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Sammanfattning 
 
Titel: Resultatjustering & SBO – Vad avslöjar Särskilt Betydelsefulla 

Områden om redovisningskvaliteten på Stockholmsbörsen? 

 

Författare: Martin Karlsson och Jonathan Nordstrand 

 

Handledare: Torbjörn Tagesson 

 

Nyckelord: resultatjustering, SBO, redovisningskvalitet, revisionskvalitet, 

onormala periodiseringar 

 

Bakgrund: Särskilt Betydelsefulla Områden infördes för att öka 

informationsvärdet i revisionsberättelsen och bidra till en ökad 

insikt i revisionsbranschens arbete. Det råder dock delade 

meningar kring vad SBO faktiskt fyller för funktion och det finns 

därför ett behov av att undersöka hur SBO påverkar förekomsten 

av resultatjustering, vilket avgör redovisningskvaliteten. 

 

Syfte: Syftet med studien är att förklara ett samband mellan förekomst 

och omfattning av periodiseringsrelaterade SBO och 

redovisningskvalitet i företag. 

 

Metod: Med en deduktiv ansats och ett eklektiskt angreppssätt prövas det 

hur SBO bidrar till att förklara förekomsten av resultatjustering. 

Sekundärdata används för att genomföra denna kvantitativa 

tvärsnittsstudie. 

 

Resultat: Studien visar att resultatjustering är vanligt förekommande på 

Stockholmsbörsen, men att den minskar vid högre omfattning av 

periodiseringsrelaterade SBO i revisionsberättelsen. Större andel 

periodiseringsrelaterade SBO indikerar alltså bättre 

redovisningskvalitet. 

 

Kunskapsbidrag: Studien bidrar till ökad kunskap angående vad SBO har för effekt 

på redovisningskvaliteten, vilket också kan öka förtroendet för 

revisionsbranschen. Dessutom kan beslutsanvändbarheten öka vid 

investeringsbeslut eftersom lägre andel periodiseringsrelaterade 

SBO indikerar mer resultatjustering. 

 
 
 
  



 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

 
 

Abstract 

Title: Earnings Management & KAM – What does Key Audit Matters 

reveal about the accounting quality on the Stockholm Stock 

Exchange? 

 

Authors: Martin Karlsson and Jonathan Nordstrand 

 

Supervisor: Torbjörn Tagesson 

 

Keywords: earnings management, KAM, accounting quality, audit quality, 

discretionary accruals 

 

Background: Key Audit Matters was introduced to increase the informational 

value of audit reports and contribute to an enhanced insight of the 

audit process. However, there is a difference of opinion regarding 

the functionality and efficiency of KAM. Therefore, there is a 

need to investigate how KAM impacts the extent of earnings 

management, which decide the accounting quality. 

 

Purpose: The purpose of the study is to explain a relationship between the 

existence and the extent of accruals-related KAM and accounting 

quality in companies. 

 

Method: Through a deductive approach and hypothesis eclectically 

developed of various theories, this study investigates how the 

extent of earnings management can be explained by KAM. 

Secondary data is utilized in this cross-sectional study. 

 

Result: The study’s result indicates that earnings management is 

commonly used on the Stockholm Stock Exchange, but that it is 

decreased by a greater extent of accruals-related KAM in the audit 

reports. A larger share of accruals-related KAM consequently 

indicates a higher accounting quality. 

 

Contribution:       The study contributes to an increased knowledge regarding the 

impact of KAM on accounting quality, which in turn can increase 

the trust in the audit profession. Additionally, the decision 

usefulness of investments decisions can increase because a smaller 

share of accruals-related KAM indicates a greater extent of 

earnings management. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Oavsett när betalningen sker ska intäkter och kostnader tas upp i årsredovisningen för det 

räkenskapsår de avser (SFS 1995:1554, 2 kap. 4§ 4 pkt.), vilket är känt som principen om 

periodisering eller redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. En av konsekvenserna 

av en sådan redovisningsmodell är att uppskattningar och bedömningar blir nödvändiga 

vid framtagandet av årsredovisningen (Dechow, 1994; Donatella, 2016). Problematiken 

kring dessa periodiseringsrelaterade uppskattningar och bedömningar är en av 

redovisningsteorins viktigaste frågor (Schipper, 1989; Tagesson, 2015) och på grund av 

möjligheten till subjektivitet i uppskattningar och bedömningar uppstår möjligheten att 

medvetet justera periodens redovisade resultat på ett opportunistiskt sätt (Donatella, 

2016). Osäkerheten kring de uppskattningar och bedömningar som måste göras vid 

periodisering kan även göra att resultatet omedvetet påverkas på ett sätt som är 

missvisande utan att den redovisningsskyldige har opportunistiska avsikter. Det går 

därför inte att vara säker på att ett företags redovisade resultat faktiskt återspeglar det 

underliggande resultatet. Utnyttjandet av möjligheten att styra resultatet via subjektiva 

uppskattningar kallas för onormala periodiseringar och är en del av fenomenet 

resultatjustering (eng earnings management) (Scott, 2015). Tillsammans med operativa 

åtgärder att justera resultatet (eng real acitivities earnings management) har fenomenet 

föranlett mängder av forskning de senaste decennierna (se exempelvis Deegan & 

Unerman, 2011; Healy & Wahlen, 1999; Ronen & Yaari, 2008; Runesson, et al., 2018). 

 

Healy och Wahlén (1999, s. 368) definierar resultatjustering enligt följande: 

“Earnings management occurs when managers use judgment in 

financial reporting and in structuring transactions to alter financial 

reports to either mislead some stakeholders about the underlying 

economic performance of the company or to influence contractual 

outcomes that depend on reported accounting practices.” 

Definitionen belyser hur företagsledningar utnyttjar informationsasymmetrin för att 

maximera sin egennytta genom att påverka de finansiella rapporterna utifrån det egna 

intresset och därmed vilseleda intressenter (Jensen & Meckling, 1976). Fenomenet 
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resultatjustering kan följaktligen delvis förklaras av agentteorin och den 

informationsasymmetri som finns mellan företagsledningen och intressenterna (Scott, 

2015). Agentteorin är dessutom det vanligaste angreppssättet när resultatjustering ska 

studeras (Walker, 2013). När ägande och kontroll är separerade, likt förhållandet som 

råder i många börsnoterade företag, kommer agenten (företagsledningen) inte att agera 

på det sätt som vore bäst för principalen (ägarna) (Jensen & Meckling, 1976). 

Målkonflikten dem emellan uppstår eftersom båda parterna förutsätts vilja maximera sin 

egen nytta (Jensen & Meckling, 1976). Vid en sådan situation har företagsledningen ett 

informationsövertag eftersom de förvaltar verksamheten (Adams, 1994).  

 

Informationsövertaget kan utnyttjas till att påverka redovisningen i den riktning som är 

mest lönsam för agenten utan att principalen nödvändigtvis upptäcker det i de finansiella 

rapporterna (Leuz, et al., 2003). Exempelvis kan redovisat resultat justeras för att öka 

eller minska den redovisade vinsten/förlusten, för att undvika negativa resultat, jämna ut 

vinsterna över flera år eller för att möta analytikernas förväntningar (Scott, 2015; Gunny, 

2010). Möjligheten att handla omoraliskt är en del av moral hazard-problemet och medför 

att någon form av övervakning behövs för att säkra redovisningskvaliteten (Runesson, et 

al., 2018). För att motverka effekten av den intressekonflikt som antas finnas mellan 

agenten och principalen, och därmed motverka agentkostnader för att agenten inte agerar 

i principalens intresse, används olika kontrollfunktioner som genererar andra 

agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976). Dessa består, utöver kostnader för 

övervakning, även av kostnader för incitament och grundar sig i den skillnad som finns 

mellan agenten och principalens möjlighet att diversifiera bort sin ekonomiska risk. 

Eftersom agenten ofta har stora delar av sin risk knuten till det specifika företaget blir den 

naturligt riskavert (Jensen & Meckling, 1976). Detta är en anledning till varför 

principalen använder sig av bonusavtal kopplade till exempelvis det redovisade resultatet, 

som ett incitament för agenten att bli mer riskbenägen (Holmström, 1999). Paradoxalt 

nog, för principalen, gör den riskbenägenheten också att agenten blir mer benägen att 

resultatjustera (Cheng & Warfield, 2005; Li & Kuo, 2017). 

 

Trots att förekomsten av resultatjustering har varit känd lika länge som man använt 

redovisning på bokföringsmässiga grunder är det fortfarande ett aktuellt problem (se 

exempelvis Jiang, et al., 2018). Ronen och Yaari (2008) menar att det behövs så kallade 
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övervakare (eng gatekeepers) för att motverka den rådande informationsasymmetrin och 

därmed möjligheten att utöva resultatjustering. En av de viktigaste kategorierna av 

övervakare är revisorer (Ronen & Yaari, 2008) eftersom de till rimlig grad ska intyga de 

finansiella rapporternas korrekthet (Healy & Palepu, 2001). Det är således på grund av 

informationsasymmetrin mellan företagsledningen och användarna av finansiella 

rapporter som det finns ett behov av revision (Eilifsen, et al., 2014). Revisionen bidrar 

genom att kontrollera redovisningskvaliteten i de finansiella rapporterna som ska ligga 

till grund för beslutsfattande (Lee, 1993; Becker, et al., 1998).  

 

En rad av skandaler inom redovisning och revision under inledningen av 2000-talet har 

dock gjort att förtroendet för revisionen har minskat, revisorns roll som övervakare 

därmed blivit ifrågasatt (Öhman, et al., 2006) och förtroendet för korrektheten i de 

finansiella rapporterna skadats (Eilifsen, et al., 2014). Utöver att individuella investerare 

kan förlora väldigt mycket på konsekvenserna av en misslyckad revision, drabbas även 

hela kapitalmarknaden då förtroendet för den sjunker (Bazerman, et al., 1997). I Europa 

sattes bland annat den italienska mejerikoncernen Parmalat i konkurs efter 15 år av 

ekonomiska bedrägerier (Eilifsen, et al., 2014) och i Sverige uppmärksammades 

exempelvis Skandias bonusprogram vars tak tagits bort och där man inte redovisat 

fullständiga summor för utbetalda bonusar (Nachemson-Ekwall & Carlsson, 2004). Den 

kanske mest kända redovisningsskandalen skedde dock i USA och berörde det 

amerikanska energikonglomeratet Enron och deras revisionsbyrå Arthur Andersen. Den 

kan användas som exempel för att belysa hur redovisningskvaliteten och 

revisionsprofessionen upplevts och konsekvenserna av misslyckad revision. Enligt Healy 

och Palepu (2003) redovisade Enron intäkter från kontrakt där prestationerna sträckte sig 

långt fram i tiden och som sedan visade sig vara kraftigt övervärderade, vilket föranledde 

att Enron gick i konkurs. Att revisorerna inte informerat om alla oegentligheter som 

förekom har gjort att revisionsberättelserna ansetts vara opålitliga (Healy & Palepu, 

2003). Att Arthur Andersen hade större arvode från Enron för andra tjänster än själva 

revisionen har också bidragit till frågan om revisionsbranschens kommersialisering och 

avprofessionalisering (Broberg, et al., 2018). Skandalerna pekade också på det 

förväntningsgap som förelåg mellan revisionsprofessionen och intressenterna (Öhman, et 

al., 2006), det vill säga att uppfattningen om vad som kan förväntas av revisorer och 

innehållet i revisionsberättelserna skiljer sig åt dem emellan (Monroe & Woodliff, 1993).  
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Misstron gentemot redovisning och revision fördjupades ytterligare under senare halvan 

av 00-talet genom finanskrisen där revisorer ifrågasattes för att ha godkänt bankers 

redovisning trots den stundande kollapsen (Europeiska Kommissionen, 2010). Det går 

dock att hävda att det inte var revisorerna som bar skulden för dessa skandaler utan att 

det var redovisningsnormeringen som varit bristfällig (Benston & Hartgraves, 2002). 

Arbetet för att återfå förtroendet började i USA med införandet av Sarbanes-Oxley Act 

2002, som bland annat innebar mer långtgående personligt ansvar för de finansiella 

rapporterna för företagsledarna (Bartov & Cohen, 2009). Dessutom förbjöds revisorer att 

tillhandahålla tjänster som inte var kopplade till revisionen i de företag de reviderade 

(Bartov & Cohen, 2009). Syftet var att öka oberoendet och revisionskvaliteten (Bartov & 

Cohen, 2009). Detta ville USAs Public Company Accounting Oversight Board (PCOAB) 

uppnå genom att göra revisionsberättelsen mer kommunikativ och informativ. Behovet 

av det fick även stöd av forskning (Church, et al., 2008) och samma utveckling följde i 

Europa där EU-kommissionen gav ut en rapport i form av en Grönbok 2010 i syfte att se 

över revisionsbranschen (Europeiska Kommissionen, 2010). I Grönboken drogs 

slutsatserna att revisionsberättelserna borde inriktas mot innehåll före form i linje med 

IFRS riktlinje att ge en rättvisande bild av företagets ställning (Europeiska 

Kommissionen, 2010). För att göra det behövdes ytterligare information och 

kommunikation om vilka metoder som använts vid revisionen av företaget (Europeiska 

Kommissionen, 2010).  Processen ledde fram till införandet av särskilt betydelsefulla 

områden (hädanefter SBO) i ISA 701 med syftet att minska förväntningsgapet och öka 

kommunikationsvärdet i revisorns rapport genom ökad transparens (IFAC, 2015). Under 

dessa år har även både de internationella redovisningsstandarderna arbetats om från IAS 

till IFRS och revisionsstandarderna ISA har förändrats och tydliggjorts. 

 

1.2 Problematisering  

Den finansiella informationen som företagsledningen producerar riktar sig inte enbart till 

befintliga ägare utan är även av stor vikt för en mängd olika externa intressenter som 

exempelvis långivare, potentiella investerare och myndigheter (Deegan & Unerman, 

2011; Graham, et al., 2005). Detta innebär att olika intressenter också har olika intresse 

av vilket resultat som redovisas. För exempelvis Skatteverket behöver informationen vara 

korrekt för att bakåtriktat kunna vara ansvarsutkrävande och driva in rätt skatt från 
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företaget (Ijiri, 1975) . Utifrån investerares perspektiv är det istället användbarheten vid 

beslutsfattande som är det primära (Barth, et al., 2008). Olika intressenter upplever alltså 

den finansiella informationens kvalitet olika beroende på vilken användning de har av 

den (Runesson, et al., 2018). Beslutsanvändbarheten i den finansiella informationen 

grundar sig således i dess förmåga att vara underlag för bra och välgrundade beslut för 

användaren (Scott, 2015) och högkvalitativ redovisning anses vara synonymt med hög 

grad av användbarhet (Runesson, et al., 2018). När till exempel investerare, som 

intressentgrupp, inte kan vara säkra på kvaliteten på redovisningen i ett specifikt företag 

blir snedvridet urval (eng adverse selection) också en faktor som påverkar hur användbara 

finansiella rapporter är för investerarna (Runesson, et al., 2018; Walker, 2013). Den här 

studien utgår likt övervägande tidigare forskning därför från perspektivet att 

resultatjustering försämrar redovisningskvaliteten (se exempelvis Barth, et al., 2008; 

Dechow, 1994; Leuz, et al., 2003).  

 

Till följd av åtgärderna för ökad revisionskvalitet som vidtagits på senare år, är 

förhoppningen att även öka redovisningskvaliteten. Det skulle alltså kunna vara så att 

förekomsten av resultatjustering minskar när företagsledningen blir avskräckt av risken 

för att bli upptäckt via SBO (Reid, et al., 2019). En sådan effekt skulle antingen kunna 

uppstå på grund av förekomsten av periodiseringsrelaterade SBO, vilket påvisar att 

revisorn lagt extra vikt vid att granska periodiseringarna, eller när 

periodiseringsrelaterade SBO inte förekommer alls eftersom revisorn då inte anser att 

bedömningarna relaterade till att periodiseringar är riskfyllda (Reid, et al., 2019). 

Kopplingen mellan SBO och resultatjustering kan således tydliggöras genom att det är 

just sådana särskilt betydelsefulla områden i revisionen som kan användas för att utföra 

resultatjustering. Dessa områden är exempelvis värdering och redovisning av tillgångar, 

nedskrivningsprövningar och avsättningar, vilka alla används för att genomföra artificiell 

resultatjustering (Ronen & Yaari, 2008). För att mäta förekomsten av artificiell 

resultatjustering används vanligtvis onormala periodiseringar (Dechow, et al., 1995; 

Healy & Wahlen, 1999; Runesson, et al., 2018; Walker, 2013). Genom att belysa 

möjligheten till onormala periodiseringar via SBO är tanken att minska 

informationsasymmetrin som är en viktig faktor för att resultatjustering ska vara möjligt. 

