman (2006, 
s. 91) påvisat. Eftersom resultatet av vår studie inte helt fastställa dessa aningar, borde 
framtida forskning undersöka revisorernas inställning till att kommunicera SBO.  

7.3 Samhälleliga och etiska implikationer 

Studiens ändamål är att tillföra forskningen om revision med ny och väsentlig 
information. Informationen om SBO har inhämtats från varje företags årsredovisning, 
närmare bestämt revisionsberättelsen. Eftersom revisionsberättelsen tillhör en offentlig 
publikation och riktar sig mot allmänheten borde det inte finns några etiska implikationer 
med att använda den informationen. Detsamma gäller för den data som utgör finansiella 
egenskaper eftersom det är offentligt publicerad information. En negativ aspekt ur ett 
samhällsetiskt perspektiv kan vara att revisorer eller andra berörda aktörer i branschen 
anser att resultatet är missvisande. Det är möjligt att de anser att vi inte presenterar ett 
trovärdigt resultat på grund av att egenskaperna som utgör de statistiska modellerna inte 
ger rättvisa skattningar. 
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Som tidigare nämnt har vi författare erhållit framtida anställning på Deloitte och EY. En 
viktig forskningsprincip inom positivismen är att vara objektiv (Bryman & Bell, 2017, s. 
47). Eftersom ovan nämnda revisionsbyråer behandlas i studien är det viktigt att klargöra 
för läsarna att de redovisade resultaten är fri från subjektiva värderingar eller andra 
implikationer som kan påverka trovärdigheten. 
  
Avslutningsvis anser vi att studien har positiva implikationer för samhället eftersom vi 
bidrar med forskning till ett föga utforskat område. Även om det skulle finnas 
motsättningar till huruvida resultatet är trovärdigt och inte överensstämmer med 
revisorernas verklighet bedömer vi att detta är ett bidrag som kan utveckla teori för 
framtida forskning. 
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel diskuterar vi sanningskriterier för att bedöma studiens trovärdighet. 
Eftersom detta är en kvantitativ studie kommer vi att presentera kvalitetskriterier som är 
relevant för den typen av forskning. Kvalitetskriterier som berörs är validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet.  

8.1 Validitet 
Validitet handlar om huruvida en undersökning mäter det den avser att mäta och om 
slutsatserna om kausala samband mellan variabler är hållbara (Bryman & Bell, 2017, s. 
69). 
  
Denna studie har till stor del baserats på tidigare studier som har undersökt samma sak i 
annan studiemiljö. De modeller vi har använt har således testats förut. Det innebär att det 
finns stöd för både det teoretiska ramverket och statistiska testerna i studien. Det som kan 
skada tillförlitligheten i det avseendet är att de jämförande studierna inte är publicerade 
vilket troligtvis innebär att de inte blivit granskade. Studien bygger på att redogöra för 
hur företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå påverkar rapporteringen av SBO, dock 
kan vi inte påvisa några kausala samband. Även fast det finns tendenser till samband kan 
vi inte helt konstatera vad dessa beror på. I vår position är det svårt att fastställa 
orsakssamband eftersom vi inte har insyn i revisionsprocessen och därför kan vår 
kvantitativa undersökning bara behandla problemet ytligt. 
  
Det är svårt att avgöra huruvida de variabler som vi inkluderat i modellen fångar in de 
relevanta riskerna i företaget, som i sin tur påverkar rapporteringen av SBO. De 
egenskaper som är inkluderade i modellen kanske inte är relevanta enligt revisorns 
bedömning. En annan fråga är om det går att fastställa mätbara och specifika egenskaper 
som påverkar rapporteringen av SBO. Det är möjligt att bedömningen av vilka områden 
som är relevanta inte går att dra allmänna slutsatser om.  
 
