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Sammanfattning  

 

Titel ARL – anledningen till nästa börskrasch? – En kvantitativ studie om 

ARL:s påverkan på den svenska aktiemarknaden 

 

Författare Einar Dagerhem och Simon Strömberg 

 

Handledare Torbjörn Tagesson 

 

Nyckelord audit report lag, aktieprisfall, Stockholmsbörsen 

 

Bakgrund Tidsperioden mellan räkenskapsårets slut och datumet för påskriven 

revisionsberättelse benämns audit report lag (ARL). Anledningarna till 

att ARL uppstår har studerats i stor utsträckning, men de konkreta 

effekterna som uppstår till följd av ARL är mindre studerade. En 

tidigare studie om ARL:s samband med ökad risk för aktieprisfall på 

den kinesiska aktiemarknaden visade på ett positivt samband. På 

grund av detta samband finns ett intresse att studera om ett liknande 

samband existerar på den svenska aktiemarknaden. 

 

Syfte Syftet med studien är att förklara ett eventuellt samband mellan lång 

ARL och ökad risk för aktieprisfall på den svenska aktiemarknaden. 

 

Metod Studien använder sig av en deduktiv ansats och en longitudinell 

forskningsdesign bestående av kvantitativ data för att försöka förklara 

ett eventuellt samband mellan lång ARL och en ökad risk för 

aktieprisfall. Datamaterialet bestod av sekundärdata.  

 

Slutsats Studien finner inget samband mellan lång ARL och ökad risk för 

aktieprisfall på den svenska aktiemarknaden. Däremot visas svaga 

indikationer på att kort ARL leder till ökad risk för aktieprisfall på den 

svenska aktiemarknaden.  

 

Kunskapsbidrag Studien bidrar med utökad kunskap om sambanden mellan ARL och 

ökad risk för aktieprisfall. Vidare bidrar studien med kunskap för 

revisorer, bolagsledningar och investerare om vilka konsekvenser ARL 

kan ha på börsnoterade bolags aktiekurs.  



  



 

Abstract 

 

Title ARL – the reason for the next stock market crash? – A quantitative 

study about ARLs impact on the Swedish stock market 

  

Authors Einar Dagerhem and Simon Strömberg 

 

Supervisor Torbjörn Tagesson 

 

Keywords audit report lag, stock price crash risk, Stockholm stock exchange 

 

Background The time period between the fiscal year end and the audit report date is 

termed audit report lag (ARL). The determinants of ARL have been 

frequently studied, however the practical consequences of ARL have 

not been studied to the same extent. A previous study about ARLs 

association with stock price crash risk on the Chinese stock market 

showed a positive association. This association made it interesting to 

study if a similar association exists on the Swedish stock market. 

 

Purpose The purpose of this study is to explain a possible association between 

long ARL and an increased stock price crash risk on the Swedish stock 

market. 

 

Method This study uses a deductive approach and a longitudinal research 

design consisting of quantitative data to explain a possible association 

between long ARL and an increased stock price crash risk. The data set 

consisted of secondary data.  

 

Conclusion The study finds no association between long ARL and an increased 

stock price crash risk on the Swedish stock market. However, the study 

does find weak indications that short ARL leads to an increased stock 

price crash risk on the Swedish stock market.  

 

Contribution The study contributes with increased knowledge regarding 

associations between ARL and an increased stock price crash risk. 

Furthermore, the study contributes with knowledge for auditors, 

company management and investors of the consequences ARL can 

have on listed companies’ stock price. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt det konceptuella ramverket för finansiell rapportering (IFRS 2018) är redovisningens 

syfte att bidra med användbar finansiell information som beslutsunderlag till användarna av 

informationen. För att informationen ska vara användbar behöver den vara högkvalitativ, 

vilket innebär att informationen kännetecknas av särskilda karaktärsdrag (IFRS 2018). 