Revisionens roll är som sagt att granska och till rimlig grad intyga redovisningskvaliteten 

och därigenom vara en oberoende part mellan den redovisningsskyldige och 
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redovisningsmottagaren (Öhman, 2007). Enligt ISA 701 ska revisorn nu inte bara bedöma 

utan också kommunicera områden med högre risk för felaktigheter (FAR, 2016a). För att 

göra detta måste revisorn sätta sig in i företagets affärsmiljö och interna kontroll (FAR, 

2013). Revisorn ska också bedöma om uppskattningar i redovisningen är rimliga (FAR, 

2016b). Ser man till investerare som intressentgrupp där informationen ska användas som 

beslutsunderlag leder förmedlingen av SBO till minskad informationsasymmetri 

(Christensen, et al., 2014). 

 

Trots att revisorerna ska vara oberoende finns det argument för att även de handlar 

opportunistiskt och därmed motverkar sitt eget syfte. Problematiken med oberoendet 

grundas i det komplicerade förhållandet mellan företagsledning, utomstående intressenter 

och revisorer. Revisorn agerar nämligen både som agent gentemot intressenterna (Lee, 

1993), men också i förhållande till företagsledningen eftersom det i praktiken är 

företagsledningen som anlitar och betalar för revisorns tjänster (Bazerman, et al., 1997). 

Det finns till och med de som menar att revisorer aldrig kan vara helt oberoende på grund 

av att de kommer för nära företagsledningarna och därmed omedvetet förlorar sin 

objektivitet och professionella skepticism (Bazerman, et al., 1997; Gometz, 2006). Ett 

exempel på detta är tidigare nämnda Enronskandalen där revisionsbyrån Arthur Andersen 

var så beroende av sin klient att de satte sina opportunistiska intressen före den 

professionella skepticismen (Healy & Palepu, 2003). Enligt Bazermans et al. (1997) 

resonemang försummas då agentförhållandet till intressenterna där revisionens funktion 

som både ansvarsutkrävande och beslutsunderlag försämras genom att sämre 

redovisningskvalitet tillåts. Revisorerna har dock inte själva tidigare prioriterat att 

revisionen ska öka beslutsanvändbarheten (Öhman, et al., 2006). Fokus har istället legat 

på att följa praxis och att undvika egna legala påföljder eftersom de är personligen 

ansvariga för revisionen (Öhman, et al., 2006). Det är ytterligare en indikation på att även 

revisorer agerar opportunistiskt. 

 

I det minskande förtroendet för revisionsbranschen fanns en paradox i att revisorerna 

själva enligt Öhman et al. (2006) inte var intresserade av att förändra sitt arbetssätt och 

kommunicera mer information till redovisningsmottagarna. Nu har de istället blivit 

tvingade att göra det genom införandet av SBO. Den tidigare revisionsberättelsen 

kritiserades för att enbart ha ett symboliskt värde eftersom den inte kommunicerade mer 
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än frågan om den var ej modifierad eller modifierad, vardagligt uttryckt ”ren eller oren” 

(Gray, et al., 2011; Church, et al., 2008; Mock, et al., 2013). Därför fanns det en tydlig 

vision att i och med införandet av SBO faktiskt tydliggöra vad revisorerna gjort under 

revisionen genom att komplettera med ett informativt innehåll (IFAC, 2015). Huruvida 

revisionen förändras till att bli mer inriktad mot att granska områden som är mer 

användbara för intressenterna jämfört med bilden Öhman et al. (2006) förmedlar av 

revisorernas arbetssätt är svårt att säga. I ISA 701 står det dock ”att kommunicera särskilt 

betydelsefulla områden kan också hjälpa avsedda användare att förstå företaget och vilka 

områden som krävt betydande bedömningar av företagsledningen i de reviderade 

finansiella rapporterna” (FAR, 2016a). Det indikerar att övervakningen av revisorerna i 

sitt agentförhållande till intressenterna bör öka och då samtidigt minska revisorernas 

utrymme för opportunistiskt beteende. Tidigare studier har undersökt om revisorn anses 

mer eller mindre ansvarig för fel i de finansiella rapporterna om det felaktiga området 

tagits upp som SBO i revisionsberättelsen (Brasel, et al., 2016; Gimbar, et al., 2016; 

Kachelmeier, et al., 2018). De sätter därmed fokus på ansvarsfördelningen mellan 

företagsledningen och revisorn kopplat till resultatjustering. Det är möjligt att revisorn 

lägger större vikt vid att granska områden som indikerar resultatjustering för att undvika 

ansvar. Kachelmeier et al. (2018) visar nämligen att, oavsett om väsentliga fel förekommit 

i redovisningen eller ej, ansågs revisorn mindre ansvarig om den tagit upp det i en SBO 

på grund av förvarningseffekten. En fråga är hur intressenternas förväntningsgap kopplat 

till revisionen kommer att påverkas av den ökade transparensen i revisionsberättelsen. 

Kommer beslutsanvändbarheten att öka av SBO eller kommer informationen att tolkas 

fel av intressenterna? Två studier om effekterna av SBO påpekar att revisionsberättelsen 

ökar beslutsanvändbarheten för intressenter (Christensen, et al., 2014; Sirois, et al., 2018). 

Christensen et al. (2014) visar att SBO kompletterar de finansiella rapporterna och kan få 

investerare att ändra sina investeringsbeslut, medan Sirois et al. (2018) observerar att 

investerare nu till och med lägger större vikt vid revisionsberättelsen än vid de finansiella 

rapporterna. Det finns dock samtidigt en studie av Gutierrez et al. (2018) som påpekar att 

redovisningskvaliteten inte alls ökar genom tillämpningen av SBO. Utan att veta hur SBO 

påverkar redovisningskvaliteten blir det därför svårt att veta hur beslutsanvändbarheten 

påverkas. 
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Graham et al. (2005) påstår att det redovisade resultatet tillskrivs så stor betydelse för ett 

företags prestation att ekonomichefer hellre ger upp framtida ekonomisk vinning än att 

redovisa periodens verkliga resultat. Exempelvis anser mer än tre av fyra ekonomichefer 

att det är viktigare att ha ett stabilt resultat än att investera i långsiktig utveckling av 

företaget (Graham, et al., 2005). Motiveringen är att ett missat resultatmål övertolkas av 

mottagarna som i princip förväntar sig att resultatmål ska uppnås, om inte annat med hjälp 

av just resultatjustering (Graham, et al., 2005). En tveeggad följd av detta är att 

intressenterna förväntar sig att resultatet kan vara justerat och företagen känner sig 

tvungna att använda sig av resultatjustering för att kunna styra att de kontinuerligt når 

sina resultatmål (Graham, et al., 2005). Vilket resultatmål som ska uppnås varierar, men 

det kan exempelvis vara att redovisa ett resultat som är positivt, bättre än föregående års 

resultat eller att nå upp till resultat som prognosticerats av analytiker (Gunny, 2010). 

Missade resultatmål återspeglar sig negativt i aktiekursen för företaget och ger därmed 

liknande mekanismer som vid bonushypotesen från Positive Accounting Theory 

(hädanefter nämnd som PAT) eftersom många företagsledningar har en del av sin 

ersättning bunden till aktiebaserade incitamentsprogram (Cheng & Warfield, 2005). PAT 

är en tillämpning av agentteorin som används för att förutse redovisningsval beroende på 

vilken situation företagsledningen befinner sig i (Watts & Zimmerman, 1978). PAT 

beskriver hur resultatet kommer att justeras uppåt vid tidigare nämnda bonusavtal eller 

när olika låneavtal är beroende av en viss skuldsättningsgrad. Är företaget utsatta för 

politisk press på grund av för höga vinster kommer det redovisade resultatet istället att 

justeras nedåt (Watts & Zimmerman, 1990).  

 

PAT har dock kritiserats för att ha en allt för endimensionell och negativ bild av 

företagsledare som personer som enbart är intresserade av att maximera sin egen vinning 

(Deegan & Unerman, 2011). Forskning om resultatjustering under senare år har istället 

riktat in sig mer mot systemorienterade förklaringar som behandlar hur företaget och dess 

ledning förhåller sig till omvärlden (Zang, 2012; Enomoto, et al., 2015; Kim, et al., 2012). 

Det flyttar fokus från opportunistiska beteenden till hur företagets agerande tas emot av 

intressenter som exempelvis kunder, investerare och staten. Det finns också gott om 

forskning som tyder på att resultatjusteringen både har minskat (Yu, 2008; Kim, et al., 

2012) och ändrat form, genom att förändras från artificiell till reell karaktär (Braam, et 

al., 2015; Enomoto, et al., 2015). De ovanstående studierna menar att detta delvis beror 
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på att de som ägnar sig åt resultatjustering löper större risk att upptäckas och att 

konsekvenserna av att upptäckas upplevs som större än tidigare. Det riktas också större 

fokus mot andra faktorer som kan påverka företagsledares agerande kopplat till 

risktagande och redovisning som beror på individens riskbenägenhet (Papadopoulos, 

2018). Detta förklaras med upper echelons theory som bland annat räknar in 

företagsledarens tidigare erfarenheter, ålder, ekonomiska förutsättningar och värderingar 

som faktorer vid beslutsfattande och som påverkar företagets prestation (Hambrick & 

Mason, 1984). Det är alltså värt att komma ihåg att det finns fler faktorer än enbart 

opportunistiska och institutionella beteenden som ligger bakom resultatjustering.  

 

Med resultatjustering försämras som sagt redovisningskvaliteten och därigenom 

beslutsanvändbarheten (Barth, et al., 2008). Tidigare forskning visar att resultatjustering 

minskar vid tätare övervakning (Bao & Lewellyn, 2017; Kim, et al., 2012; Shafer, 2015). 

För att höja redovisningskvaliteteten behövs med andra ord ökad övervakning av något 

slag. Exempelvis kan ägare utöva tätare övervakning vilket leder till ökade 

agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976) eller så kan övervakningen komma utifrån 

genom institutionell press (Becker, et al., 1998). En ytterligare förklaring till varför 

resultatjustering minskar vid tätare övervakning och större risk för upptäckt kan vara att 

det opportunistiska beteende som ofta ligger bakom ses som oetiskt och därmed försämrar 

intressenternas bild av företaget (Shafer, 2015). Forskning visar att övervakning även kan 

åstadkommas från aktieanalytiker som kan genomskåda och därigenom minska graden 

av resultatjustering (Enomoto, et al., 2015). Kostnaderna för övervakningen får då 

potentiella investerare och även befintliga ägare stå för. En aktuell fråga är om det ökade 

informationsvärdet från SBO kan fungera som substitut för ökad övervakning. En nyligen 

publicerad studie indikerar att den ökade kommunikationen från revision inte verkar kosta 

mycket mer än tidigare på grund av att den nya revisionsberättelsen redogör för vad 

revisionen redan tidigare utfört (Reid, et al., 2019). Redovisningskvaliteten skulle också 

kunna tänkas öka genom SBO eftersom företagen vill hålla nere revisionskostnaderna då 

det finns indikationer på att flera olika typer av SBO innebär att revisorn bedömer 

företaget som mer riskfyllt (Pinto & Morais, 2018). När den bedömda risken i ett företags 

redovisning ökar så ökar nämligen även revisionskostnaden (Carrington, 2014). 
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Det finns förvisso studier som visar att resultatjustering kan ha en positiv effekt för 

företagets framtida ekonomiska prestation genom ett signalvärde (Gunny, 2010). Följden 

blir i så fall på ett plan positiv även för vissa aktieägare trots att de blivit vilseledda. Å 

andra sidan är det möjligt att ägarna hade kunnat göra mer rationella och välgrundade 

investeringar med bättre avkastning i andra företag om de inte blivit vilseledda genom 

resultatjustering. Det teoretiska motivet till behovet av signalerande är problemet med 

snedvridet urval, eftersom informationsasymmetrin mellan företaget och omvärlden gör 

att företaget vill signalera ett ekonomiskt tillstånd för företaget relaterat till omvärldens 

förväntningar att det förekommer resultatjustering (Scott, 2015). Gunnys (2010) resultat 

kan bara uttala sig om reell resultatjustering för att nå sina resultatmål. Att 

resultatjustering kan vara positivt för framtida resultat styrks av Zhao et al. (2012), men 

nyanseras också av att det blir för kostsamt för framtida prestation om den reella 

resultatjusteringen, som används för att signalera, tar för stora proportioner. Signalvärdet 

i att nå resultatmål kan eventuellt minska genom att SBO belyser betydande 

uppskattningar och bedömningar som gjorts i redovisningen vilket leder till bättre 

redovisningskvalitet. Den minskade informationsasymmetrin som i sådana fall uppnås 

genom SBO skulle därmed kunna ersätta behovet av att resultatjustera för att signalera ett 

förväntat resultat. 

 

Tillskottet av SBO i revisionsberättelsen skapar alltså många oklarheter kring hur det 

tillämpas och vad det faktiskt har för effekter för olika samhällsaktörer.  För 

revisionsbranschen är frågan om de lyckas använda SBO för att minska förväntningsgapet 

och öka förtroendet för deras arbete eller om opportunistiska motiv i kombination med 

ökad transparens kommer innebära att misslyckade revisioner genomskådas. Ur 

företagens synvinkel är frågan istället om de kommer uppleva ökad press utifrån eller om 

de kan dra nytta av informationsvärdet i SBO för att öka förståelsen för verksamheten. 

För intressenterna blir det primära hur de ska tolka informationen i SBO. Går det att utläsa 

varningar för låg redovisningskvalitet och andra problem i företaget utan att 

revisionsberättelsen är modifierad, indikerar periodiseringsrelaterade SBO att 

periodiseringarna är noggrant granskade eller är SBO bara standardiserade utan att 

påverka beslutsanvändbarheten? 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara ett samband mellan förekomst och omfattning av 

periodiseringsrelaterade SBO och redovisningskvalitet i företag. 
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2. Vetenskaplig metod 

Den här studiens syfte är att förklara ett samband mellan förekomst och omfattning av 

periodiseringsrelaterade SBO och redovisningskvalitet i företag. Studien har en deduktiv 

ansats, vilket enligt Bryman (2018) innebär att befintlig teori används som utgångspunkt 

för härledandet av hypoteser som sedan granskas empiriskt. Det finns flera anledningar 

till att en sådan ansats är att föredra i det här fallet. Exempelvis finns det, trots att 

fenomenet är relativt nytt, ett antal tidigare studier om SBO och den nya 

revisionsberättelsen som kunnat ligga till grund för hypotesbyggandet (se exempelvis 

Backof, et al., 2015; Brasel, et al., 2016; Gimbar, et al., 2016; Gutierrez, et al., 2018; 

Kachelmeier, et al., 2018; Reid, et al., 2019). Enligt Jermakowicz et al. (2018) är det 

dessutom inte någon reell skillnad mellan tillämpningen av PCAOBs CAM och IAASBs 

KAM, vilket ökat utbudet av användbara studier.  

 

Redovisningskvalitet och resultatjustering är ett forskningsområde som studerats väldigt 

omfattande de senaste decennierna (Healy & Wahlen, 1999; Ronen & Yaari, 2008). Detta 

har genererat väletablerade teorier, som exempelvis de systemorienterade teorierna, som 

fortfarande används och som hittills inte kunnat förkastas (Deegan & Unerman, 2011). 

Dessa handlar visserligen till exempel om hur samhällets aktörer påverkar 

redovisningsval (Deegan & Unerman, 2011), men kan ändå till viss del användas för att 

motivera studiens hypoteser. Det finns även vedertagna metoder för att mäta förekomsten 

av resultatjustering (Dechow, et al., 1995; Ronen & Yaari, 2008), vilket är ytterligare en 

fördel med att utgå från tidigare studier. En deduktiv ansats är dessutom, enligt David och 

Sutton (2016), främst förknippad med kvantitativ forskning. De menar även att utövare 

av sådan forskning strävar efter trovärdighet och generaliserbarhet genom sociala 

orsakssamband och statistiska metoder, vilket överensstämmer med denna studie.  

 

Studiens hypoteser argumenterades fram utifrån ett eklektiskt angreppssätt eftersom det 

eventuella sambandet som undersöks kan tänkas påverkas av flera olika anledningar (se 

exempelvis Collin, et al., 2009).  
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3. Teori 

3.1 Hypotes 1 – Positivt samband 

Valet av SBO ska utgå från revisorns professionella bedömning och kan hjälpa avsedda 

användare att förstå vilka områden som krävt betydande bedömningar (FAR, 2016a). Det 

är därför naturligt att föreställa sig att de områden som används för resultatjustering 

genom onormala periodiseringar ska tas upp som SBO om revisorn uppmärksammat dem 

som viktiga för avsedda användare. Att en periodiseringsrelaterad SBO tas upp kan av 

den anledningen innebära att det finns en ökad risk för förekomsten av resultatjustering, 

men också en ökad chans att göra användarna uppmärksamma på det. Revision är en 

viktig funktion för att institutionalisera redovisningsstandarder (Carmona & Trombetta, 

2008). Det sker genom den normativa press (isomorphism) som revisorerna sätter på sina 

klienter (DiMaggio & Powell 1983; Donatella, et al., 2018; Falkman & Tagesson, 2008). 