Dessutom bör vi ifrågasätta om variablerna mäter det som vi ämnar mäta. Kan måttet av 
Informationsasymmetri, vilket mäts genom bokfört värde och verkligt värde av eget 
kapital, förklara skillnaden i information som råder mellan företagsledningen och 
bolagets intressenter? Måttet styrks genom Morais & Pinto (2017) vilket till viss del 
validerar användandet av den i modellen. Vidare har vi använt Kreditbetyg för att fånga 
kreditrisken i företaget, men detta mått är endast en åsikt från en specifik institution. 
Revisorn kanske är av en annan bedömning och behöver nödvändigtvis inte vara 
densamma som institution. 
 
Eftersom detta är ett relativt outforskat ämnesområde och studien bygger på statistiska 
modeller och studier som inte är vida beprövade kan validiteten anses vara låg.  

8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet och behandlar huruvida en studie går att upprepa, det 
vill säga, skulle resultatet förändras om undersökningen gjordes igen (Bryman & Bell, 
2017, s. 68). 
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Resultatet av denna studie grundar sig i dels finansiella data och dels kvantifierad och 
kategoriserad information från varje företags revisionsberättelse. Vi anser att 
reliabiliteten i studien är hög på grund av att informationen varken bygger på föränderliga 
eller tillfälliga förutsättningar. Det innebär att om denna studie skulle användas på data 
för samma tidsperiod skulle samma resultat uppnås. Informationen som har inhämtats är 
andrahandsdata som har rapporterats av respektive företagsledning och vidare granskats 
och fastställts av revisorer. Informationen som studien baseras på bör därför betraktas 
som tillförlitlig. Den del av informationen som kommer från företagens 
revisionsberättelse har kvantifierats manuellt vilket kan anses kritisera reliabiliteten 
beträffande den bearbetningen av den informationen eftersom mänskliga misstag kan 
uppstå. Vad som också kan anses ha låg reliabilitet är den tolkning och kategorisering vi 
gjort av SBO. Vi har utifrån en kodningsmanual, som dels är baserad på tidigare forskning 
och dels egen intuition, kategoriserat SBO. Om andra forskare skulle tolka samma SBO-
typer är det möjligt att en annan kategorisering skulle redovisas. I kategoriseringen har vi 
vidtagit stor noggrannhet och kategoriserat SBO efter bästa förmåga för att frambringa så 
hög reliabilitet som möjligt. Ett annat syfte med kodningsmanualen var för att förbättra 
Intern reliabilitet, det vill säga att sträva efter att studien utförs på samma sätt oavsett 
vilken av författarna som utför den (Bryman, 2011, s. 161-162). Genom att följa 
kodningsmanualen kunde tolkningar av de enklare SBO-typerna genomföras av oss 
författare på varsitt håll. Sedan diskuterade vi fram kategorisering av SBO-typer som 
krävde djupare tolkning. På så sätt säkerställde vi att olika tolkningar inte gjordes och den 
interna reliabiliteten kan därmed anses vara på en högre nivå.   

8.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet går att generalisera på en annan 
undersökningskontext (Bryman & Bell, 2017, s. 69). 
  
Eftersom rapporteringen av SBO endast gäller för börsnoterade företag går det inte att 
generalisera resultatet i denna studie till andra företag. Det är heller inte optimalt att 
generalisera resultatet på utländska börsnoterade företag på grund av olika 
marknadsförhållanden och regelverk trots att revisionsbyråer internationellt utgår från 
samma ISA-standarder. Innehållet i studien bygger på börsnoterade företag från Small- 
Mid- och Large Cap på Stockholmsbörsen. Dessa företag bör betraktas som ett 
representativ urval för populationen svenska börsnoterade företag. Det är således möjligt 
att generalisera resultatet på andra börsnoterade företag i Sverige. 
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APPENDIX 

Kodningsmanual för kategorier av SBO 
1. Kategorier av SBO 
 
Andelar i närstående företag 
Avsättningar för rättstvister 
Avyttringar 
Avyttringar och förvärv 
Finansiella tillgångar 
Finansiering 
Fortlevnad 
Förstagångsrevision 
Förvaltningsfastigheter 
Goodwill 
Goodwill och andra immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar 
Immateriella- och materiella tillgångar 
Intäktsredovisning 
IT-system 
Kostnader 
Materiella tillgångar 
Pension 
Redovisning av avyttringar och förvärv 
Skatt 
Utvecklingsutgifter 
Värdering av fordringar 
Värdering av lager 
Övriga avsättningar 
Övrigt 