Enligt det konceptuella ramverket beror informationens beslutsanvändbarhet på sju 

kvalitativa karaktärsdrag, där relevans är ett grundläggande kvalitativt karaktärsdrag och 

aktualitet är ett förbättrande kvalitativt karaktärsdrag (IFRS 2018). Relevans och aktualitet 

har en gemensam nämnare, vilket är tidpunkten för informationen (IFRS 2018). Rapporter 

ska inte ges ut långt efter redovisningsperioden, utan ska finnas tillgänglig när behovet 

uppstår (IFRS 2018). Eftersom relevans och aktualitet är kvalitativa karaktärsdrag för 

beslutsanvändbar information (IFRS 2018) är det viktigt för intressenterna att en 

revisionsberättelse skrivs och att en insyn i verksamheten skapas för externa parter genom 

en årsredovisning. Det är också viktigt att tidsperioden mellan räkenskapsårets slut och 

publicering av årsredovisningen är kort, då detta gör informationen aktuell och relevant, 

vilket gör den användbar för investerarnas beslutsfattande (IFRS 2018). Om 

revisionsberättelsen påskrivs lång tid efter räkenskapsårets slut kan det leda till att 

årsredovisningen publiceras längre tid efter räkenskapsårets slut, vilket innebär att 

informationen förlorar en del av sin aktualitet och relevans. 

 

Enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen ska bolagsstämman hållas senast sex månader efter 

räkenskapsårets slut (SFS 2005:551), och styrelsen ska enligt 8 kap. 2 § årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) tillhandahålla årsredovisningen till revisorn senast sex veckor innan den 

ordinarie bolagsstämman. Revisorns uppdrag blir då att granska årsredovisningen och 

därefter lämna in revisionsberättelsen till styrelsen (FAR 2020). Styrelsen måste erhålla 

revisionsberättelsen från revisorn senast fem och en halv månad efter räkenskapsårets slut 

(27 § revisionslagen SFS 1999:1079) och tre veckor innan bolagsstämman (9 kap. 28 § ABL 

SFS 2005:551). Detta kan alltså innebära att revisorn endast har en lagstadgad tid på tre 

veckor att utföra sin granskning och avge en revisionsberättelse. För att bolaget ska kunna 

publicera en fullständig årsredovisning behöver revisionsberättelsen bifogas, vilket innebär 

att revisorn behöver påskriva revisionsberättelsen innan publicering till 

informationsanvändarna är tillåten (8 kap. 14 § ÅRL SFS 1995:1554). 

 

Tidsperioden mellan räkenskapsåret slut och tidpunkten när revisorn påskriver 

revisionsberättelsen kallas på engelska för audit report lag (hädanefter benämnt ARL). 

Bamber, Bamber och Schoderbek (1993) definierar ARL som antalet dagar mellan slutet på 
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räkenskapsåret och datumet för påskriven revisionsberättelse. Längden på tidsperioden 

skiljer sig åt beroende på en rad olika faktorer. Bamber, Bamber och Schoderbek (1993) 

menar exempelvis att fördröjningen beror på revisorns granskning, vilken styrs av 

resursanvändningen hos revisionsbyrån samt revisorns struktur på arbetet. Mängden 

granskning som behövs beror i sin tur på den risk som revisorn bedömt för det specifika 

bolaget samt hur komplext revisionsuppdraget är (Bamber, Bamber & Schoderbek 1993). 

Förutom revisorn och revisionen har det visats att ARL påverkas av bolagsstyrningen och 

bolagsspecifika faktorer (Durand 2019; Habib, Bhuiyan, Huang & Miah 2019). Detta innebär 

att ARL har fler bakomliggande faktorer än enbart de revisorsrelaterade faktorerna som 

nämns av Bamber, Bamber och Shoderbek (1993) då även bolagets storlek och styrelsens 

sammansättning är faktorer som kan förklara ARL (Durand 2019; Habib et al. 2019). 

 

1.2 Problemformulering 

En konsekvens av ARL kan vara att publiceringen av årsredovisningen försenas då 

revisionsberättelsen och den fullständiga årsredovisningen ska presenteras tillsammans (8 

kap. 14 § ÅRL SFS 1995:1554). Som beskrivet i det konceptuella ramverket behöver 

informationen vara aktuell och relevant för att anses som användbar för användarna (IFRS 

2018). Om revisionsberättelsen och årsredovisningen publiceras långt efter räkenskapsåret 

slut skulle det alltså innebära att den finansiella informationen är mindre användbar för 

investerarna. Förutom att informationen inte blir användbar på grund av ARL kan ARL också 

skicka signaler till marknaden då revisionsberättelsen innehåller revisorns åsikter kring 

trovärdigheten i den finansiella informationen (Habib & Huang 2019). Om en 

revisionsberättelse skulle bli kraftigt försenad efter räkenskapsårets slut kan det uppfattas av 

investerarna som en signal på att det är något som inte stämmer i bolaget (Whittred 1980). 