Normativ press uppstår när en professionell grupp gemensamt försöker definiera sitt 

arbetssätt och därigenom ser till att det efterlevs (DiMaggio & Powell, 1983). När 

revisionsprofessionen går samman och ändrar sitt arbetssätt bör det därför även påverka 

deras klienter. Trots att revisorer fungerar som övervakare ur ett agentteoretiskt 

perspektiv (Jensen & Meckling, 1976) och därigenom har visat sig minska förekomsten 

av resultatjustering, visar Becker et al. (1998) att effekten också beror på 

revisionskvaliteten. En revision som är genomförd med låg kvalitet bör därmed inte 

minska förekomsten av resultatjustering. 

 

I samband med förslagen om införandet av SBO var praktiker oroliga för att rättsliga 

tvister skulle uppta mer av revisorernas tid (Deloitte, 2013). Anledningen till oron var att 

den ökade transparensen i revisionsberättelsen skulle kunna innebära att revisorerna hålls 

mer ansvariga för väsentliga fel i de finansiella rapporterna (Deloitte, 2013; E&Y, 2013). 

En rad studier har därför undersökt hur revisorns ansvar påverkas av SBO (Backof, et al., 

2015; Brasel, et al., 2016; Gimbar, et al., 2016; Kachelmeier, et al., 2018). Brasel, et al. 

(2016) visar att revisorn anses mindre ansvarig för väsentliga fel i de finansiella 

rapporterna om det område som visar sig innehålla felet har tagits upp i SBO. Detta 

förklaras med att SBO fungerar som en förvarning om att periodiseringarna är svåra att 

mäta. Även Kachelmeier et al. (2018) visar att förvarningseffekten innebär minskat 

ansvar för revisorn och att effekten är störst vid periodiseringsrelaterade SBO på grund 

av mätsvårigheten. Användarna av de finansiella rapporterna skulle därför kunna använda 
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periodiseringsrelaterade SBO som en indikation på att det kan förekomma väsentliga 

felaktigheter. Det finns också en risk att revisorns minskade ansvar vid upplysning 

innebär att vissa standard-SBO kommer att kopplas till vissa branscher där förekomsten 

av väsentliga fel i specifika områden av redovisningen är vanligare (Brasel, et al., 2016). 

Det skulle innebära att revisionsberättelsen återigen blir standardiserad (Brasel, et al., 

2016), vilket motverkar syftet att öka transparensen och minska informationsasymmetrin 

(FAR, 2016a). Kachelmeier et al. (2018) menar att SBO vid en sådan utveckling kan 

jämföras med varningstexten på olika konsumentvaror som minskar producentens risk för 

stämning vid felanvändning. Om valet av SBO är standardiserat och inte speglar vad 

revisorn granskat extra noga i det specifika företaget skulle företagsledningen kunna 

använda sig av resultatjustering ändå, vilket skulle innebära att det kan finnas ett positivt 

samband mellan periodiseringsrelaterade SBO och onormala periodiseringar.  

 

Enligt ISA 700 §38b (FAR, 2016b) ska revisorn i revisionsberättelsen informera att 

”rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som 

utförs enligt ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en sådan finns”. 

Om intressenterna upplyses om detta kommer förväntningsgapet att minska (Backof, et 

al., 2015). Kachelmeier et al. (2018) studerar om förväntningsgapet minskar även för mer 

sofistikerade användare (jurister, aktieanalytiker och ekonomstudenter) än de 

kontrollgrupper som tidigare använts i studierna av Backof et al. (2015), Brasel et al. 

(2016) och Gimbar et al. (2016). Anledningen är det faktum att förekomsten av SBO inte 

ändrar revisorns uttalande om väsentliga fel i de finansiella rapporterna, men att 

användare kan tolka SBO som att det indikerar felaktigheter (Kachelmeier, et al., 2018). 

Även Jermakowicz et al. (2018) varnar för risken att investerare feltolkar SBO och tror 

att redovisningskvaliteten automatiskt är högre i de områden revisorn lyft fram. Större 

omfattning av periodiseringsrelaterade SBO skulle därmed kunna feltolkas ännu mer, och 

dessutom annorlunda av olika av intressenter, och öppna upp för opportunistiskt 

agerande. Risken finns att användare sätter för stor tillit till expertisen som 

revisionsprofessionen utgör likt Giddens (1990) förklaringar av hur tillit påverkar 

människans beteende. Om användare förväntar sig att revisionen har förhindrat 

resultatjustering genom att ta upp periodiseringsrelaterade SBO, skulle det innebära att 

urbäddningsmekanismen (eng disembedding mechanisms) minskar riskmedvetenheten 
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hos användaren (jmf Giddens, 1990) och därmed underlättar för opportunistiskt agerande 

av företagsledningar.  

 

Opportunistiska avväganden finns även för revisorn kopplade till SBO och vilken press 

som går att sätta på klienten. Det är därför inte säkert att förekomsten av en 

periodiseringsrelaterad SBO ökar redovisningskvaliteten eftersom revisorn 

opportunistiskt kan ta ställning till om det är värre att missa ett väsentligt fel än riskera 

att mista sin klient (Pinto & Morais, 2018). Revisorns ansvarstagande beror alltså till viss 

del på förväntningsgapet mellan användarna och revisionens funktion (Epstein & Geiger, 

1994). 

 

Jermakowicz et al. (2018) menar att ett ändrat beteende hos revisorerna, genom införandet 

av SBO, ska ge ökad revisionskvalitet och därmed även bättre redovisningskvalitet. 

Däremot hittar inte Gutierrez et al. (2018) belägg för att redovisningskvaliteten faktiskt 

ökar med den utökade revisionsberättelsen. Det skulle innebära att det, trots att 

revisorerna tar upp en periodiseringsrelaterad SBO, inte är säkert att de förhindrat 

onormala periodiseringar. Kopplas exempelvis Meyer och Rowans (1977) teorier om 

frikoppling (eng decoupling) in i sammanhanget, talar detta för Gutierrez et al. (2018) 

resultat. De menar att organisationer frikopplar mellan vad de formellt gör och vad de 

faktiskt gör för att behålla effektivitet samtidigt som legitimitet uppnås. Oliver (1991) är 

inne på att benägenheten att frikoppling används är större om den utomstående pressen 

påverkar aktörernas handlingsfrihet i organisationer, vilket gör att dessa föredrar att bara 

anpassa sig på ett symboliskt plan. Med tanke på att revisorer dessutom försvarat den 

tidigare och väldigt standardiserade revisionsberättelsen (Öhman, 2007) och att 

människor gärna gör på det sättet de alltid gjort saker (jmf Verplanken & Wood, 2006), 

skulle tvånget att nu behöva ta med SBO som granskats mer noggrant i 

revisionsberättelsen kunna uppfattas som inskränkande på revisorers handlingsfrihet. 

Därför är det möjligt att misstänka att revisorer gör precis som de tidigare gjort och inte 

alls har granskat området som tas upp som SBO mer noggrant, det vill säga att det finns 

en frikoppling. Power (1997) menar dessutom att revision alltid innehåller ett visst mått 

av frikoppling eftersom de finansiella rapporterna är ett konstruerat system som ska 

verifieras att de är till rimlig grad är korrekta i verkligheten. Av den anledningen har 

revisionen fokuserat mer på form än substans för att få och ge legitimitet (Power, 1997). 
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Därmed har inte heller eventuell användning av resultatjustering motverkats i den 

utsträckning som hade kunnat göras. Förekomsten och omfattningen av 

periodiseringsrelaterade SBO i revisionsberättelsen borde således tyda på risken att 

resultatjustering förekommer.  

 

H1. Det finns ett positivt samband mellan förekomsten och omfattningen av 

periodiseringsrelaterade SBO och resultatjustering. 

 

3.2 Hypotes 2 – Negativt samband 

Resultatjustering genom onormala periodiseringar håller sig vanligtvis inom gränsen för 

vad som är tillåtet enligt god redovisningssed, men påverkar ändå redovisningskvaliteten 

negativt (Francis, 2011). Det kan resultera i negativa ekonomiska konsekvenser för både 

företaget och revisorn. När intressenterna genomskådat resultatjusteringen kan det leda 

till lägre aktiekurs på grund av misstron till de finansiella rapporterna. Överlag leder 

resultatjustering dessutom till sämre allokering av resurser (Ronen & Yaari, 2008) och att 

revisorn riskerar att bli stämd (Francis, 2011). Revisorn har därigenom ett incitament att 

motverka sämre redovisningskvalitet och bör därför vara extra uppmärksam på de 

områden som kan användas till onormala periodiseringar.  

 

Antle och Nalebuff (1991) menar att det alltid måste finnas ett visst mått av 

intressekonflikt mellan revisorn och klienten. Detta eftersom en revisor som har samma 

intresse som klienten inte skulle vara trovärdig och om klienterna alltid var maximalt 

trovärdiga i sina finansiella rapporter skulle det inte finnas något behov av revision. När 

transparensen nu är tänkt att öka genom SBO borde båda parters möjlighet att agera 

opportunistiskt minska. Revisorn har tidigare kunnat agera opportunistiskt eftersom deras 

insats i de flesta fall inte varit observerbar och kontrollerbar (Antle & Nalebuff, 1991) då 

revisionsberättelsen bara varit modifierad eller ej (Mock, et al., 2013). Det finns ett 

resonemang om att minskad informationsasymmetri och ökad transparens ska ge bättre 

kommunikation mellan investerare och revisorer vilket leder bättre förtroende och 

förståelse för både företagets finansiella rapporter och revisionsberättelser (Jermakowicz, 

et al., 2018). Det skulle också leda till ökad revisionskvalitet som genom bättre 

övervakning av företagsledningen leder till minskad möjlighet att agera opportunistiskt 

och därmed bättre redovisningskvalitet (Jermakowicz, et al., 2018). Huruvida det 
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stämmer är ännu inte fastslaget, men det finns studier som visar på både att varken 

beslutsanvändbarheten eller revisionskvaliteten ökat (Gutierrez, et al., 2018) och att båda 

dessa parametrar samt redovisningskvaliteten faktiskt har ökat (Reid, et al., 2019).  

 

Reid et al. (2019) diskuterar om det är risken att periodiseringarnas osäkerhet ska tas upp 

som gör att företaget förbättrar redovisningskvaliteten eller om det är revisorerna som 

sätter press på företaget att förbättra redovisningskvaliteten eftersom revisorernas ansvar 

tydliggörs vid ökad transparens. Då företaget är beroende av revisorn kan det handla om 

tvingande isomorphism där revisorn hotar med modifierad revisionsberättelse. Tvingande 

isomorphism uppstår nämligen när företag känner formell eller informell press från en 

organisation den är beroende av (DiMaggio & Powell, 1983). Diskussionen i Reid et al. 

(2019) leder in på frågeställningen om revisorns ansvar för väsentliga fel i de finansiella 

rapporterna. Backof et al. (2015) visar nämligen i en experimentiell studie att revisorer 

som tagit upp en SBO, där området senare visar sig innehålla väsentliga fel, anses mer 

ansvariga än om denna specifika SBO inte tagits upp. Resultatet skiljer sig förvisso från 

vad Brasel et al. (2016) och Kachelmeier et al. (2018) kommer fram till. Även innan 

införandet av SBO fanns det indikationer på att revisorn ansågs mer ansvarig om området 

med väsentliga fel behandlats i revisionens arbetsbok (Backof, et al., 2015). Det bör i så 

fall innebära att revisorerna förvissar sig om att resultatjustering, som medför väsentliga 

fel i de finansiella rapporterna, inte förekommer i de fall de tar upp en 

periodiseringsrelaterad SBO. 

 

Även användarna kan antas vara mer uppmärksamma vid förekomsten av 

periodiseringsrelaterade SBO vilket kan motverka företagsledningens benägenhet att 

resultatjustera. Christensen et al. (2014) menar att SBO kan påverka viljan att investera i 

ett företag för utomstående intressenter genom att den skapar en osäkerhet och att SBO 

då används som ett extra beslutsunderlag. Sirois et al. (2018) visar att det till och med 

finns en substituteffekt där användarna lägger större vikt vid SBO än de finansiella 

rapporterna vid beslutsfattande. Det borde därför vara ännu viktigare för 

företagsledningen att ha god redovisningskvalitet om revisionsberättelsen tar upp en 

periodiseringsrelaterad SBO. Substituteffekten kan också minska behovet av 

resultatjustering då en SBO som belyser svårigheten att uppskatta och bedöma 
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periodiseringarna kan ge en förklaring till intressenterna om varför det redovisade 

resultatet skiljer sig från förväntningarna. 

 

För att förklara hur tillit till abstrakta system påverkas av SBO kan Giddens (1990) teorier 

användas likt Unerman och O’Dwyer (2004) tidigare gjort med tillit till revision. 

Unerman och O’Dwyer (2004) menar att det ligger i revisionsprofessionens intresse att 

vara självreglerande för att minska uppfattningen från utomstående om att expertsystemet 

de representerar kan ha brister. Detta görs nu genom att kommunicera mer information 

om risker i de finansiella rapporterna. Giddens (1990) förklaring är att tilliten från 

intressenter byggs upp genom att minska uppfattningen om att revisionssystemet kan ha 

brister och därigenom ligger det i revisorernas intresse att se till att de verkligen har 

granskat riskerna de upplyser om. Behovet av revision är beroende av att 

urbäddningsmekanismerna gör att användarna av de abstrakta system som de finansiella 

rapporterna utgör, kan sätta sin tillit till experterna. Därför bör periodiseringsrelaterade 

SBO förmedla att revisorerna har granskat att onormala periodiseringar inte förekommer. 

 

Resonemanget i hypotes 1 gällande standardisering av vissa SBO kopplade till vissa 

branscher (Brasel, et al., 2016; Kachelmeier, et al., 2018) skulle lika gärna kunna innebära 

att förekomsten av en periodiseringsrelaterad SBO har ett negativt samband med 

resultatjustering. Det skulle i så fall förutsätta att företag inom dessa branscher vet vilka 

områden som kommer att granskas särskilt och därför inte kan eller har motiv att 

resultatjustera. Om det inte finns något samband alls, skulle det till viss del alltså kunna 

indikera ett systemfel där valet av SBO inte är företagsspecifikt, vilket är en förutsättning 

för att de skall vara informativa enligt artikel 44 i ISA 701 (FAR, 2016a). 

 

H2. Det finns ett negativt samband mellan förekomsten och omfattningen av 

periodiseringsrelaterade SBO och resultatjustering. 
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4. Empirisk metod 

4.1 Population & bortfall 

Den här studien ämnar undersöka och förklara ett samband mellan innehåll och 

omfattning av SBO och redovisningskvalitet i företag genom en kvantitativ 

forskningsstrategi. Valet av en kvantitativ strategi föredras i det här fallet eftersom en 

sådan strategi, enligt David och Sutton (2016), förknippas med deduktion, teoriprövning, 

mer naturvetenskapliga tillvägagångssätt samt strävan efter generaliserbarhet över hela 

populationen. Populationen som undersöks i studien är alla bolag som är noterade på 

Nasdaq Stockholm, mer känt som Stockholmsbörsen. Anledningarna till att just den 

populationen valdes är för att publika aktiebolag i Sverige måste låta sig revideras (SFS 

2005:551, 9 kap. 1§) och därmed indirekt omfattas av revisionsstandarderna, men också 

för att inga tidigare studier undersökt vad den här studien ämnar göra i den valda 

kontexten. Vid för stora populationer krävs sannolikhetsurval för att kunna uppnå den 

eftersträvade generaliserbarheten (David & Sutton, 2016), men det blir inte nödvändigt i 

det här fallet då i stort sett hela populationen kan studeras. På så sätt undviks exempelvis 

eventuell problematik med osäkerhet kring urvalets representativitet (Djurfeldt, et al., 

2018) och den externa validiteten i studien ökar (Bryman, 2018). 

 

Den här studien ämnar, likt Bao och Lewellyn (2017), även undersöka en eventuell 

fördröjd effekt, det vill säga att påverkan på resultatjusteringen kommer först 

räkenskapsåret efter att revisionsberättelserna publicerats. Av den anledningen gjordes 

valet att basera huvudundersökningen på bolags finansiella information för 2017. På så 

sätt kunde även resultatjusteringen för året därpå beräknas utifrån den finansiella 

informationen för 2018.  

 

Av de 332 bolag som motsvarar hela populationen var det ett antal som exkluderades eller 

föll bort. Likt andra studier (se exempelvis Bao & Lewellyn, 2017; Desender, et al., 2013; 

Tahir, et al., 2019) exkluderades finans- och investmentbolag även i den här studien. Detta 

gjordes på grund av att sådana bolag oftast har särskilda finansiella strukturer och regler 

kring bolagsstruktur (Tahir, et al., 2019). Förutom de bolag som exkluderades föll 

ytterligare 45 bolag bort från studien på grund av att de antingen noterades under 

undersökningsperioden, och därmed är irrelevanta eller saknar nödvändig finansiell 

information, eller på grund av att de saknar revisionsberättelser med SBO. Bortfallet 
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innefattar också bolag som ändrade räkenskapsår under undersökningsperioden eftersom 

ett sådant byte innebär att delar av den finansiella informationen inte hänförs till 12 

månader och därmed skulle ge missvisande data. 