 
2. Indelning på Konto/Bolags-nivå 
 
KATEGORI SBO KONTO/BOLAGS 

NIVÅ 
Avsättningar för rättstvister BOLAG 
Avyttringar BOLAG 
Avyttringar och förvärv BOLAG 
Finansiering BOLAG 
Fortlevnad BOLAG 
Förstagångsrevision BOLAG 
IT-system BOLAG 
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Redovisning av avyttringar och förvärv BOLAG 
Skatt BOLAG 
Övrigt BOLAG 
Andelar i närstående företag KONTO 
Finansiella tillgångar KONTO 
Förvaltningsfastigheter KONTO 
Goodwill KONTO 
Goodwill och andra immateriella tillgångar KONTO 
Immateriella tillgångar KONTO 
Immateriella- och materiella tillgångar KONTO 
Intäktsredovisning KONTO 
Kostnader KONTO 
Materiella tillgångar KONTO 
Pension KONTO 
Utvecklingsutgifter KONTO 
Värdering av fordringar KONTO 
Värdering av lager KONTO 
Övriga avsättningar KONTO 

 
3. Kategorier för tester av specifika typer av SBO 
 

Ursprunglig kategori Ny kategori 
Intäktsredovisning→ Intäktsredovisning 

 
Värdering av fordringar→ 

Värdering av omsättningstillgångar 
Värdering av lager→ 

 
Goodwill→ Goodwill och andra immateriella 

tillgångar Goodwill och andra immateriella 
tillgångar→ 

 
4. Kategorisering av kreditbetyg 
 

RATING ANTAL FÖRETAG TID FORSK MURCIA ET AL 
(2014) 

Egen klass 

AAA 6 

7 

3 
STARK 

AA+ 3 
AA 5 
AA- 14 
A+ 19 

6 A 25 
A- 36 

BBB+ 26 
5 BRA BBB 32 
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BBB- 25 
BB+ 19 

4 2 

SVAG 

BB 12 
BB- 8 
B+ 7 

3 

1 

B 2 
B- 3 

CCC+ 0 
2 CCC 1 

CCC- 0 
CC 0 

1 C 0 
D/SD 0 

INGEN 6    
  249    

 

Residualplottar 
5. Residualplot 1 
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6. Residualplot 2 

 
 
7. Resiudal 3 
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Tabeller 
8. Företag fördelade efter Revisionsbyrå och Bransch 

 
9. SBO fördelade efter revisionsbyrå 

  

REVISIONSBYRÅ Dagligvaror
Industrivaror- 

& tjänster
Material Hälsovård

Sällanköpsvaror- 
& tjänster

Finans Energi Teleoperatör
Informations

teknik
Kraftförsörjning Fastighet TOTALT

PwC 9 31 3 9 8 14 2 0 14 1 5 96
Deloitte 2 8 1 7 3 3 0 2 5 0 6 37
EY 8 13 3 11 3 5 0 1 6 0 10 60
KPMG 5 16 2 7 3 5 0 1 4 0 3 46
Grant Thornton 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Övriga 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 7
TOTALT 24 71 9 36 18 29 2 4 31 1 24 249