Det kan exempelvis vara tecken på felaktigheter i räkenskaperna eller tvister mellan 

ledningen och revisorn (Chan, Luo & Mo 2016). Bolag har enligt flera tidigare studier även 

visat på en tendens att dölja negativ information så länge som möjligt för att undvika negativa 

reaktioner från marknaden (se till exempel: Givoly & Palmon 1982; Habib & Huang 2019; 

Kothari, Shu & Wysocki 2009). När den negativa informationen väl kommer ut tenderar det 

att uppstå stora prissvängningar i bolagets aktiepris (Hutton, Marcus & Tehranian 2009). 

Om bolag har likviditetsproblem kan det märkas genom fördröjda publiceringar av finansiell 

information (Whittred & Zimmer 1984). Likviditetsproblem kan enligt författarna märkas 

flera år i förväg då bolag i Australien som gått i konkurs visade på lång ARL redan tre år innan 

konkursen (Whittred & Zimmer 1984).  

 

Tidigare studier som har undersökt konsekvenser av ARL fann stöd för att ARL visade på 

samband med korrigeringar av räkenskaper då bolag är mer benägna att korrigera sina äldre 

finansiella rapporter om lång ARL uppstår (Blankley, Hurtt & MacGregor 2014; Chan, Luo & 
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Mo 2016). Korrigeringar av räkenskaper kan leda till negativa reaktioner från marknaden då 

det visar på olämpliga tillämpningar av redovisningsstandarder, vilket bidrar till att öka 

osäkerheten kring bolaget (Jia & Zhao 2020). Osäkerheten som uppstår av korrigeringarna 

innebär ett större risktagande för investerarna, vilket kan ge dem incitament att blanka 

bolagets aktier då det kan finnas en risk för att flera negativa faktorer kan uppdagas (Cassell, 

Drake & Rasmussen 2011). Signalerna som skickas till marknaden på grund av ARL har i 

flera tidigare studier tolkats som negativa signaler om bolagets finansiella ställning (Cassell, 

Drake & Rasmussen 2011; Chan, Luo & Mo 2016; Givoly & Palmon 1982; Jia & Zhao 2020; 

Whittred 1980). 

 

En av de centrala mottagargrupperna av signalerna är analytiker som tolkar dessa signaler 

och sedan kommunicerar sina analyser till investerare, som i sin tur agerar på marknaden 

vilket påverkar aktiepriset (Cheong & Zurbruegg 2016). Informationen och signalerna som 

analytikerna erhåller är i sin tur styrda av kvaliteten på revisionen och den finansiella 

rapporteringen, där revisionskvaliteten är extra viktig i de fall där informationsasymmetri 

riskerar att uppstå (Cheong & Zurbruegg 2016). De upplysningar och den information som 

avges behöver även vara aktuell för att undvika informationsasymmetri mellan investerarna, 

eftersom investerare som anses som mäktiga lättare får tillgång till privat information innan 

den kommuniceras till allmänheten (Håkansson 1977). Problem med revisionskvaliteten, 

däribland aktualiteten av informationen samt korrigeringar av räkenskaper som nämnts 

ovan, kan leda till osäkerhet bland investerarna vilket i sin tur är en drivande faktor till 

börsfall (Hong & Stein 2003). 

 

Många av de tidigare utförda studierna kring ARL har undersökt de bakomliggande 

orsakerna till ARL (se till exempel: Bamber, Bamber & Schoderbek 1993; Chan, Luo & Mo 

2016; Durand 2019; Habib et al. 2019). Endast ett fåtal studier har behandlat konkreta 

konsekvenser av ARL (Blankley, Hurtt & McGregor 2014; Jia & Zhao 2020). Den enda 

omfattande studien som upptäcktes i litteraturgenomgången där konkreta effekter på 

aktiepriset studerades var på den kinesiska aktiemarknaden (Habib & Huang 2019). Habib 

och Huang (2019) undersökte om det fanns samband mellan lång ARL och en framtida risk 

för krasch i aktiepriset. Författarna fann i sin studie att det finns ett samband mellan lång 

ARL och en framtida krasch i aktiepriset på den kinesiska marknaden.  