 

Bortfallet blev något större för 2018 på grund av att all nödvändig finansiell information 

inte hann publiceras innan tiden för studiens datainsamling. Då studiens 

huvudundersökning avser 2017 gjordes dock valet att ändå utgå från det större urvalet för 

2017. Det mindre urvalet applicerades därmed bara då ett eventuellt samband mellan 

periodiseringsrelaterade SBO för 2017 och resultatjustering 2018 undersöktes. 

 

Tabell 1: Urval 2017 

Antal bolag noterade på Nasdaq Stockholm 332 

Exkluderade  

Finans- & investmentbolag 29 

Bortfall  

Bolag vars revisionsberättelser saknar SBO 11 

Bolag som noterades under undersökningsperioden 28 

Bolag som ändrat räkenskapsår under undersökningsperioden 6 

Urval 258 

 

 

4.2 Forskningsdesign & datainsamling 

Den här studien bygger främst på sekundärdata insamlad från noterade svenska 

aktiebolags årsredovisningar med majoriteten av sitt räkenskapsår under 2017. Utöver det 

hämtades ytterligare data från årsredovisningar för 2018 samt från exempelvis Nasdaq 

Stockholms hemsida. Studier med sekundärdata riskerar att begränsas av dess 

tillgänglighet och kvalitet (David & Sutton, 2016), men eftersom den här studien främst 

undersöker delar av innehållet i bolags finansiella rapporter och revisionsberättelser är 

det knappast något aktuellt problem i sammanhanget. Användningen av årsredovisningar 

kan anses bidra positivt till studiens reliabilitet då den finansiella informationen i 

årsredovisningarna är publicerad och därmed inte ändras över tid. Jämfört med 

exempelvis en enkätundersökning, där samma respondent kan uppge olika svar på samma 

fråga till olika studier, är informationen i årsredovisningarna som den här studien samlade 

in data ifrån densamma vid en replikerande studie. Den finansiella informationen ger 

dessutom få utrymmen för tolkningar hos författaren, vilket talar för att en liknande studie 

skulle nå samma resultat. 
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Då inhämtade data är från flera fall och i stort sett bara avser ett räkenskapsår innebär det 

att en tvärsnittsdesign användes (Bryman & Bell, 2017). Den eventuella 

fördröjningseffekten som undersöktes anses inte vara tillräcklig för att motivera att det 

istället skulle röra sig om en longitudinell design. En sådan skulle innebära att fokus legat 

på förändringar över tid (David & Sutton, 2016), vilket inte är fallet i den här studien. En 

nackdel med användandet av tvärsnittsdesign är att det är problematiskt att verkligen 

fastslå riktningen på orsakssamband eftersom studiens data är insamlat vid en tidpunkt 

(Bryman, 2018). Då SBO bara förekommit i några år är det dock inte för tillfället möjligt 

att genomföra en studie med data över en längre tidsperiod.  

 

4.3 Analysmetod 

Alla statistiska moment för att analysera datamaterialet genomfördes i IBM SPSS 

Statistics. För att testa normalfördelningen utfördes Kolmogorov-Smirnov-test medan 

korrelationsanalysen genomfördes med Pearsons test, vilket också framgår i studiens 

analysavsnitt. Kolmogorov-Smirnov test valdes eftersom den, enligt Banks et al. (2010), 

passar bra för att undersöka normalfördelningen för kontinuerliga data oavsett urvals- 

eller stickprovsstorlek. Valet av Pearsons test kan motiveras av att den undersöker linjära 

relationer och är att föredra när det förekommer kontinuerliga variabler (David & Sutton, 

2016).  

 

I den multivariata analysen användes OLS-regressioner (Ordinary Least Squares) för att 

granska eventuella linjära samband mellan de beroende variablerna och de övriga 

variablerna. Enligt Djurfeldt et al. (2018) kan OLS-regressioner innehålla båda binära och 

kontinuerliga variabler. Då studien använder sig av båda dummyvariabler och 

kontinuerliga variabler ansågs därför OLS-regression som en lämplig analysmetod. 

 

4.4 Mätning av resultatjustering 

4.4.1 Totala periodiseringar 

I den här studien likställs resultatjustering med låg redovisningskvalitet. För att mäta 

resultatjustering har olika modeller utvecklats där normala periodiseringar särskiljs från 

onormala periodiseringar (DeAngelo, 1986; Dechow, et al., 1995; Healy, 1985; Jones, 

1991). Gemensamt för modellerna är hur de beräknar företagets totala periodiseringar för 
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året (Dechow, et al., 1995). Beräkningen görs genom att studera företagets balansräkning 

och användandet av följande formel: 

 

𝐓𝐏𝐭 =  ∆𝐎𝐓𝐭 −  ∆𝐊𝐒𝐭 −  ∆𝐋𝐌𝐭 − 𝐀𝐕𝐒𝐭 +  ∆𝐑𝐊𝐒𝐭 där: 

𝐓𝐏𝐭 = totala periodiseringar år t 

Δ𝐎𝐓𝐭 = förändringen av omsättningstillgångar år t 

Δ𝐊𝐒𝐭 = förändringen av kortfristiga skulder år t 

Δ𝐋𝐌𝐭 = förändringen av likvida medel år t 

𝐀𝐕𝐒𝐭 = årets avskrivningar och nedskrivningar år t 

Δ𝐑𝐊𝐒𝐭 = förändring av räntebärande kortfristiga skulder år t  

(Dechow, et al., 1995, s. 203) 

 

4.4.2 Jonesmodellen 

1991 publicerades Jones modell för att beräkna onormala periodiseringar genom att i en 

regressionsanalys separera residualen ifrån de normala periodiseringarna. De normala 

periodiseringarna är de som uppstår till följd av företagets normala verksamhet och de 

onormala är de som betecknas som resultatjustering. Vid beräkningen av de normala 

periodiseringarna används följande formel: 

 

𝐍𝐏𝐭  =  𝛂𝟏(𝟏/𝐓𝐭−𝟏)  +  𝛂𝟐(𝚫𝐎𝐌𝐒𝐭/𝐓𝐭−𝟏)  +  𝛂𝟑(𝐌𝐀𝐓𝐭/𝐓𝐭−𝟏) där: 

𝐍𝐏𝐭 = normala periodiseringar år t 

𝐓𝐭−𝟏 = totala tillgångar år t-1 

Δ𝐎𝐌𝐒𝐭 = förändringen av omsättning år t 

𝐌𝐀𝐓𝐭 = materiella anläggningstillgångar år t 

α1, α2, α3 = skattade företagsspecifika parametrar 

(Jones, 1991, s. 198) 

 

Jonesmodellen blir följaktligen:  

 

𝐓𝐏𝐭/𝐓𝐭−𝟏 =  𝛂𝟏(𝟏/𝐓𝐭−𝟏)  +  𝛂𝟐(𝚫𝐎𝐌𝐒𝐭/𝐓𝐭−𝟏)  +  𝛂𝟑(𝐌𝐀𝐓𝐭/𝐓𝐭−𝟏) +  𝛆  
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Totala periodiseringar divideras likt högerledet med totala tillgångar föregående år. 

Residualen i regressionen används som proxy för resultatjustering där ett högre värde 

indikerar lägre redovisningskvalitet (Dechow, et al., 2010). 

 

4.4.3 Modifierade Jonesmodellen 

För att dessutom beakta resultatjustering via intäktsredovisning vidareutvecklades Jones 

(1991) modell av Dechow et al. (1995) genom att även ta hänsyn till förändringen av 

kundfordringarna. Beräkningen av normala periodisering med den modifierade 

Jonesmodellen ser därför ut på följande sätt: 

 

𝐍𝐏𝐭  =  𝛂𝟏(𝟏/𝐓𝐭−𝟏)  +  𝛂𝟐(𝚫𝐎𝐌𝐒𝐭 − ∆𝐊𝐔𝐅𝐎𝐭/𝐓𝐭−𝟏)  +  𝛂𝟑(𝐌𝐀𝐓𝐭/𝐓𝐭−𝟏) där: 

∆𝐊𝐔𝐅𝐎𝐭 = förändringen av kundfordringar år t 

(Dechow, et al., 1995, s. 199) 

 

4.5 Operationalisering 

4.5.1 Beroende variabler 

Resultatjustering är studiens beroende variabel. Den operationaliserades som onormala 

periodiseringar (OP) och beräknades både genom Jones modell (Jones, 1991) och den 

modifierade Jonesmodellen (Dechow, et al., 1995). De två modellerna användes för att 

de ansågs vara bland de mest utvecklade och vedertagna sätten att uppskatta onormala 

periodiseringar samt för att de används i flera andra studier (se exempelvis Chen, et al., 

2015; Lo, et al., 2017; Zang, 2012). Genom att använda två olika beräkningsmodeller 

ansågs dessutom studiens validitet kunna öka eftersom ett eventuellt samband för den ena 

varianten av resultatjustering då exempelvis skulle kunna styrkas av ett liknande samband 

för den andra varianten.  

 

Det finns dock en viss problematik kring uppskattningarna av resultatjustering eftersom 

de inte är direkt observerbara (Verbruggen, et al., 2008) och att periodiseringarna som 

modellerna försöker mäta i sin tur bygger på uppskattningar och bedömningar. Viktigt att 

påpeka är även att resultatjustering kan användas för att både höja och sänka redovisat 

resultat beroende på vad som är mest nyttomaximerande. Det kan också försvåra mätandet 

av fenomenet (Gunny, 2010).  
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Eftersom studien inte fokuserar på vilken riktning som resultatjusteringen genomförs, 

togs den beroende variabel fram genom kvadratroten ur den kvadrerade residualen för att 

på så sätt få fram absoluta värden. Avvikelsen från noll, som innebär att onormala 

periodiseringar förekommer, blir därmed lika utslagsgivande oavsett om den 

ursprungligen var positiv eller negativ.  

 

4.5.2 Oberoende variabler 

Studiens oberoende variabler är alla kopplade till periodiseringsrelaterade SBO, men 

namnges ändå som tre olika oberoende variabler i studien. De oberoende variablerna är: 

- Periodiseringsrelaterade SBO 

- Antal periodiseringsrelaterade SBO 

- Andel periodiseringsrelaterade SBO  

Den förstnämnda kodades som dummyvariabel där värdet är 1 om minst en 

periodiseringsrelaterad SBO förekommer i bolagets revisionsberättelse. Antal 

periodiseringsrelaterade SBO är, precis som namnet avslöjar, en variabel över antalet 

periodiseringsrelaterade SBO som bolagets revisionsberättelse innehåller. Andel 

periodiseringsrelaterade SBO räknades ut genom att dividera antalet 

periodiseringsrelaterade SBO med totalt antal SBO i revisionsberättelsen.  

 

Alla SBO i urvalets revisionsberättelser noterades för att sedan klassificeras som antingen 

periodiseringsrelaterad eller ej periodiseringsrelaterad (se tabell 2), det vill säga om 

revisorn uppmärksammat områden där uppskattningar och bedömningar genomförts eller 

ej. Den egna klassificeringen skulle kunna påverka variabelns reliabilitet negativt 

(Gustafsson, 2009). Samtidigt är periodiseringar en grundläggande princip som är allmänt 

känd inom redovisningen vilket gör att avgörande skillnader i tolkning beroende på vem 

som utför klassificeringen knappast bör uppstå. Enligt Bryman och Bell (2017) finns även 

risk för att reliabiliteten påverkas negativt om bedömningar och klassificeringar inte görs 

konsekvent. På grund av detta genomfördes klassificeringarna då båda studiens författare 

var närvarande för att på så sätt säkerställa att alla SBO bedömdes på samma sätt. I de 

fall där inte rubriken på egen hand kunnat avslöja om det rör sig om en 

periodiseringsrelaterad SBO eller ej granskades dess innehåll mer noggrant för att kunna 

göra en korrekt klassificering. 



 
 

 

27 
 

 

Tabell 2: Olika SBO-kategorier 

 SBO-kategori Periodiseringsrelaterad 

1 Avsättningar för pensioner, rabatter & rättstvister Ja 

2 Beroende av IT-system Nej 

3 Interna rutiner och processer ej hänförliga till redovisning Nej 

4 Intäktsredovisning Ja 

5 Koncernförhållande Nej 

6 Process för att följa lagar & regler där sådant frekvent ändras Nej 

7 Redovisning av finansiella instrument Ja 

8 Risk för konkurs/obestånd Nej 

9 Rörelseförvärv & avyttring Ja/Nej 

10 Tillgång till finansiering Nej 

11 Värdering av goodwill & andra immateriella tillgångar Ja 

12 Värdering av kundfordringar & kreditförluster Ja 

13 Värdering av materiella tillgångar Ja 

14 Värdering av skatt Ja 

15 Värdering av skulder Ja 

16 Värdering av tilldelad utdelning Ja 

17 Värdering av varulager Ja 

 

 

Tabell 3: Exempel på innehåll i olika varianter av SBO 

Exempel på periodiseringsrelaterad SBO Exempel på ej periodiseringsrelaterad SBO 

Periodisering och riktighet avseende 

intäktsredovisning för projekt 
IT-system och relaterade IT-kontroller 

”Projektverksamheten innebär till sin natur risker 

avseende prissättning av projekten samt 

uppskattningar av de slutliga kostnaderna och 

genomförande av avtalet. Eltel tillämpar 

successiv vinstavräkning för sina projekt vilket 

innebär att intäkterna och resultatet påverkas av 

olika omständigheter såsom exempelvis att 

kontraktsvillkor förändras, om nedlagda 

kostnader överstiger budgeterade kostnader, om 

diskussioner/ förhandlingar avseende 

tilläggsarbeten eller andra omständigheter 

uppstår såsom exempelvis förseningar eller 

bristande kvalitet i projektleveransen. 

Intäktsredovisning av projekt som löper över 

längre tid innebär en större risk för fel då intäkter 

riskerar att redovisas i fel period och/eller till fel 

belopp. Då det krävs bedömningar från 

företagsledningen vid redovisning av projekt kan 

fel ske antingen på grund av omedvetna eller 

medvetna fel och/eller felaktiga bedömningar. Vi 

har därför i vår revision särskilt fokuserat på 

väsentliga projekt med längre löptider” 

”Bolagets verksamhet är beroende av väl 
fungerande IT-system och IT-kontroller och om 

dessa inte fungerar operationellt finns risk att 

felaktigheter uppstår som påverkar den 
finansiella rapporteringen. Kritiska IT-system 

och relaterade kontroller har därför bedömts 
vara ett särskilt betydelsefullt område i vår 

revision” 

- Utdrag ur PwCs revisionsberättelse för Eltel 

(2018) 
- Utdrag ur KPMGs revisionsberättelse för ICA-

gruppen (2018) 
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4.5.3 Kontrollvariabler 

Ett antal kontrollvariabler används i studien. Anledningen till detta är för att 

kontrollvariabler, enligt Djurfeldt et al. (2018), ger möjligheten att upptäcka spuriösa 

samband och därmed bidrar till legitimitet i studien. De kontrollvariabler som används är 

Revisionsbyrå, Storlek, Bransch, Lönsamhet, Skuldsättningsgrad, Konkursrisk, 

Betavärde, Revisionsavgift och Bonusprogram. Dessa kan främst kopplas till de 

systemorienterade teorierna (Revisionsbyrå, Bransch, Konkursrisk, Betavärde och 

Revisionsavgift), PAT (Skuldsättningsgrad och Bonusprogram) eller båda (Storlek och 

Lönsamhet). Överlag valdes dessa främst för att de förekommer i andra 

resultatjusteringsrelaterade studier och därmed är relevanta i sammanhanget, vilket bidrar 

till högre validitet. 

 

4.5.3.1 Revisionsbyrå 

Med en proxy att de stora revisionsbyråerna har högre kvalitet visar Becker et al. (1998) 

att deras klienter använder sig mindre av resultatjustering än de som revideras av andra 

revisionsbyråer. Det är av den anledningen därför vanligt att en variabel för 

revisionskvalitet används för om företaget har en revisor från en av de fyra stora 

revisionsbyråerna (Big 4; Deloitte, EY, KPMG och PwC) eller ej (se exempelvis Buchner, 

et al., 2017; Eilifsen & Knivsflå, 2016). I en svensk kommunal kontext har det påvisats 

att förekomsten av resultatjustering även skiljer sig mellan de stora revisionsbyråerna 

(Donatella, et al., 2018). Därför bör bilden av de stora revisionsbyråerna som en homogen 

grupp med liknande revisionskvalitet bör ifrågasättas (Donatella, et al., 2018). 