SBO-TYP PwC Deloitte EY KPMG Grant Thornton Övriga TOT ANTAL SBO
Intäktsredovisning 32 21 30 14 2 3 102
Goodwill 23 10 21 16 0 1 71
Skatt 17 13 11 6 1 1 49
Värdering av lager 20 4 15 6 0 1 46
Redovisning av förvärv 20 4 12 7 0 0 43
Immateriella tillgångar 17 6 7 4 1 1 36
Förvaltningsfastigheter 7 8 8 5 0 0 28
Goodwill och andra immateriella tillgångar 10 2 7 8 0 0 27
Värdering av fordringar 12 4 6 1 1 1 25
Finansiella tillgångar 7 8 2 5 0 2 24
Övriga avsättningar 11 1 2 6 0 0 20
Materiella tillgångar 3 2 4 7 0 0 16
Utvecklingsutgifter 4 6 4 1 0 1 16
Övrigt 5 4 3 3 0 1 16
Avsättningar för rättstvister 5 1 3 1 0 0 10
Finansiering 2 4 0 3 0 0 9
Avyttringar 4 2 0 2 0 0 8
Pension 1 0 0 7 0 0 8
Kostnader 3 2 0 0 0 2 7
IT-system 2 3 1 0 0 0 6
Avyttringar och förvärv 3 2 0 0 0 0 5
Förstagångsrevision 0 0 5 0 0 0 5
Immateriella- och materiella tillgångar 2 3 0 0 0 0 5
Andelar i närstående företag 0 0 3 0 1 0 4
Fortlevnad 2 1 0 1 0 0 4
TOT SBO/REVISIONSBYRÅ 212 111 144 103 6 14 590
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10. SBO fördelade efter bransch 

 

SBO-TYP
KONTO/BOLAGS NIVÅ

Dagligvaror
Industrivaror- 

& tjänster
M

aterial
Hälsovård

Sällanköpsvaror- 
& tjänster

Finans
Energi

Teleoperatör Inform
ations

teknik
Kraftförsörjning

Fastighet
TOT ANTAL SBO

Intäktsredovisning
KONTO

8
32

1
15

8
6

0
3

24
1

4
102

Goodwill
KONTO

8
27

3
9

4
6

0
1

13
0

0
71

Skatt
BOLAG

4
14

0
4

4
2

1
2

4
1

13
49

Värdering av lager
KONTO

11
15

6
4

6
1

0
0

0
0

3
46

Redovisning av förvärv
BOLAG

4
19

1
3

2
1

0
3

7
0

3
43

Im
m

ateriella tillgångar
KONTO

1
11

1
14

2
2

0
1

4
0

0
36

Förvaltningsfastigheter
KONTO

0
1

0
0

0
2

0
0

0
0

25
28

Goodwill och andra im
m

ateriella tillgångar
KONTO

7
9

0
3

5
0

0
1

2
0

0
27

Värdering av fordringar
KONTO

3
8

1
4

1
7

0
0

1
0

0
25

Finansiella tillgångar
KONTO

1
1

1
0

0
20

0
0

0
0

1
24

Övriga avsättningar
KONTO

1
8

2
2

0
4

1
0

1
0

1
20

M
ateriella tillgångar

KONTO
2

1
5

2
0

2
2

0
0

1
1

16
Utvecklingsutgifter

KONTO
0

1
0

5
2

0
0

1
7

0
0

16
Övrigt

BOLAG
1

5
0

3
4

2
0

0
1

0
0

16
Avsättningar för rättstvister

BOLAG
2

6
0

0
0

1
0

1
0

0
0

10
Finansiering

BOLAG
0

2
0

4
0

0
0

0
0

0
3

9
Avyttringar

BOLAG
0

4
0

1
0

1
0

1
1

0
0

8
Pension

KONTO
3

3
1

0
0

1
0

0
0

0
0

8
Kostnader

KONTO
0

2
0

3
0

1
0

0
1

0
0

7
IT-system

BOLAG
0

0
0

0
1

3
0

1
0

0
1

6
Avyttringar och förvärv

BOLAG
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
4

5
Förstagångsrevision

BOLAG
2

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

5
Im

m
ateriella- och m

ateriella tillgångar
KONTO

1
0

2
0

1
0

0
1

0
0

0
5

Andelar i närstående företag
KONTO

1
1

0
2

0
0

0
0

0
0

0
4

Fortlevnad
BOLAG

0
1

1
1

0
0

0
0

1
0

0
4

TOT ANTAL SBO/BRANSCH
60

172
25

80
40

63
4

16
67

3
60

590
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