 

Eftersom ARL antas ha en påverkan på investerarnas syn på och tillit till bolaget (Cassell, 

Drake & Ramussen 2011; Jia & Zhao 2020) vore det intressant att studera konkreta 

konsekvenser av ARL i form av förändringar i aktiepriset. En potentiell reaktion till ARL är 

att investerarna känner osäkerhet och tappar tilliten för bolaget (Jia, & Zhao 2020) och de 

kan då välja att sälja sina aktier istället för att vänta på publicering av årsredovisningen, vilket 
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kan liknas vid teorin market for lemons utvecklad av George (1970). Enligt market for lemons 

är utebliven information detsamma som dålig information (George 1970), vilket kan öka 

osäkerheten bland investerarna. Att investerare säljer sina aktier på grund av den osäkerhet 

som uppstår, kan leda till en ökad risk för aktieprisfall.  

 

Revisionsmiljön i Kina, som studerades av Habib och Huang (2019), har likheter och 

skillnader med den som finns i Sverige. En likhet är att lagar och licenser förutsätter revisorns 

legitimitet och utgör en grund för granskningen. En annan likhet är att bolaget riskerar att 

avnoteras från börsen i såväl den svenska som den kinesiska institutionella miljön till följd 

av utelämnande av finansiella rapporter (Chan, Luo & Mo 2016; 15 kap. 11 § Lag om 

värdepappersmarknaden SFS 2007:528; 16 kap. 4 § Lag om värdepappersmarknaden SFS 

2007:528). Chan, Luo och Mo (2016) belyser vissa skillnader mellan kinesiska bolag och 

bolag från utvecklade länder och menar att bolagen i Kina främst är reviderade av mindre 

lokala aktörer, vilket leder till att Big 4-byråerna inte har störst marknadsandelar på den 

kinesiska marknaden. I Sverige samt resterande delar av Europa har Big 4-byråerna störst 

marknadsandelar (Dixon 2018; Revisorsinspektionen 2018), vilket kan tänkas påverka ARL. 

I Kina är den lagstadgade tiden ett bolag har på sig att presentera sin årsredovisning efter 

räkenskapsårets slut fyra månader (Chan, Luo & Mo 2016), till skillnad från Sveriges sex 

månader (8 kap. 2 § ÅRL SFS 1995:1554). En annan skillnad mellan Sverige och Kina är de 

kulturella dimensionerna (Hofstede 1983). Sverige kännetecknas av individualistisk och 

feminin kultur med liten maktdistans, medan Kina är mer kollektivistiska, maskulina, och 

har en större maktdistans (Hofstede 1983). Dessa kulturella skillnader skulle kunna leda till 

att redovisningen och revisionen skiljer sig mellan länderna (Tagesson, Gujic & Petrovic 

2012), vilket därmed kan tänkas påverka ARL. 

 

På grund av de ovan nämnda skillnaderna mellan de institutionella miljöerna och kulturerna 

vore det intressant att undersöka om resultatet från Habib och Huangs (2019) studie kan 

uppnås i andra empiriska kontexter utanför den kinesiska marknaden. Denna studie ämnar 

därför att utöka kunskapen kring ARL:s konkreta effekter genom att undersöka om liknande 

samband, att lång ARL ökar risken för aktieprisfall, återfinns i en svensk kontext.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara ett eventuellt samband mellan lång ARL och ökad risk för 

aktieprisfall på den svenska aktiemarknaden.  
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2. Vetenskaplig metod 

Syftet med studien är att förklara ett eventuellt samband mellan lång ARL och ökad risk för 

aktieprisfall på den svenska aktiemarknaden. Studien hade en deduktiv ansats vilket enligt 

Bryman och Bell (2011) innebär att hypoteser härleds utifrån befintliga teorier. Hypoteserna 

operationaliseras sedan till kvantifierbara enheter för att möjliggöra insamling av empirisk 

data (Bryman & Bell 2011). Hypoteserna testas sedan för att förkastas eller ej förkastas och 

därmed leda till ett resultat (Bryman & Bell 2011). Den deduktiva processen beskrivs i sin tur 

som linjär, vilket innebär att författarna utformar studien steg för steg, där teori leder till 

hypotes som sedan leder till datainsamling och resultat (Bryman & Bell 2011). 

 

En deduktiv ansats valdes framför en induktiv ansats, eftersom en induktiv ansats används 

när syftet är att forma en teori grundad på observationer (Bryman & Bell 2011), vilket inte 

var syftet med denna studie. En induktiv ansats hade möjligen kunnat vara tillämpbar 

eftersom det hade gett möjligheten att utforma en ny teori inom ämnesområdet som förklarar 

andra konsekvenser av ARL. En deduktiv ansats var dock bättre lämpad eftersom studien 

utgick från en hypotes som härleddes utifrån befintliga teorier och tidigare studier inom 

området. Denna studie ämnade att delvis replikera samt utöka Habib och Huangs (2019) 

studie, med ett par modifikationer för att bättre anpassa deras studie till en svensk kontext. 