Revisionsbyråerna använder sig av internt inarbetade arbetssätt och formar sina 

medarbetare till att utföra revisionen likartat (Francis, 2011). Pentland (1993) liknar 

revision vid en ritual som utförs av en grupp med samhörighet och att endast medlemmar 

av gruppen kan utföra revisionen på samma sätt. Variationen mellan revisionsbyråerna är 

därför viktig att kontrollera för gällande förekomsten av resultatjustering (Francis, 2011), 

vilket också görs av exempelvis Buchner et al. (2017). Därför kodades dummyvariabler 

för var och en av de fyra stora revisionsbyråerna samt en för övriga. PwC användes som 

referensvariabel eftersom den hade flest antal observationer. Skulle en referensvariabel 
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ha för få observationer finns det nämligen risk för osäkra regressionsskattningar 

(Djurfeldt, et al., 2018). 

 

4.5.3.2 Storlek 

Företagsstorlek är en vanligt förekommande variabel i studier om resultatjustering (se 

exempelvis Buchner, et al., 2017; Chen, et al., 2015; Myers, et al., 2003; Reid, et al., 

2019; Tahir, et al., 2019; Zang, 2012; Wimelda & Chandra, 2018) och valdes därför att 

användas även i den här studien. Detta trots att det råder teoretiska oklarheter kring vad 

som egentligen mäts med variabeln storlek (Tagesson, et al., 2009).  Till exempel är 

tillförlitligheten i de finansiella rapporterna större för stora bolag jämfört med mindre 

(Warfield, et al., 1995), vilket talar för att variabeln storlek har ett negativt samband med 

resultatjustering. Ett liknande samband går att utläsa i Yu (2008). Han menar nämligen 

att större företag granskas av analytiker i större utsträckning än vad mindre företag gör, 

vilket gör att större företag tenderar att resultatjustera mindre. Motsatsvis menar 

Zmijewski och Hagerman (1981) att större bolag är mer utsatta för politisk press och 

därmed har incitament att resultatjustera för att minska bolagets risk för politiska 

kostnader. I linje med den sistnämnda studien kan variabeln därmed representera 

omfattningen av politisk press, vilket den gör i exempelvis Guan et al. (2005). 

Storleksvariabeln kan operationaliseras på flera olika sätt. I den här studien 

operationaliserades den, likt tidigare studier (se exempelvis Bao & Lewellyn, 2017; 

Becker, et al., 1998; Tahir, et al., 2019), som den naturliga logaritmen av företagets totala 

tillgångar på balansdagen.  

 

4.5.3.3 Bransch 

Likt Bao och Lewellyn (2017) och Braam et al. (2015) inkluderades en kontrollvariabel 

för bransch för att kontrollera för eventuella branschspecifika effekter på onormala 

periodiseringar. Vid kategorisering av branschtillhörighet utgick den här studien från 

Nasdaq Stockholms (2019) klassificering av bolagen på börsen. Vissa ändringar 

genomfördes dock för att anpassa variabeln till studien. Bland annat fick fastighetsbolag 

en egen kategori medan bolag för grundläggande tjänster (eng utilities) samt olja & gas 

slogs samman med råvarusektorn. Dessutom sammanfogades telekombolagen med 

teknologisektorn för att undvika att någon kategori bara skulle innehålla ett fåtal 

observationer. De olika branschkategorierna är råvaror, industri, konsumentvaror, 
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konsumenttjänster, hälsovård, fastigheter samt teknologi & telekom. Dessa kodades som 

dummyvariabler och industrisektorn användes som referensvariabel.  

 

4.5.3.4 Lönsamhet 

Tidigare forskning påvisar ett samband mellan resultatjustering och företagsprestationen 

(Badertscher, 2011; Dechow, et al., 2010). Keating och Zimmerman (2000) menar till 

exempel att det skapas incitament för företag att resultatjustera när det går dåligt för dem. 

Av den anledningen inkluderades en kontrollvariabel för företagens lönsamhet. Variabeln 

operationaliserades med två olika nyckeltal som lönsamhetsmått – räntabilitet på eget 

kapital (RoE) och räntabilitet på totalt kapital (RoA). RoE används som lönsamhetsmått 

av till exempel Badertscher (2011) och Noor et al. (2015) och räknades i den här studien 

ut genom att dividera årets resultat med eget kapital.  RoA används i exempelvis Buchner 

et al. (2017), Chen et al. (2015) och Yu (2008) och räknades i den här studien ut genom 

att dividera årets resultat med totala tillgångar.  

 

4.5.3.5 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgradens betydelse kan kopplas till PAT och dess 

skuldsättningsgradshypotes som innebär att resultatförbättrande resultatjustering kan 

användas för att minska skuldsättningsgraden och därmed hålla nere lånekostnader (Watts 

& Zimmerman, 1990). Exempelvis påvisar DeFond och Jiambalvo (1994) ett positivt 

samband mellan skuldsättningsgraden och resultatjustering. Skuldsättningsgraden 

används därför som kontrollvariabel i flera studier (se exempelvis Buchner, et al., 2017; 

Kim, et al., 2012). Variabeln beräknades i den här studien som totala skulder dividerat 

med eget kapital. 

 

4.5.3.6 Konkursrisk 

Flera studier om resultatjustering använder någon form av mått för konkursrisk (eng 

financial distress) som kontrollvariabel (se exempelvis Badertscher, 2011; Chen, et al., 

2015; Ghazali, et al., 2015). Företagsledningar i företag under risk för konkurs förväntas 

att ha en optimistisk syn om att de finansiella svårigheterna endast ska vara tillfälliga 

(Rosner, 2003). Därför kommer de att resultatjustera för att dölja de rådande 

svårigheterna tills situationen eventuellt blir bättre (Rosner, 2003). I den här studien 

användes Zmijewskis (1984) modell för att mäta risken för att ett företag ska bli insolvent. 

Den valdes dels för att den bygger på data som kan hämtas ur finansiella rapporter, vilket 
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ansågs fördelaktigt och tidssparande eftersom data till flera andra variabler också 

hämtades från samma material. Dessutom är den vanligt förekommande inom 

redovisningsforskning (Grice, Jr. & Dugan, 2003) och presterar likvärdigt med andra 

konkursprediktionsmodeller som också bygger på information från årsredovisningar 

(Wu, et al., 2010). Ju mindre värdet som tas fram genom nedanstående formel är, desto 

större är risken för att företaget ska gå i konkurs.  

 

Konkursrisk = -4,3 – 4,5X1 + 5,7X2 – 0,004X3 

X1 = Nettoomsättning / Totala tillgångar 

X2 = Totala skulder / Totala tillgångar 

X3 = Omsättningstillgångar / Rörelseskulder  

(Zmijewski, 1984) 

 

4.5.3.7 Betavärde  

Betavärdet är en mindre vanligt förekommande variabel i resultatjusteringsstudier, men 

förekommer i exempelvis Eilifsen och Knivsflå (2016). Betavärdet är ett mått för risken 

i bolagen som räknas ut genom att jämföra volatiliteten i bolagets aktiekurs med 

volatiliteten i övriga bolags aktier på samma börs (Brealey, et al., 2017). Värdet 1 

representerar att risken i bolaget är lika stor som börsen i genomsnitt. Värden som är 

mindre än 1 och går mot 0 representerar mindre risk, medan stigande värden över 1 

innebär mer volatilitet och risk än börsen i övrigt. Eftersom det finns flera olika sätt att 

resultatjustera, till exempel genom att utjämna resultaten över flera år för att undvika 

volatilitet i aktiekursen (Scott, 2015), är betavärdet en god kontrollvariabel för 

resultatjustering. Neffati et al. (2011) stödjer det resonemanget då de visar att det finns 

ett positivt samband mellan resultatjustering och risk.  

 

Betavärden räknas ut genom att köra en regression mellan företagets aktiekurs och 

börsens index på samma dag under de senaste 60 månaderna. Den data studien använder 

hämtades i största möjliga utsträckning från Thomson-Reuters databank och 

kompletterades med ett fåtal värden från Sveriges Aktiesparares Riksförbunds (2019) 

lista. Att inte alla värden fanns tillgängliga från samma källa påverkar reliabiliteten för 

variabeln negativt eftersom det inte går att vara säker på att alla värden är beräknade på 

samma tidsperiod. Samtidigt förändras betavärdet varje börsdag och att manuellt beräkna 
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betavärdet vid tidpunkten som undersökningen utgår ifrån hade varit mycket 

tidskrävande. Därför valdes det senast tillgängliga värdet och begränsades till de två 

kompletterande listorna. 

 

4.5.3.8 Revisionsavgift 

Revisionsavgiftens storlek har visat sig påverka redovisningskvaliteten både positivt och 

negativt. Revisionsavgiften är en agentkostnad (Jensen & Meckling, 1976) som därmed 

borde öka övervakningen och redovisningskvaliteten. Dessutom indikerar högre 

revisionsavgift antingen att revisionen utförts mer noggrant eller med högre expertis 

(Francis, 2004). Samtidigt finns det argument för att revisorns oberoende minskar i takt 

med att revisionsavgiften ökar och revisorn därmed får incitament att inte granska 

resultatjustering lika noga, vilket skulle minska redovisningskvaliteten (Walker, 2013). 

Gul et al. (2003) visar ett positivt samband mellan onormala periodiseringar och 

revisionsavgift, vilket innebär sämre redovisningskvalitet vid högre revisionsavgift.  

I linje med Donatella et al. (2018) skalades den absoluta revisionsavgiften ner. Istället för 

att dividera med antal invånare, dividerades revisionsavgiften i den här studien med totala 

tillgångar 2017 för att få det mer jämförbart mellan de olika företagen. Revisionsavgiften 

utgörs endast av kostnaden för revisionsuppdraget som ska upplysas om i not enligt ÅRL 

48§ (SFS 1995:1554).  

 

4.5.3.9 Bonusprogram 

Bonusar förekommer i form av både prestationsbaserade och aktierelaterade 

incitamentsprogram. Watts och Zimmerman (1978) säger att kontrakt med bonusar 

skapar incitament att resultatjustera, vilket underlättas av att det är svårt att upptäcka. 

Cheng och Warfield (2005) visar att företagsledare med stora aktierelaterade incitament 

i större utsträckning resultatjusterar för att kunna sälja sina aktier med högre vinst. 

Förekomsten av bonusprogram används därför som kontrollvariabel genom en 

dummyvariabel med 1 för Ja och 0 för Nej. Tidigare har exempelvis Badertscher (2011) 

använt bonusprogram som kontrollvariabel. Data hämtades manuellt från företagens 

årsredovisningar där bedömningar om förekomsten utlästes i noter. Precis som vid 

klassificieringen av SBO undveks eventuella reliabilitetsproblem genom att säkerställa 

att båda studiens författare tolkade informationen i årsredovisningarna på samma sätt. 
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Tabell 4: Operationalisering 

Variabel Beskrivning 

Beroende  
OP – Modifierade Jones Onormala periodiseringar. Beräknas enligt den modifierade Jonesmodellen i 

Dechow, et al. (1995) 

OP – Jones Onormala periodiseringar. Beräknas enligt Jones (1991) modell 

Oberoende  
Periodiseringsrelaterade 

SBO 
Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär att minst en periodiseringsrelaterad SBO 

förekommer i revisionsberättelsen 

Antal 

periodiseringsrelaterade 

SBO 

Antal periodiseringsrelaterade SBO som förekommer i bolagets 

revisionsberättelse 

Andel 

periodiseringsrelaterade 

SBO 

Antal periodiseringsrelaterade SBO dividerat med totalt antal SBO i bolagets 

revisionsberättelse 

Kontroll  
Revisionsbyrå Dummyvariabler (0,1) för vilken revisionsbyrå som upprättat 

revisionsberättelsen 
Storlek Den naturliga logaritmen av bolagets totala tillgångar på balansdagen 

Bransch Dummyvariabler (0,1) för vilken bransch som bolaget tillhör 
Lönsamhet – RoA Bolagets räntabilitet på totalt kapital 

Lönsamhet – RoE Bolagets räntabilitet på eget kapital 

Skuldsättningsgrad Bolagets totala skulder dividerat med dess totala tillgångar 

Konkursrisk Bolagets risk att bli insolvent. Framtages med Zmijewskis (1984) formel 

Betavärde Bolagets β-värde. Hämtas från Thomson-Reuters databank och kompletteras 

med uppgifter från Aktiespararna 

Revisionsavgift  Bolagets kostnad hänfört till revisionsuppdraget dividerat med dess totala 

tillgångar 

Bonusprogram Dummyvariabel (0,1), där 1 innebär att bolaget har någon form av 

prestationsbaserat eller aktierelaterat bonusprogram för företagsledningen 

 

 

4.6 Etiska aspekter  

Under en forskningsprocess bör forskaren reflektera över eventuella etiska konsekvenser 

(David & Sutton, 2016). Därför har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och dess fyra huvudkrav (informations-

, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet) hafts i åtanke under genomförandet 

av studien. Eftersom den här studien använde årsredovisningar eller annan offentlig 

information, som exempelvis Nasdaq Stockholms sektorklassificering av börsbolagen, 

för att samla in data, har problematik med att uppfylla kraven undkommits. Hänsyn 

behövde alltså inte tas till informations-, samtyckes- och konfidentialitetskravet då inga 

personliga eller känsliga uppgifter hämtades. All insamlade data ämnades att bara 

användas för forskningsändamål, vilket tillsammans med tidigare argument gör att även 

nyttjandekravet kan ses som problemfritt.  
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5. Analys & resultat 

5.1 Normalfördelning 

För att kunna påvisa korrekta statistiska samband genom OLS-regression krävs det att 

residualen är normalfördelad (Djurfeldt, 2009). Kolmogorov-Smirnov-test för de olika 

modellernas residualer är dock signifikanta om hela urvalet inkluderas i körningarna, 

vilket enligt Djurfeldt (2009) innebär att de ej är normalfördelade. Därför identifierades 

extremvärden (eng outliers), vars data först undersöktes för att upptäcka eventuella 

inmatningsfel som då korrigerades. Därefter rensades extremvärden för de 

ostandardiserade residualerna bort för att se om normalfördelning skulle kunna 

åstadkommas, vilket också lyckades men först efter att ha behövt rensa materialet väldigt 

omfattande. För regressionsmodell 1 (i tabell 7) krävdes det exempelvis att urvalet 

minskades ned till 127 bolag för att Kolmogorov-Smirnov-testet inte skulle bli 

signifikant. En undersökning med bortrensade extremvärden skulle ge en betydligt högre 

justerad förklaringsgrad (justerad R2), men samtidigt skulle vissa variabler ha alldeles för 

höga VIF-värden. På grund av att urvalet dessutom i princip skulle behöva halveras för 

att nå normalfördelning, ansågs det bättre att behålla hela urvalet i undersökningen trots 

att normalfördelningskriteriet inte uppfylls. En annan anledning till att behålla hela 

urvalet vid regressionerna var att ett normalfördelat urval i det här fallet skulle innebära 

att alla de bolag som har höga onormala periodiseringar skulle rensas bort.  Därmed skulle 

en viktig del av populationen försvinna och då kunna påverka resultatets pålitlighet 

negativt. Samtidigt kan normalfördelning antas vid stickprov på 30 eller fler enheter 

(Aczel & Sounderpandian, 2009), vilket är ett antagande som skulle kunna appliceras på 

den här studien då hela urvalet på över 30 enheter undersöktes. På grund av problematiken 

kring normalfördelningen tolkas dock studiens resultat med viss varsamhet.  
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5.2 Univariat analys 

Tabell 5: Deskriptiv statistik 

 

Som det går att utläsa ur tabell 5 har de olika modellerna för uträkning av onormala 

periodiseringar ungefär samma medelvärden. De onormala periodiseringarna uträknade 

med Jonesmodellen har något lägre minimivärde och högre maxvärde, men överlag tycks 

Variabel Antal (n) Min Max Medelvärde St.avvikelse Frekvens (f) Andel 

(%) 

Beroende        

OP Modifierade Jones 258 0,00091 2,08726 0,07527 0,15666   

OP Jones 258 0,00030 2,10118 0,07486 0,15732   

Oberoende        

Periodiseringsrelaterade SBO 258       

Ja      254 98,4 

Antal periodiseringsrelaterade 

SBO 

258 0 6 2,00 0,8890   

Andel periodiseringsrelaterade 

SBO 

258 0 1 0,9390 0,1729   

Kontroll        

Revisionsbyrå 258       

Deloitte      39 15,1 

EY      64 24,8 

KPMG      46 17,8 

PwC      97 37,6 

Övriga      12 4,7 

Storlek (logaritmerad) 258 17,36 26,98 21,9633 1,9290   

Bransch 258       

Råvaror      18 7,0 

Industri      80 31,0 

Konsumentvaror      25 9,7 

Konsumenttjänster      33 12,8 

Hälsovård      43 16,7 

Fastigheter      26 10,1 

Teknologi & Telekom      33 12,8 

RoA 258 -1,0169 0,4265 0,0353 0,1486   

RoE 258 -1,5260 0,5775 0,0758 0,2750   

Skuldsättningsgrad 258 -16,7605 17,5117 1,2426 1,7545   

Konkursrisk 258 -4,7379 2,0176 -1,5270 1,1324   

Β-värde 258 0,07 2,83 0,9526 0,4325   

Revisionsavgift (skalad) 258 0,0000039 0,0141865 0,0011763 0,0013792   

Bonusprogram 258       

Ja      204 79,1 
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modellerna nått liknande resultat. Då minimivärdena för onormala periodiseringar är 

större än noll innebär det att alla företag i urvalet har en viss grad av resultatjustering. Det 

framgår även i tabellen att periodiseringsrelaterade SBO är väldigt vanligt 

förekommande, både sett till hur många olika företags revisionsberättelser som innehåller 

minst en sådan (98,4 %) och till hur stor andel av totalt förekommande SBO som är 

periodiseringsrelaterade (Andel periodiseringsrelaterade SBO har ett medelvärde på 

0,939).   