Studien av Habib och Huang (2019) hade en deduktiv ansats, varför även denna studie 

behövde ha samma utgångspunkt för att kunna erhålla jämförbara resultat.  

 

Studiens hypotesutformning grundade sig bland annat på den finansiella informationens 

beslutsanvändbarhet, vilken innefattar rationell beslutsteori och kapitalmarknadsteorier 

(Scott 2015). Den rationella beslutsteorin och kapitalmarknadsteorierna antogs kunna 

användas för att förklara om lång ARL leder till ökad risk för aktieprisfall genom att fokusera 

på investerarnas beslutsfattande. Rationell beslutsteori förklarar enligt Scott (2015) hur 

individer tar rationella beslut i osäkra situationer, och menar vidare att den rationella 

beslutsteorin framhåller informationens vikt eftersom det påverkar investerarnas 

förväntningar (Scott 2015). Investerarna fattar beslut utifrån vad som ger störst nytta baserat 

på den information som är tillgänglig, och kommer justera dessa beslut när ny information 

erhålls (Scott 2015). 

 

De kapitalmarknadsteorier som användes i studien var differences of opinion-teorin samt en 

modell som behandlar aktiers kraschrisk. Differences of opinion-teorin innebär att handel 

med en aktie uppstår på grund av åsiktsskiljaktigheter. En akties kraschrisk är definierad 

som den betingade negativa skevheten av avkastningsfördelningen för ett bolags aktier 

(Chen, Hong & Stein 2001; Callen & Fang 2013). Skevheten i avkastningsfördelningen tas 

fram genom modeller som försöker prognostisera skevheten i de dagliga avkastningarna för 
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en enskild aktie, där ett högre värde på den negativa skevheten innebär en ökad kraschrisk 

(Chen, Hong & Stein 2001). Den negativa skevheten och därmed även aktiens kraschrisk kan 

uppstå på grund av att bolagsledningen tenderar att dölja negativa nyheter så länge som 

möjligt (Habib, Hasan & Jiang 2018; Kothari, Shu & Wysocki 2009). När bolagsledningen 

undanhåller negativa nyheter kan det resultera i en situation där all negativ information når 

marknaden samtidigt, vilket kan resultera i en kraftig nedgång i aktiepriset (Habib, Hasan & 

Jiang 2018; Kothari, Shu & Wysocki 2009). Om en kraftig nedgång i aktiepriset uppstår på 

grund av det ovan förklarade informationsproblemet kan det leda till en asymmetrisk 

avkastningsfördelning (Kothari, Shu & Wysocki 2009). Definitionen av en akties kraschrisk 

som Chen, Hong och Stein (2001) använder är enligt författarnas egen utsago snäv, och 

hädanefter kommer uttrycket risk för aktieprisfall användas då det bättre representerar 

denna studies användning av konceptet.  
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3. Teori 

Som tidigare beskrivet är relevans och aktualitet karaktärsdrag som beslutsanvändbar 

information ska ha (IFRS 2018). Tidpunkten för när informationen är tillgänglig för 

investerare är därmed avgörande för beslutsanvändbarheten. Aktualiteten i informationen 

är av stor vikt och påverkar investerarna, detta eftersom de enligt den rationella beslutsteorin 

har ett behov av beslutsunderlag för att skapa nya eller justera befintliga förväntningar (Scott 

2015). Inaktuell information borde därför leda till sämre förutsättningar för investerarna att 

kunna fatta beslut och kan innebära att korrigeringar i investeringsstrategin utförs under 

osäkerhet, vilket kan förklaras av teorin market for lemons (George 1970). Inaktuell eller 

utebliven information uppfattas ofta som negativt av investerarna eftersom de antar att det 

inte finns några goda nyheter att presentera (George 1970). Exempel på utebliven 

information som kan påverka investerares värderingar av bolag negativt är bolagens 

resultatinformation, eftersom resultatinformationen är en central del av investerarnas 

beslutsunderlag (Ronen & Yaari 2008). När bolagens resultat publiceras kommer 

investerarnas förväntningar antingen att bekräftas eller att justeras beroende på nyhetens 

karaktär, vilket i sin tur kan leda till en prisreaktion (Beaver 1968; Ronen & Yaari 2008).  

 

Tidigare forskning har visat att egenskaperna hos nyheterna som kommuniceras i bolagens 

finansiella rapporter påverkar aktualiteten i informationen (se till exempel: Chambers & 

Penman 1984; Givoly & Palmon 1982; Kothari, Shu & Wysocki 2009; Wang & Song 2006; 

Haw, Qi & Wu 2000). Bolag som har haft en period med bra prestationer och har goda 

nyheter att meddela sina intressenter offentliggör generellt sina finansiella rapporter tidigt 

(Wang & Song 2006; Haw, Qi & Wu 2000). Omvänt tenderar bolag att publicera sina 

finansiella rapporter närmare deadline om de har haft en dålig period och de finansiella 

rapporterna därmed innehåller negativa nyheter (Chambers & Penman 1984; Givoly & 

Palmon 1982; Kothari, Shu & Wysocki 2009; Wang & Song 2006; Haw, Qi & Wu 2000). 

Tidsskillnaderna för publicering av finansiella rapporter beror på att bolagsledningen 

tenderar att läcka den positiva informationen till marknaden för att erhålla positiva 

reaktioner, samtidigt som de väljer att undanhålla negativ information så länge som möjligt 

för att undvika negativa reaktioner från marknaden (Givoly & Palmon 1982; Kothari, Shu & 

Wysocki 2009). När de negativa nyheterna undanhålls från marknaden lagras de för att 

sedan presenteras samtidigt vid en senare tidpunkt, vilket resulterar i stora 

aktieprissvängningar och negativa abnormala avkastningar (Chambers & Penman 1984; 

Hutton, Marcus & Tehranian 2009).  

 

Tidigare studier har också funnit stöd för att aktualiteten i revisionsberättelsen och därmed 

de finansiella rapporterna påverkas av huruvida revisionsberättelsen är modifierad eller inte, 

där sena rapporter och lång ARL brukar uppstå när revisorn framställt ett modifierat 
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uttalande av revisionsberättelsen (Soltani 2002). Modifierade revisionsberättelser har i sin 

tur i flera tidigare studier visats påverka aktiepriset negativt (Ball, Walker & Whittred 1979; 

Shevlin & Whittred 1984), speciellt när marknaden inte har förväntat sig en modifierad 

revisionsberättelse (Loudder et al. 1992). Det har även påvisats samband mellan ARL och 

särskilt betydelsefulla områden (hädanefter benämnt SBO), där ett större antal SBO:er leder 

till längre ARL (Gold & Heilmann 2019). SBO:er kan i sin tur leda till marknadsreaktioner i 

form av aktieprisförändringar, eftersom ett större antal SBO:er leder till större osäkerhet 

vilket i sin tur kan leda till kraftigare marknadsreaktioner (Gold & Heilmann 2019). Om ett 

bolags revisionsberättelse framställs med modifierad mening och har haft lång ARL kan även 

mängden korrigeringar av äldre räkenskaper öka (Blankley, Hurtt & MacGregor 2014; Chan, 

Luo & Mo 2016). Tidigare studier har funnit stöd för att det finns samband mellan 

korrigeringar av finansiella rapporter och aktieprisfall (se till exempel: Palmrose, Richardson 

& Scholz 2004; Ronen & Yaari 2008), där en drivande faktor är att signalerna som ges av 

rapportkorregeringar indikerar problem med den interna redovisningen (Blankley, Hurtt & 

MacGregor 2014; Chan, Luo & Mo 2016). Problem med den interna redovisningen skapar 

som tidigare nämnt osäkerhet bland investerare (Chan, Luo & Mo 2016), vilket i sin tur ökar 

risken för aktieprisfall (Hong & Stein 2003). Förutom osäkerheten som uppstår bland 

investerarna tyder även interna redovisningsproblem på att kvaliteten i de finansiella 

rapporterna är bristfälliga (Chen, H., Dong, Han & Zhou 2017). Låg rapportkvalitet kan även 

observeras i de fall där ett bolag överskrider den lagstadgade tiden för att upprätta och 

publicera årsredovisningen, då informationen är mindre aktuell och relevant och därmed 

mindre användbar (Luypaert, Caneghem & Uytbergen 2016). Låg kvalitet på de finansiella 

rapporterna är en bidragande orsak till aktieprisfall då kvaliteten på de finansiella 

rapporterna påverkar investerarnas syn på bolaget, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på 

aktiepriset (Yin & Tian 2017).  