 

Störst andel av revisionsuppdragen har PwC (37,6 %) följt av EY (24,8 %). Endast 4,7 % 

av företagen revideras av en revisionsbyrå som inte tillhör Big 4. Industri är den absolut 

största branschen i studiens urval (31 %), vilken är nästan dubbelt så stor som den näst 

största branschen, Hälsovård på 16,7 %. Bara två branscher är mindre än 10 % av urvalet 

(Råvaror och Konsumentvaror). Det finns några bolag med negativt eget kapital eller 

resultat, vilket synliggörs i skuldsättningsgradens och räntabiliteten på eget och totalt 

kapitals negativa minimivärden. Medelvärdet för Konkursrisken är negativt, vilket tyder 

på att många bolag riskerar att bli insolventa. Det framgår också av tabellen att 

majoriteten av bolagen har någon form av prestationsbaserat eller aktierelaterat 

bonusprogram för företagsledningen (79,1 %). 

 

5.3 Bivariat analys 

Korrelationsanalysen utfördes med Pearsons test för att undersöka samvariationen mellan 

variablerna parvis (Djurfeldt, et al., 2018). Det ger dels en indikation på sambandet mellan 

variablerna men även om det förkommer problem med multikollinearitet. Vid värden över 

0,8 eller under -0,8 kan sådana problem misstänkas (Djurfeldt, et al., 2018).  
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Tabell 6: Pearsons korrelationsmatris 

N=258

Variabel 1 2 3 4 5 6a. 6b. 6c. 6d. 6e. 7 8a. 8b. 8c. 8d. 8e. 8f. 8g. 9 10 11 12 13 14 15

1 OP Modifierade Jones 1,000

2 OP Jones 0,997** 1,000

3 Periodiseringsrel. SBO 0,031 0,029 1,000

4 Antal period. SBO -0,142* -0,135* 0,283** 1,000

5 Andel period. SBO -0,190** -0,192** 0,683** 0,221** 1,000

6a. Deloitte -0,041 -0,035 0,053 0,145* -0,020 1,000

6b. EY -0,078 -0,077 0,072 0,058 0,158* -0,242** 1,000

6c. KPMG 0,142* 0,142* -0,105 -0,173** 0,129* -0,197** -0,268** 1,000

6d. PwC -0,027 -0,030 -0,032 0,006 -0,012 -0,328** -0,446** -0,362** 1,000

6e. Övriga revisionsbyråer 0,034 0,028 0,028 -0,063 -0,029 -0,093 -0,127* -0,103 -0,171** 1,000

7 Storlek -0,257** -0,254** -0,072 -0,293** -0,049 0,015 0,023 0,035 0,031 -0,206** 1,000

8a. Råvaror -0,041 -0,039 0,034 0,085 -0,013 0,012 0,019 -0,008 0,007 -0,060 0,120 1,000

8b. Industri -0,079 -0,072 0,084 -0,022 0,086 0,119 -0,094 0,126* 0,085 -0,029 0,018 -0,184** 1,000

8c. Konsumentvaror 0,105 0,105 0,041 0,028 0,059 0,008 0,024 -0,050 0,043 -0,072 0,038 -0,090 -0,220** 1,000

8d. Konsumenttjänster 0,003 0,006 -0,234** -0,080 -0,167* -0,032 0,049 0,004 -0,010 -0,029 -0,003 -0,105 -0,257** -0,125* 1,000

8e. Hälsovård 0,054 0,057 -0,028 -0,037 -0,083 0,015 0,032 -0,045 -0,089 0,198** -0,265* -0,122* -0,300** -0,146** -0,171** 1,000

8f. Fastigheter -0,051 -0,054 0,042 -0,016 0,031 0,074 0,136* -0,021 -0,127* -0,074 0,344** -0,092 -0,224** -0,110 -0,128* -0,150* 1,000

8g. Teknologi & Telekom 0,031 0,016 0,048 -0,077 0,071 0,098 -0,112 -0,057 0,062 0,026 -0,162** -0,105 -0,257** -0,125** -0,147* -0,171** -0,128* 1,000

9 RoA -0,149* -0,165** 0,042 0,080 0,279** 0,104 0,052 -0,093 -0,018 -0,072 0,250** -0,021 0,089 0,067 0,120 -0,383** 0,094 0,055 1,000

10 RoE -0,210** -0,222** 0,011 0,039 0,306** 0,050 0,077 -0,049 -0,046 -0,046 0,234** -0,155* 0,125* 0,012 0,124* -0,328* 0,140* 0,049 0,832** 1,000

11 Skuldsättningsgrad -0,019 -0,015 -0,008 -0,042 0,044 -0,067 0,023 0,112 -0,043 -0,037 0,083 -0,164** 0,153* -0,043 0,062 -0,113 0,059 -0,038 -0,011 0,291** 1,000

12 Konkursrisk -0,022 -0,015 -0,006 0,086 -0,193** -0,136* -0,021 0,062 0,084 -0,031 0,216** -0,026 0,124* 0,003 -0,002 -0,073 0,067 -0,130* -0,426** -0,453** 0,266** 1,000

13 Betavärde 0,092 0,094 0,002 0,111 -0,014 -0,068 0,100 -0,022 -0,052 0,071 0,005 0,070 -0,003 -0,024 -0,093 0,194** -0,104 -0,058 -0,109 -0,094 -0,025 -0,060 1,000

14 Revisionsavgift 0,223** 0,227** 0,070 -0,076 0,000 -0,035 0,014 -0,067 0,008 0,134* -0,622** -0,112 0,025 0,033 -0,074 0,271** -0,252** 0,079 -0,415** -0,378** -0,051 0,084 -0,021 1,000

15 Bonusprogram -0,038 -0,044 -0,013 0,045 -0,039 0,004 0,031 0,041 -0,073 0,023 0,093 0,083 -0,026 -0,040 0,026 0,051 0,049 0,026 0,012 0,069 -0,018 -0,023 0,066 -0,089 1,000

* Signifikant korrelation på nivå 0,05, ** Signifikant korrelation på nivån 0,01
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I korrelationsmatrisen utlästes att RoA och RoE har en samvariation över det kritiska 

värdet 0,8 då de korrelerar med 0,832 och på 1 % signifikansnivå. Det är naturligt då de 

båda är räntabilitetsmått och innebär att en av variablerna behöver uteslutas ur 

modellerna. I det här fallet valdes RoE bort trots att korrelationen med den beroende 

variabeln har högre signifikans än RoA. Motivet till det är att VIF-värdet för RoE 

överstiger det som, enligt Djurfeldt et al. (2018), är det kritiska värdet på 2,5 vid 

inkludering i regressionsmodellerna. Valet stärks dessutom av att RoA är en mer relevant 

variabel för börsnoterade bolag som tillämpar IFRS redovisningsnormer och därmed har 

ett balansräkningsfokus. I övrigt överstiger ingen variabel det kritiska värdet i 

korrelationsanalysen och därför behövde ingen variabel utöver RoE exkluderas. De 

högsta övriga korrelationerna föreligger mellan Andel periodiseringsrelaterade SBO och 

Förekomsten av periodiseringsrelaterade SBO på 0,683 samt mellan Revisionsavgift och 

Storlek på -0,622. Det negativa sambandet kan förklaras av att variabeln Revisionsavgift 

är dividerad med storleken vilket innebär att när variabeln Storlek ökar, minskar kvoten 

av variabeln Revisionsavgift.  

 

Den beroende variabeln Onormala periodiseringar med modifierade Jonesmodellen 

uppvisar stark signifikant korrelation med Andel periodiseringsrelaterade SBO, Storlek, 

RoE (negativa) och Revisionsavgift (positiv) samt signifikant korrelation med Antal 

periodiseringsrelaterade SBO, RoA (negativa) och KPMG (positiv). Att både antal och 

andel periodiseringsrelaterade SBO har ett negativt samband med onormala 

periodiseringar tyder på att fler SBO kopplade till periodiseringar förbättrar 

redovisningskvaliteten. Företagsstorlek och avkastning (RoA och RoE) har negativ effekt 

på onormala periodiseringar och innebär att större bolag samt de som har högre 

avkastning tenderar att resultatjustera mindre. Revisionsavgiftens positiva samband 

innebär att företagen som betalar högre ersättning till revisionsbyrån tenderar att ha högre 

onormala periodiseringar. Samma samband gäller för de som har KPMG som 

revisionsbyrå. De två varianterna av den beroende variabeln korrelerar med 0,997 vilket 

innebär att förändringar av kundfordringar, som är skillnaden mellan Jonesmodellen och 

modifierade Jonesmodellen, inte har särskilt stor påverkan. Det innebär även att 

sambanden som beskrivits för OP Modifierade Jones gäller även för OP Jones, med 

undantag för RoA som har starkare signifikant samband med OP Jones.  
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Övriga signifikanta samband som kan utläsas ur matrisen är att bolag med KPMG som 

revisionsbyrå tenderar att ha färre, men högre andel, periodiseringsrelaterade SBO. Antal 

periodiseringsrelaterade SBO korrelerar signifikant positivt med Deloitte medan Andel 

periodiseringsrelaterade SBO korrelerar signifikant positivt med EY. Färre stora bolag 

har en icke Big-4 byrå som revisor. Det är istället vanligare för bolag från branschen 

Hälsovård att ha en icke Big-4 byrå. Bolag med stor balansomslutning har högst 

korrelation med Fastigheter. 

 

När RoE exkluderats är det ingen av modellerna som löper risk för 

multikollinearitetsproblem. Det högsta VIF-värdet har Storlek i modell 1 och 3 (se tabell 

7). Högsta enskilda korrelation har Storlek, förutom Revisionsavgift, med branschen 

Fastigheter på 0,344 på 1 % signifikansnivå. Även de oberoende variablerna 

Periodiseringsrelaterade SBO och Andel periodiseringsrelaterade SBO har VIF-värden 

över 2,0 när de förekommer i samma modell, men ingen av dem överstiger de kritiska 

värdena. 

 

5.4 Multivariat analys 

Flera OLS-regressioner genomfördes för att undersöka om det förekommer samband 

mellan studiens beroende och övriga variabler. Nedan presenteras och analyseras sex 

olika modeller där modell 1 – 3 innefattar den beroende variabeln som beräknats med den 

modifierade Jonesmodellen, medan modell 4 – 6 har resultatjustering beräknat med 

Jonesmodellen som beroende variabel. Modell 1 och 4 har med alla tre oberoende 

variabler. I modell 2 och 5 har dummyvariabeln för förekomsten av 

Periodiseringsrelaterade SBO tagits bort och i modell 3 och 6 har regressionen istället 

genomförts utan variabeln för antalet periodiseringsrelaterade SBO. Räntabiliteten på 

eget kapital är ej med i någon av de presenterade regressionerna då den som sagt 

korrelerar med räntabiliteten på totalt kapital, vilket inte var oväntat eftersom de både 

mäter lönsamhet.  
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Tabell 7: Multipla linjära regressionsmodeller med hela urvalet (N=258) 

N=258

Variabler β S.E VIF β S.E VIF β S.E VIF β S.E VIF β S.E VIF β S.E VIF

Konstant 0,251 0,194 0,549*** 0,184 0,305* 0,185 0,244 0,195 0,536*** 0,185 0,290 0,186

Periodiseringsrel. SBO 0,427*** 0,107 2,199 - - - 0,408*** 0,105 2,121 0,420*** 0,108 2,199 - - - 0,404*** 0,106 2,121

Antal period. SBO -0,011 0,012 1,388 -0,002 0,012 1,339 - - - -0,009 0,012 1,388 -0,001 0,012 1,339 - - -

Andel period. SBO -0,386*** 0,079 2,338 -0,176*** 0,061 1,299 -0,390*** 0,079 2,329 -0,381*** 0,080 2,338 -0,175*** 0,061 1,299 -0,385*** 0,080 2,329

Deloitte -0,025 0,028 1,299 -0,014 0,029 1,288 -0,028 0,028 1,276 -0,020 0,029 1,299 -0,010 0,029 1,288 -0,023 0,028 1,276

EY -0,016 0,024 1,368 -0,018 0,025 1,367 -0,017 0,024 1,366 -0,015 0,024 1,368 -0,016 0,025 1,367 -0,016 0,024 1,366

KPMG 0,051* 0,026 1,281 0,053* 0,027 1,280 0,054** 0,026 1,268 0,052* 0,027 1,281 0,053* 0,027 1,280 0,054** 0,026 1,268

Övriga revisionsbyråer -0,024 0,046 1,167 -0,012 0,047 1,163 -0,023 0,046 1,167 -0,026 0,046 1,167 -0,015 0,047 1,163 -0,026 0,046 1,167

Storlek -0,014* 0,007 2,442 -0,018** 0,007 2,401 -0,016** 0,007 2,153 -0,014* 0,007 2,442 -0,017** 0,007 2,401 -0,016** 0,007 2,153

Råvaror 0,010 0,039 1,265 0,015 0,041 1,264 0,008 0,039 1,264 0,007 0,040 1,265 0,012 0,041 1,264 0,006 0,040 1,264

Konsumentvaror 0,089*** 0,033 1,221 0,087** 0,034 1,220 0,089*** 0,033 1,220 0,088*** 0,034 1,221 0,086** 0,035 1,220 0,088*** 0,034 1,220

Konsumenttjänster 0,032 0,031 1,350 0,016 0,032 1,327 0,031 0,031 1,349 0,032 0,031 1,350 0,017 0,032 1,327 0,032 0,031 1,349

Hälsovård 0,003 0,031 1,719 -0,005 0,032 1,713 0,002 0,031 1,715 -0,001 0,032 1,719 -0,008 0,033 1,713 -0,002 0,032 1,715

Fastigheter 0,054 0,036 1,445 0,062* 0,037 1,441 0,058* 0,035 1,422 0,050 0,036 1,445 0,057 0,037 1,441 0,054 0,036 1,422

Teknologi & Telekom 0,030 0,031 1,346 0,023 0,032 1,342 0,026 0,031 1,325 0,022 0,031 1,346 0,015 0,032 1,342 0,018 0,031 1,325

RoA 0,039 0,086 2,050 0,003 0,089 2,028 0,036 0,086 2,048 0,012 0,087 2,050 -0,024 0,089 2,028 0,010 0,087 2,048

Skuldsättningsgrad 0,003 0,006 1,178 0,001 0,006 1,172 0,003 0,006 1,175 0,003 0,006 1,178 0,001 0,006 1,172 0,003 0,006 1,175

Konkursrisk -0,011 0,011 1,774 -0,005 0,011 1,738 -0,011 0,011 1,765 -0,012 0,011 1,774 -0,006 0,011 1,738 -0,012 0,011 1,765

Betavärde 0,046** 0,022 1,125 0,045** 0,023 1,125 0,044** 0,022 1,109 0,046** 0,022 1,125 0,045** 0,023 1,125 0,044** 0,022 1,109

Revisionsavgift 17,327* 9,187 1,999 16,047* 9,463 1,997 16,284* 9,113 1,968 17,422* 9,242 1,999 16,164* 9,506 1,997 16,526* 9,163 1,968

Bonusprogram -0,017 0,023 1,062 -0,010 0,023 1,055 -0,017 0,023 1,062 -0,019 0,023 1,062 -0,012 0,023 1,055 -0,019 0,023 1,062

R2/Justerad R2/Sig 0,224/0,159/0,000 0,173/0,107/0,000 0,222/0,160/0,000 0,222/0,156/0,000 0,172/0,106/0,000 0,220/0,157/0,000

Referensvariabler: Inga periodiseringsrelaterade SBO (i Modell 1, 3, 4, 6), PwC, Industri, Inget bonusprogram

*Svagt signifikant korrelation på nivå 0,10, **Signifikant korrelation på nivå 0,05, ***Starkt signifikant korrelation på nivå 0,01

Modell 6Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5
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Modellerna med samma oberoende- och kontrollvariabler uppvisar samma mönster 

gällande vilka variabler som är signifikanta och såväl riktning som dess signifikansnivå. 