 

Investerarnas syn på bolaget påverkas, förutom av kvaliteten på de finansiella rapporterna, 

även av hur de tolkar den information som finns tillgänglig. Åsiktsskiljaktigheter om bolaget 

mellan investerare leder enligt differences of opinion-teorin till handel med bolagets aktier 

(Harris & Raviv 1993; Kandel & Pearson 1995). Dessa åsiktsskiljaktigheter uppkommer 

genom att publik information tolkas på olika sätt av olika investerare (Harris & Raviv 1993; 

Kandel & Pearson 1995). Effekterna av åsiktsskiljaktigheterna kan förklaras av den rationella 

beslutsteorin där varje investerare agerar utifrån sina egna preferenser för att maximera sin 

egennytta (Scott 2015). Differences of opinion belyser att ju större skillnader i åsikter som 

finns bland investerarna, desto större blir omsättningen av tillgången (Harris & Raviv 1993; 

Kandel & Pearson 1995). Åsiktsskiljaktigheterna är en bidragande orsak till ökad risk för 

aktieprisfall då den negativa skevheten i avkastningen är vanligast vid hög aktieomsättning 

(Chen, Hong & Stein 2001).  
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ARL leder som tidigare nämnt till icke beslutsanvändbar information på grund av sen 

publicering av årsredovisning och revisionsberättelse, vilket gör informationen inaktuell. När 

de finansiella rapporterna publiceras senare på grund av ARL får investerarna ta del av 

resultatinformationen senare (Ronen & Yaari 2008) och de får då signaler att negativa 

nyheter är den bakomliggande orsaken (Chambers & Penman 1984; Givoly & Palmon 1982; 

Kothari, Shu & Wysocki 2009; Wang & Song 2006; Haw, Qi & Wu 2000), vilket kan skapa 

en osäkerhet. Tidigare studier har funnit stöd för att ARL leder till osäkerhet på marknaden 

eftersom modifierade revisionsberättelser och korrigeringar av äldre finansiella rapporter 

indikerar att det finns problem i den interna redovisningen (Blankley, Hurtt & MacGregor 

2014; Chan, Luo & Mo 2016; Soltani 2002). Enligt den rationella beslutsteorin försöker 

investerare ta rationella beslut under osäkerhet (Scott 2015), vilket kan ge upphov till 

åsiktsskiljaktigheter bland investerarna (Harris & Raviv 1993; Kandel och Pearson 1995). 

Åsiktsskiljaktigheterna leder i sin tur till ökad handel av aktier (Harris & Raviv 1993; Kandel 

och Pearson 1995), vilket i sin tur leder till en ökad risk för aktieprisfall då den negativa 

skevheten i avkastningsfördelningen är mest framstående vid hög aktieomsättning (Chen, 

Hong & Stein 2001).  

 

Baserat på sambanden som antas finnas mellan ARL och osäkerhet samt mellan osäkerhet 

och ökad risk för aktieprisfall, och de negativa effekterna som korrigeringar av äldre 

rapporter, modifierade revisionsberättelser och lagring av negativa nyheter antas ha på 

aktiepriset, borde lång ARL leda till en ökad risk för aktieprisfall. Med stöd av dessa antagna 

samband och negativa effekter samt de resultat Habib och Huang (2019) fann på den 

kinesiska aktiemarknaden formulerades följande hypotes: 

 

H1: Risken för aktieprisfall ökar till följd av lång ARL 



10 
 

  



11 
 

4. Empirisk metod 

4.1 Urval 

Eftersom studien ämnade att förklara ett eventuellt samband mellan lång ARL och ökad risk 

för aktieprisfall var urvalet tvunget att bestå av publika noterade bolag. Som tidigare nämnt 

i syftet ska det eventuella sambandet förklaras på den svenska aktiemarknaden, vilket i den 

här studien innebär Nasdaq Stockholm, hädanefter Stockholmsbörsen. Populationen bestod 

i denna studie av samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen. Åren 2016–2018 studerades 

i denna studie då det var den mest aktuella information som fanns tillgänglig. År 2019 

inkluderades inte i studien eftersom 2019 års information inte uppfyllde kraven för den valda 

forskningsdesignen och de valda mätningsmetoderna. Det krav som inte uppfylldes för år 

2019 var balanserad paneldata, vilket innebär att varje fall ska ha lika antal observationer 