Därför analyseras modellerna parvis där 1 och 4 analyseras tillsammans (likt 2 & 5 samt 

3 & 6) trots att de innehåller olika beroende variabler. Dessutom är VIF-värdena identiska 

mellan modellerna med samma variabler.  

 

I modell 1 är den justerade förklaringsgraden 15,9 % och i modell 4 är den 15,6 %. Båda 

modellerna påvisar ett starkt signifikant negativt samband (1 % signifikansnivå) mellan 

Andel periodiseringsrelaterade SBO och Onormala periodiseringar. Det innebär att ju 

större andel av revisionsberättelsernas SBO som behandlar periodiseringsfrågor desto 

lägre är graden av onormala periodiseringar. Samtidigt har dummyvariabeln för 

Periodiseringsrelaterade SBO ett starkt positivt samband med Onormala 

periodiseringar. Om ett företag har minst en periodiseringsrelaterad SBO ökar därmed 

sannolikheten för onormala periodiseringar. Starkt signifikant positivt samband 

föreligger även mellan de beroende variablerna och branschen Konsumentvaror.  

 

Betavärde har en positiv signifikant korrelation med Onormala periodiseringar på 5 % 

signifikansnivå vilket innebär att företag med högre aktierelaterat betavärde, som 

indikerar högre risk, tenderar att resultatjustera mer. Svaga signifikanta samband (10 % 

signifikansnivå) föreligger i modell 1 och 4 mellan Revisionsavgift och Onormala 

periodiseringar. Alltså indikerar en högre revisionsavgift lägre redovisningskvalitet. 

KPMG har svagt signifikant positivt samband med de beroende variablerna och indikerar 

därför högre onormala periodiseringar, medan företagsstorleken har ett negativt samband. 

Det innebär att ju större företaget är desto bättre är redovisningskvaliteten. Det högsta 

VIF-värdet är 2,442, vilket är mindre än 2,5 som, enligt Djurfeldt et al. (2018), ofta anses 

vara det kritiska värdet för indikation på multikollinearitet. Det finns alltså ingen 

anledning att misstänka problem med multikollinearitet. 

 

Modell 2 och 5 har lägre justerade förklaringsgrader än vad de andra fyra modellerna har, 

då det skiljer ungefär 5 %-enheter dem emellan. Modell 2 har något högre justerad 

förklaringsgrad än modell 5, men skillnaden är väldigt liten (0,1 %-enheter). Av de två 

oberoende variablerna är Andelen periodiseringsrelaterade SBO starkt signifikant på 1 % 

signifikansnivå i både modell 2 och 5 och visar ett negativt samband med Onormala 
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periodiseringar. Regressionskoefficienten är dock mindre sett i absoluta värden jämfört 

med samma variabel i de andra modellerna. Konstanttermen, som visar värdet på den 

beroende variabeln då alla övriga variabler är noll, är också starkt signifikant. Storlek, 

Betavärdet och dummyvariabeln för Konsumentvaror är alla tre signifikanta på 5 % 

signifikansnivå. Det föreligger ett negativt samband mellan Storlek och Onormala 

periodiseringar, medan både Betavärdet och Konsumentvaror påverkar den beroende 

variabeln i positiv riktning. I modell 2 är regressionskoefficienten för Konsumentvaror 

0,087, vilket innebär att företagen i konsumentvarubranschen allt annat lika, 

resultatjusterar mer än vad företagen i referenskategorin Industri gör. På 10 % 

signifikansnivå skiljer sig modell 2 och 5 sig lite åt, då bara Revisionsavgift och 

dummyvariabeln för KPMG är signifikanta i modell 5. I modell 2 är, utöver de variabler 

som var signifikanta i modell 5, även dummyvariabeln för fastighetsbranschen med. 

Dessa tre har alla ett positivt samband med Onormala periodiseringar. Alla signifikanta 

variablers regressionskoefficienter är väldigt lika mellan modell 2 och 5. Sett till VIF-

värden är det endast RoA och Storlek som överstiger 2,0, men de är fortfarande på så pass 

låga nivåer att problem med multikollinearitet bör kunna uteslutas. 

 

Modell 3 och 6 har högst förklaringsgrader jämfört med övriga modeller med samma 

beroende variabel, där modell 3 har den allra högsta justerade förklaringsgraden på 16 %. 

Ingen variabel har ett VIF-värde som överstiger 2,5 och därför bör inte multikollinearitet 

vara något problem i det här fallet heller. Båda de oberoende variablerna är starkt 

signifikanta på 1 % signifikansnivå men påverkar, likt modell 1 och 4, resultatjusteringen 

i olika riktningar. Regressionskoefficienterna för Förekomsten av 

periodiseringsrelaterade SBO är något större i modell 1 och 4 jämfört med 3 och 6. För 

Andelen periodiseringsrelaterade SBO är det istället modell 3 och 6 som har lite större 

regressionskoefficienter i absoluta värden. Precis som i modell 1 och 4 råder det även i 

modell 3 och 6 ett starkt signifikant positivt samband mellan konsumentvarubranschen 

och Onormala periodiseringar. KPMG, Betavärde och Storlek är signifikanta på 5 % 

signifikansnivå, där de två förstnämnda har ett positivt samband med de beroende 

variablerna och den sistnämnda negativt. I modell 3 är Revisionsavgift, 

Fastighetsbranschen och konstanttermen alla svagt signifikanta (10 % signifikansnivå), 

medan endast revisionsavgiften och konstanten är svagt signifikanta i modell 6. 
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5.4.1 Regressioner med urval rensat för bolag med avsaknad av 

periodiseringsrelaterade SBO 

Eftersom nästan alla bolag har minst en periodiseringsrelaterad SBO (98,4 % av urvalet), 

testades det att utesluta de fyra bolag som saknade periodiseringsrelaterad SBO. Följden 

av det blir att dummyvariabeln inte kan användas då alla värden är 1. Fokus hamnar då 

enbart på omfattningen av periodiseringsrelaterade SBO, men tappar förvisso de fyra 

bolag som har lägst andel och antal periodiseringsrelaterade SBO. Resultatet av 

regressionskörningarna (se tabell 8) blir att den justerade förklaringsgraden ökar jämfört 

med modell 2 och 5 och både Antal och Andel periodiseringsrelaterade SBO får en högre 

negativ regressionskoefficient. Det är dock fortfarande enbart Andel 

periodiseringsrelaterade SBO som är signifikant av de två. Övriga samband är liknande 

modell 2 och 5 undantaget Konsumentvaror som får högre signifikansnivå, Storlek som 

får lägre signifikansnivå och Fastigheter som inte längre uppvisar något signifikant 

samband.  

 

Tabell 8: Multipla linjära regressionsmodeller med rensat urval (N=254) 

 

  

N=254 Modell 2 Modell 5

Variabler β S.E VIF β S.E VIF

Konstant 0,684*** 0,183 0,669*** 0,185

Antal period. SBO -0,011 0,012 1,280 -0,009 0,012 1,280

Andel period. SBO -0,386*** 0,080 1,249 -0,381*** 0,080 1,249

Deloitte -0,025 0,029 1,298 -0,020 0,029 1,298

EY -0,016 0,024 1,366 -0,015 0,025 1,366

KPMG 0,052* 0,027 1,272 0,052* 0,027 1,272

Övriga revisionsbyråer -0,025 0,046 1,169 -0,027 0,046 1,169

Storlek -0,014* 0,007 2,433 -0,014* 0,007 2,433

Råvaror 0,010 0,040 1,264 0,007 0,040 1,264

Konsumentvaror 0,089*** 0,034 1,219 0,088*** 0,034 1,219

Konsumenttjänster 0,031 0,032 1,262 0,031 0,032 1,262

Hälsovård 0,003 0,032 1,685 -0,001 0,032 1,685

Fastigheter 0,055 0,036 1,445 0,051 0,036 1,445

Teknologi & Telekom 0,029 0,031 1,345 0,021 0,031 1,345

RoA 0,037 0,087 2,035 0,010 0,088 2,035

Skuldsättningsgrad 0,003 0,006 1,174 0,003 0,006 1,174

Konkursrisk -0,011 0,011 1,766 -0,012 0,011 1,766

Betavärde 0,047** 0,022 1,118 0,047** 0,022 1,118

Revisionsavgift 17,100* 9,273 2,001 17,190* 9,329 2,001

Bonusprogram -0,016 0,023 1,061 -0,019 0,023 1,061

R2/Justerad R2/Sig 0,224/0,161/0,000 0,221/0,158/0,000

Referensvariabler: PwC, Industri, Inget bonusprogram

*Svagt signifikant korrelation på nivå 0,10, **Signifikant korrelation på nivå 0,05, ***Starkt signifikant korrelation på nivå 0,01
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5.4.2 Fördröjd effekt – urval för 2018 

För att undersöka om periodiseringsrelaterade SBO har någon effekt på efterföljande års 

onormala periodiseringar gjordes regressioner med 2018 års modifierade Jonesmodell 

respektive Jonesmodell mot 2017 års oberoende variabler och kontrollvariabler. Som 

tidigare nämnts under avsnittet Population & bortfall användes här ett urval anpassat för 

2018 som är något mindre än det i övriga regressionsmodeller.  

 

Tabell 9: Multipla linjära regressionsmodeller med 2018 års urval (N=221) 

 

 

Modellerna som testades var de med samma oberoende variabler och kontrollvariabler 

som modellerna som gav högst förklaringsgrad 2017, det vill säga modell 3 och 6. Modell 

7 innehåller alltså samma oberoende variabler och kontrollvariabler som modell 3. 

Samma förhållande gäller mellan modell 8 och 6. Vid undersökningen med 2018 års 

beroende variabler blir den justerade förklaringsgraden mycket låg på 1 % respektive 0,8 

%. Det är dessutom bara två variabler som blir signifikanta i modellerna och det på den 

svaga signifikansnivån 10 %. Andel periodiseringsrelaterade SBO 2017 är negativt 

korrelerad med Onormala periodiseringar 2018. Betavärdet har ett positivt samband och 

betyder att ett högre betavärde korrelerar med högre grad av Onormala Periodiseringar 

2018. 

 

N=221 Modell 7 Modell 8

Variabler β S.E VIF β S.E VIF

Konstant 0,174 0,128 0,172 0,128

Periodiseringsrel. SBO -0,005 0,073 2,413 -0,006 0,073 2,413

Andel period. SBO -0,105* 0,058 2,643 -0,103* 0,058 2,643

Deloitte -0,009 0,021 1,302 -0,011 0,021 1,302

EY -0,018 0,017 1,351 -0,019 0,017 1,351

KPMG -0,015 0,019 1,255 -0,014 0,019 1,255

Övriga revisionsbyråer 0,009 0,032 1,206 0,006 0,032 1,206

Storlek -0,002 0,005 2,151 -0,002 0,005 2,151

Råvaror 0,005 0,028 1,304 0,006 0,028 1,304

Konsumentvaror -0,001 0,023 1,233 0,001 0,023 1,233

Konsumenttjänster 0,003 0,023 1,367 0,005 0,023 1,367

Hälsovård 0,000 0,022 1,721 0,001 0,022 1,721

Fastigheter 0,013 0,024 1,473 0,016 0,024 1,473

Teknologi & Telekom 0,022 0,022 1,347 0,023 0,022 1,347

RoA 0,005 0,067 1,784 0,004 0,067 1,784

Skuldsättningsgrad -0,001 0,004 1,219 -0,001 0,004 1,219

Konkursrisk -0,008 0,008 1,835 -0,009 0,008 1,835

Betavärde 0,028* 0,016 1,116 0,028* 0,016 1,116

Revisionsavgift 7,253 6,365 1,809 6,785 6,364 1,809

Bonusprogram -0,001 0,016 1,081 0,001 0,016 1,081

R2/Justerad R2/Sig 0,095/0,010/0,336 0,094/0,008/0,361

Referensvariabler: Inga periodiseringsrelaterade SBO, PwC, Industri, Inget bonusprogram

*Svagt signifikant korrelation på nivå 0,10, **Signifikant korrelation på nivå 0,05, ***Starkt signifikant korrelation på nivå 0,01
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5.5 Hypotesprövning 

5.5.1 Hypotes 1 – positivt samband 

Båda variablerna som mäter omfattningen av periodiseringsrelaterade SBO har ett 

negativt samband med resultatjustering. Inkluderas däremot själva förekomsten av en 

periodiseringsrelaterad SBO i den multivariata analysen har den ett positivt signifikant 

samband med resultatjustering. Även företag vars revisionsberättelse innehåller en 

periodiseringsrelaterad SBO har alltså onormala periodiseringar. Det är förvisso föga 

överraskande då samtliga bolag avviker från noll i den beroende variabeln och 98,4 % av 

bolagen har minst en periodiseringsrelaterad SBO i revisionsberättelsen. Därför är det 

svårt att tolka vad det sambandet egentligen säger kopplat till hypotesformuleringen. Vid 

rensning av de fyra bolag som inte har någon periodiseringsrelaterad SBO försvinner 

dummyvariabeln för enbart förekomsten av periodiseringsrelaterade SBO. Resultatet är 

även i de modellerna att omfattningen av periodiseringsrelaterade SBO har ett negativt 

starkt signifikant samband med Onormala periodiseringar. Tar man dessutom hänsyn till 

den fördröjda effekten är det enbart Andelen periodiseringsrelaterade SBO, som alltså 

mäter omfattningen, som har ett svagt signifikant samband med Onormala 

periodiseringar. Även det sambandet är negativt. Utifrån ovanstående resonemang kan 

Hypotes 1 förkastas tills vidare. 

 

H1. Det finns ett positivt samband mellan förekomsten och omfattningen av 

periodiseringsrelaterade SBO och resultatjustering – Förkastas tillsvidare. 

 

5.5.2 Hypotes 2 – negativt samband 

Andelen periodiseringsrelaterade SBO har ett negativt signifikant samband med 

Onormala periodiseringar i både den bivariata och i den multivariata analysens samtliga 

modeller. Även Antalet periodiseringsrelaterade SBO har ett negativt signifikant 

samband i den bivariata analysen. Detta indikerar att ju större förekomsten är av 

periodiseringsrelaterade SBO desto mindre förekommande är resultatjustering i företaget. 

Även de kompletterande undersökningarna med reducerat urval och 

uppföljningsundersökningen för 2018 stödjer ett negativt samband. Utifrån ovanstående 

resonemang kan Hypotes 2 ej förkastas. 
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H2. Det finns ett negativt samband mellan förekomsten och omfattningen av 

periodiseringsrelaterade SBO och resultatjustering – kan inte förkastas. 
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6. Diskussion & slutsats 

6.1 Diskussion 

Syftet med studien är att förklara ett samband mellan förekomst och omfattning av 

periodiseringsrelaterade SBO och redovisningskvalitet i företag. Mot bakgrunden att 

SBO infördes som krav i revisionsberättelser för företag med balansdag efter 15/12 2016 

(FAR, 2016a) och ingen tidigare studie undersökt hur omfattningen av 

periodiseringsrelaterade SBO påverkar redovisningskvaliteten, var studiens utfall 

osäkert. Hypoteser ställdes därför att ett eventuellt samband kunde vara antingen positivt 

eller negativt. Reid et al. (2019) har presenterat att införandet av SBO förbättrat 

redovisningskvaliteten genom mätning av onormala periodiseringar, men däremot inte 

om det går att utläsa något samband från ett specifikt revisionsberättelses SBO. Den här 

studiens resultat är att omfattningen av periodiseringsrelaterade SBO har ett negativt 

starkt signifikant samband med onormala periodiseringar. Det innebär att framför allt en 

hög andel, men även ett högt antal, periodiseringsrelaterade SBO i revisionsberättelsen 

indikerar en lägre grad av resultatjustering och därmed högre redovisningskvalitet.  

 

En av studiens oberoende variabler mäter förekomsten av periodiseringsrelaterade SBO. 

Resultatet visar att 254 av 258 revisionsberättelser innehåller minst en 

periodiseringsrelaterad SBO och variabeln lämpar sig därför mindre bra för att förklara 

sambandet med redovisningskvalitet. Inkluderad i modellerna visar ändå själva 

förekomsten av en periodiseringsrelaterad SBO upp en starkt signifikant positiv 

korrelation med onormala periodiseringar. Det innebär att även företag som har en 

periodiseringsrelaterad SBO har en viss grad av onormala periodiseringar. Detta resultatet 

var dock inte oväntat med tanke på att beräkningarna enligt Jonesmodellen och den 

modifierade Jonesmodellen visade att alla bolag har onormala periodiseringar skilt från 

noll.  

 

Enligt studiens resultat finns det hittills inget stöd för frikoppling (Meyer & Rowan, 1977) 

i tillämpningen av SBO. Resultatet tyder på motsatsen, att revisorerna har kommunicerat 

områden som har krävt betydande bedömningar av företagsledningen precis som de ska 

göra enligt ISA 701 (FAR, 2016a) och att de faktiskt granskat att dessa områden inte 

innehåller väsentliga felaktigheter. Stöd ges istället till teorin om tvingande isomorphism 

(DiMaggio & Powell, 1983) där revisorerna sätter press på företagen att det som tas upp 
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i SBO ska hålla högre redovisningskvalitet. Även agentteorin som säger att tätare 

övervakning minskar opportunistiskt beteende (Jensen & Meckling, 1976) får anses 

stödjas av resultaten. Det innebär att revisorerna lever upp till sin kontrollfunktion (Lee, 

1993). 

 

Studiens resultat tyder alltså på att problemen som finns med förtroendet för revision ska 

kunna bli bättre i och med tillämpningen av SBO. Genom att kommunicera riskerna som 

uppfattats i revisionen ökar redovisningskvaliteten. Det är positivt både för intressenterna 

som förhoppningsvis får en ökad beslutsanvändbarhet, men även för revisorerna som 

profession. De har nämligen utsatts för normativ press (DiMaggio & Powell, 1983) 

eftersom de genomfört självreglerande ändringar som tydliggör deras insats. Det 

förmedlar även en tydligare bild av vad revisorerna granskat vilket gör att 

förväntningsgapet minskar. Följden av det kan vara att det blir enklare att utkräva ansvar, 

vilket gör att revisorerna granskar de områden som tas upp som SBO extra noga för att 

säkerställa att de inte innehåller väsentliga fel. En tolkning av detta är att revisorerna 

därmed agerar i linje med Backof et al. (2015) som menar att revisorerna blir mer 

ansvariga för väsentliga fel i ett område de tagit upp som SBO. Följaktligen stödjer inte 

analysen farhågorna om att SBO är standardiserade för att undvika ansvarsutkrävande likt 

diskussionerna från Brasel et al. (2016) och  Kachelmeier et al. (2018). Observerbarheten 

kan också ses som att även revisorerna utsätts för tätare övervakning vilket minskar deras 

möjligheter att handla opportunistiskt. Trots det visar studiens resultat också på att företag 

som betalar en högre revisionsavgift i förhållande till sin storlek tenderar att 

resultatjustera mer. Sambandet går i linje med tidigare studiers resultat där Gul et al. 

(2003) undersökt börsbolag i Australien och Donatella et al. (2018) undersökt kommuner 

i Sverige. Sambandet kan bero på att revisorns oberoendeställning påverkas negativt av 

en högre revisionsavgift (Walker, 2013), men det kan också bero på att företag med högre 

onormala periodiseringar faktiskt har uppskattningar och bedömningar som tar mer tid 

och expertis i anspråk och därmed kräver högre avgift (Francis, 2004).  

 

Gällande oberoendefrågan är det värt att notera att företag med KPMG som revisionsbyrå 

resultatjusterar mer än företag som revideras av någon av de andra byråerna. KPMG 

använder sig även signifikant av färre periodiseringsrelaterade SBO, vilket kan ha ett 

samband då studien visar att fler periodiseringsrelaterade SBO innebär lägre 
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resultatjustering. Även i tidigare studier i svensk kontext sticker KPMG ut. De har 

exempelvis visats ha högre korrelation med resultatjustering (Donatella, et al., 2018) och 

skriva färre fortlevnadsvarningar (eng going concern warnings) (Tagesson & Öhman, 

2015). Det senare kan kopplas ihop med att de skriver färre SBO och indikerar en 

företagskultur där KPMG är mindre benägna att lämna ut upplysningar om företagen de 

reviderar. Analysen ger därför stöd till tidigare forskning som menar att revisionsbyråerna 

inte är en homogen grupp (Donatella, et al., 2018) och att byråerna formar sina 

medarbetare internt (Francis, 2011).  

 

Flera av studiens kontrollvariabler är kopplade till PAT och dess hypoteser. Utifrån 

resultaten syns inga signifikanta samband mellan varken resultatjustering och 

skuldsättningsgraden eller förekomsten av bonusprogram. Däremot har företagets storlek 

ett signifikant negativt samband med resultatjustering. Detta kan kopplas samman med 

att större företag är utsatta för mer bevakning och därmed har mindre utrymme att agera 

opportunistiskt (Yu, 2008). Samtidigt stödjer det inte PATs hypotes om politisk kostnad 

som säger att större företag, som till exempel kan bli utsatta för konkurrenshämmande 

sanktioner, skulle resultatjustera neråt (Watts & Zimmerman, 1978). Eftersom absoluta 

värden används på onormala periodiseringar, vilket gör att enbart omfattningen och inte 

riktningen tas i beaktande, borde stora företag då ha större onormala periodiseringar när 

de resultatjusterar neråt.  Detta är alltså något som den här studien visar att de inte har. 

Företagsstorleken är dock även kopplat till systemorienterade teorier och förklaras då 

med att större bolag har större press på sig utifrån och att tillförlitligheten i de finansiella 

rapporterna därmed blir större (Warfield, et al., 1995). Det resultatet stöds av vår studie i 

och med att större företag har högre redovisningskvalitet. Likt företagsstorleken har även 

avkastning en minskande effekt på resultatjustering. Det kan förklaras av resonemanget 

om att företag resultatjusterar för att nå resultatmål (Gunny, 2010) och att företag med 

hög avkastning inte behöver resultatjustera för att uppnå resultatmålen. Det kan också 

förklaras av att företag vill hålla förutsägbara resultatnivåer (Graham, et al., 2005) och 

därför håller nere onormala periodiseringar när de har hög avkastning. Det förefaller 

däremot inte som att företagen ägnar sig åt negativ resultatjustering när de har hög 

avkastning. 
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Studien finner inga kopplingar mellan omfattningen av periodiseringsrelaterade SBO och 

bransch, vilket lyfts som ett riskmoment i hypotesformuleringarna. Det indikerar att SBO 

åtminstone enligt studien är företagsspecifik och fyller sitt syfte. Det enda förekommande 

sambandet mellan bransch och SBO är i den bivariata analysen och gäller branschen för 

konsumenttjänster som innehåller tre av de fyra företag som saknar en 

periodiseringsrelaterad SBO. Däremot finns det ett positivt samband i den multivariata 

analysen mellan konsumentvarubranschen och resultatjustering. 

 

Det går inte med säkerhet att uttala sig om orsakssambandets riktning, det vill säga om 

det faktiskt är omfattningen av periodiseringsrelaterade SBO som styr 

redovisningskvaliteten eller tvärt om. Anledningen till det är att studien huvudsakligen 

utfördes med en tvärsnittsdesign då data främst hämtades från ett enskilt år. Studien 

kompletterades dock med vissa data från efterföljande år för att undersöka en eventuell 

fördröjd effekt av periodiseringsrelaterade SBO. Den uppföljningen visar att det mesta av 

modellernas förklaringsgrad försvinner. Det som kvarstår är ändå ett svagt signifikant 

negativt samband mellan variabeln för andelen periodiseringsrelaterade SBO 2017 och 

resultatjustering 2018. Av det kan man därmed tänka sig att fokuset som sätts på 

periodiseringar det ena året även har en förbättrande effekt på redovisningskvaliteten det 

efterföljande året. Det andra svagt signifikanta sambandet som återstår i 

uppföljningsstudien är det mellan betavärdet och resultatjustering 2018, vilket är i linje 

med studien av Neffati et al. (2011). Att det är just dessa två variabler som är signifikanta 

även året efter kan höra ihop med företagsspecifika förhållanden som påverkar risken i 

bolagen. Andelen periodiseringsrelaterade SBO och betavärdet påverkar 

resultatjusteringen i motsatta riktningar. Detta innebär att när riskfyllda bolag har hög 

andel periodiseringsrelaterade SBO som beskriver hur riskerna är kopplade till 

periodiseringar, resultatjusterar de mindre jämfört med de riskfyllda bolag med lägre 

andel periodiseringsrelaterade SBO.  

 

Som tidigare nämnts i studiens problematisering skulle informationsvärdet i SBO kunna 

ha en substituteffekt med resultatjustering eftersom det erbjuder intressenterna en 

förklaring till uppskattningar och bedömningar från en oberoende part. Bortser man från 

opportunistiska motiv att resultatjustera, och istället fokuserar på motiv att signalera att 

företaget når resultatmål (se exempelvis Gunny, 2010; Jiang, et al., 2018), kan behovet 
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att resultatjustera undvikas genom att revisionsberättelsen ger en nyanserad och 

rättvisande bild av varför vissa periodiseringar medfört att resultatmål missats. I linje med 

det resonemanget indikerar studiens resultat att motiven för resultatjustering är mindre då 

omfattningen på periodiseringsrelaterade SBO är större.  

 

Trots allt är SBO ett relativt nytt tillskott i revisionsberättelsen som bara funnits under ett 

fåtal år. Det har därför varit omöjligt att undersöka hur utvecklingen ser ut över tid. Med 

tanke på tidigare resonemang om att revisionsprofessionen agerat självreglerande för att 

öka förtroendet för revision finns risken att dessa positiva effekter är följden av ett extra 

mycket fokus riktats på periodiseringsrelaterade områden i redovisningen. Kopplat till 

Giddens (1990) teorier är revision beroende av tillit till abstrakta system. När denna tillit 

nu återuppbyggs är det därför extra viktigt att vara trovärdiga. Eftersom SBO är en ny 

komponent i det abstrakta system som revisionsberättelsen representerar kommer till 

exempel studier likt denna undersöka tillämpningen från experterna i systemet, alltså 

revisorerna. Det behöver då byggas upp en bild av att systemet fungerar för att tilliten ska 

uppstå. När tilliten finns där kan åter urbäddningsmekanismerna medföra att intressenter 

litar blint på revisionen. Det är därför inte säkert att det är ett statiskt tillstånd att 

periodiseringsrelaterade SBO minskar opportunistiska beteenden hos både 

företagsledningar och revisorer på sikt. Detta förhållande mellan tillitsuppbyggande och 

opportunistiskt beteende som raserar tilliten menar vi är grunden till det cykliska 

förtroendet som finns till redovisning och revision. Det går att jämföra med Holmberg 

och Weibull (2017) som menar att förtroendet för ekonomiska institutioner i Sverige visar 

betydande variationer över tid.  

 

Slutligen kan det noteras en mycket hög korrelation mellan Jonesmodellen och den 

modifierade Jonesmodellen. Skillnaden mellan modellerna är hur de hanterar 

resultatjustering via intäktsmanipulering eftersom den modifierade Jonesmodellen även 

tar hänsyn till förändringen i kundfordringar. En av de vanligaste periodiseringsrelaterade 

SBO är kopplad till intäktsredovisning. I sammanhanget verkar det därför som att även 

redovisningskvaliteten kopplad specifikt till intäktsredovisning förbättras när en SBO tar 

upp det området. Detta samband utgår dock enbart från logisk härledning. 
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6.2 Slutsats 

Utifrån studiens syfte, att förklara ett samband mellan förekomsten och omfattningen av 

periodiseringsrelaterade SBO och redovisningskvalitet i företag, kan slutsatsen dras att ju 

större omfattning av revisionsberättelsens SBO som är periodiseringsrelaterade desto 

högre är redovisningskvaliteten i företaget. Det skulle exempelvis kunna förklaras av att 

revisorerna använder sig av tvingande isomorphism mot företagen för att vara säkra på 

att deras arbete ska anses som trovärdigt, att revisorerna i och med den ökade 

observerbarheten nu har mindre möjlighet att själva agera opportunistiskt eller att 

signalvärdet i SBO fungerar som en substituteffekt till resultatjustering. Studiens resultat 

indikerar dessutom att det finns en fördröjd effekt på redovisningskvaliteten som innebär 

att högre andel periodiseringsrelaterade SBO ena året även ger högre redovisningskvalitet 

året därpå. Det finns emellertid samtidigt ett positivt samband mellan själva förekomsten 

av periodiseringsrelaterade SBO och resultatjustering. Dock måste man ha i åtanke att 

nästan hela urvalet (98,4 %) har minst en periodiseringsrelaterad SBO i sin 

revisionsberättelse samtidigt som alla bolag i någon utsträckning har onormala 

periodiseringar. Vi menar därför att Särskilt Betydelsefull Områden kan avslöja 

företagets redovisningskvalitet beroende på hur stor omfattning av dem som är 

periodiseringsrelaterade. 

 

6.3 Studiens bidrag 

Studien bidrar till den rikliga litteraturen knuten till resultatjustering genom att addera 

effekten av SBO i en svensk kontext. Eftersom det råder delade meningar angående vad 

SBO fyller för funktion kopplat till beslutsanvändbarhet och redovisningskvalitet, kan 

den här studiens resultat användas som ett argument för SBO i diskussionen. Studiens 

resultat kan även bidra till att öka förtroendet för revisionsbranschen då den visar att 

omfattningen av periodiseringsrelaterade SBO minskar förekomsten av resultatjustering 

och revisorerna på så sätt ökar redovisningskvaliteten.  

 

Som investerare kan man dra slutsatsen att i princip alla företag på Stockholmsbörsen har 

minst en periodiseringsrelaterad SBO samt att de flesta företagen enbart har 

periodiseringsrelaterade SBO. Själva förekomsten av en icke-periodiseringsrelaterad 

SBO kan därför fungera som en varningsklocka som innebär att företagets redovisning 
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bör kontrolleras extra noga inför ett investeringsbeslut. Följaktligen kan SBO även öka 

beslutsanvändbarheten om de tolkas korrekt. 

 

Om informationsasymmetrin minskar och förtroendet för redovisningskvaliteten ökar kan 

även företagen dra nytta av det, genom att förtroendet för de finansiella rapporterna ökar. 

Det kan bidra till minskade motiv att resultatjustera eftersom periodiseringsrelaterade 

SBO kan bidra till att företagen får en informationskanal med hög grad av tillförlitlighet 

där intressenterna får en förklaring till hur periodiseringar har påverkat resultatet. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Då den här studien ämnar förklara ett samband mellan förekomst och omfattning av 

periodiseringsrelaterade SBO och redovisningskvalitet genom en tvärsnittsdesign, samt 

eftersom SBO är ett relativt nytt tillskott i svenska revisionsberättelser, finns det behov 

av uppföljningsstudie där flera års data kan studeras. Precis som nämnts under 

diskussionsavsnittet skulle det nämligen kunna vara så att det är förekomsten av 

resultatjustering som påverkar vilka SBO som publiceras i revisionsberättelsen istället för 

tvärtom. För att med större säkerhet kunna uttala sig om orsakssambandets riktning bör 

en longitudinell studie genomföras (Bryman & Bell, 2017). En studie med data över en 

längre tidsperiod skulle också kunna påvisa eventuella förändringar över tid. Kanske 

kommer till exempel urbäddningsmekanismerna som vi behandlat i diskussionen 

möjliggöra opportunistiskt beteende som får det negativa sambandet att upphöra på ett 

par års sikt. 

 

Den här studien undersöker periodiseringsrelaterade SBO som en gemensam enhet och 

gör inte några distinktioner dem emellan. Det skulle dock kunna vara så att sambandet 

med resultatjustering skiljer sig åt för olika varianter av periodiseringsrelaterade SBO. En 

uppföljningsstudie som delar in periodiseringsrelaterade SBO i mer specifika kategorier 

skulle kunna uttala sig kring sådana eventuella skillnader. Eftersom majoriteten av alla 

SBO behandlar periodiseringar skulle detta kunna ge en ännu mer nyanserad bild av hur 

olika SBO ska tolkas, vilket skulle öka beslutsanvändbarheten.  

 

Studien fångar effekten av SBO på artificiell, men inte reell resultatjustering. Det innebär 

att det inte kan utredas något om det eventuellt sker någon ökad användning av reell 
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resultatjustering när den artificiella resultatjusteringen minskar. Förekomsten av en 

substituteffekt mellan de två typerna av resultatjustering påvisas av tidigare studier i andra 

kontexter (Badertscher, 2011; Enomoto, et al., 2015; Zang, 2012). En ökning av reell 

resultatjustering när artificiell resultatjustering minskar är dessutom ett fenomen som gör 

att det går att ifrågasätta om omfattningen av periodiseringsrelaterade SBO verkligen 

minskar resultatjustering som helhet eller enbart onormala periodiseringar. En 

frågeställning som lever kvar efter studien är alltså huruvida SBO påverkar reell 

resultatjustering.  

 

För att kontrollera för faktorer som kan påverka företagsledares agerande kopplat till 

risktagande och redovisning skulle det också vara relevant med en studie som undersöker 

om SBO påverkas av individens riskbenägenhet. Ett eventuellt samband skulle kunna 

förklaras med upper echelons theory som till exempel räknar in företagsledarens tidigare 

erfarenheter, ålder, ekonomiska förutsättningar och värderingar som faktorer vid 

beslutsfattande (Hambrick & Mason, 1984). Eftersom SBO växer fram under 

revisionsprocessen skulle företagsledarens individuella riskbenägenhet kunna förklara 

om personen tar extra beaktning i redovisningsval beroende på vilka SBO som kan tänkas 

förekomma i revisionsberättelsen.  
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