(Bryman & Bell 2011). Observationerna för år 2019 hade inte inkluderat information från alla 

bolag i studiens urval då samtliga bolags årsredovisningar inte hade publicerats vid 

insamlingen av studiens datamaterial. Det var inte heller möjligt att få fram den aktiedata 

som behövdes för uträkning av risk för aktieprisfall om år 2019 inkluderades, då data från år 

2020 hade behövts för att genomföra uträkningen.  I de fall där ett bolag hade flera typer av 

noterade aktier gjordes valet att använda bolagets B-aktie för den bolagsspecifika 

aktieavkastningen, eftersom B-aktien är den som primärt används för handel och har störst 

omsättning (Bolagsverket 2020).  

 

En lista med bolag noterade på Stockholmsbörsen hämtades från Avanzas webbsida (Avanza 

u.å.), och enligt denna lista var 318 bolag noterade på Stockholmsbörsen den 31 december 

2018. Av de 318 bolagen som var noterade på Stockholmsbörsen var 31 bolag listade inom 

finanssektorn, vilka togs bort från urvalet eftersom finansiella bolag ofta har en annorlunda 

finansiell struktur och delvis annorlunda regleringar (Tahir, Ibrahim & Nurallah 2019). Det 

är dessutom vanligt förekommande inom företagsekonomiska studier att bolag inom 

finanssektorn exkluderas (se till exempel: Chen, J., Chan, Dong & Zhan 2017; Chen, H. et al. 

2017; Habib & Huang 2019). Även 22 bolag tillhörande fastighetssektorn exkluderades från 

urvalet då även dessa bolag har en annorlunda finansiell struktur och klassas som 

investmentbolag av exempelvis Nasdaq Nordic (2020). Detta innebar att totalt 53 bolag från 

bank-, investment-, och fastighetssektorn exkluderades från studien. Förutom exkluderingen 

av finans- och fastighetsbolag exkluderades även 24 bolag med anledning av att de antingen 

hade utländska huvudkontor eller var en del av en större internationell koncern, då det skulle 

kunna innebära att dessa bolag hade en annorlunda finansiell reglering jämfört med de 

svenska bolagen. 
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Även bolag vars räkenskapsår slutade under de två första kvartalen exkluderades ur studien. 

För att bolag med brutna räkenskapsår i denna studies urval skulle kunna klassificeras till ett 

specifikt kalenderår krävdes att minst sex månader av räkenskapsåret inföll under det 

specifika året. Exempelvis klassificerades bolag vars räkenskapsår började i mars år 2018, 

vilket alltså slutade i februari år 2019, till räkenskapsåret 2018. Även bolag vars räkenskapsår 

började i oktober år 2017 klassificerades till räkenskapsåret 2018. Klassificeringen gjordes 

alltså utifrån vilket helår övervägande del av räkenskapsåret hänfördes till. De bolag som 

hade brutna räkenskapsår med brytdatum under kvartal ett eller kvartal två exkluderades ur 

studien då det innebar att den nödvändiga datan för uträkning av risk för aktieprisfall inte 

hade publicerats vid studiens utförande. Anledningen till detta var att modellerna som 

användes i studien för att mäta risk för aktieprisfall, se avsnitt 4.4.1, använde nästkommande 

års aktieavkastning i beräkningarna. Det innebar att beräkningarna för de bolag vars 

räkenskapsår slutade under de två första kvartalen år 2019 behövde använda 2020 års 

aktiedata för beräkningarna av risk för aktieprisfall. Tidsperioden i början av år 2020 inföll 

under utförandet av studien vilket innebar att all data för beräkningarna av risk för 

aktieprisfall inte var tillgänglig. Bolagen saknade på grund av detta datapunkter och var 

därför tvungna att exkluderas ur studien då kraven för balanserad paneldata inte uppfylldes, 

i enlighet med Bryman och Bell (2011). 

 

Bolag som noterades under den studerade tidsperioden, år 2016–2018, samt bolag som bytte 

räkenskapsår under denna period exkluderades också från studien. Anledningen till detta är 

att dessa faktorer hade lett till missvisande beräkningar av risken för aktieprisfall. Totalt 

exkluderades 13 bolag från studien på grund av att de hade brutna räkenskapsår eller att de 

börsnoterades under den studerade perioden. Slutligen förekom bortfall för bolag som 

saknade datapunkter vid uträkningen av variabler, då det innebar att datan inte uppfyllde 

kraven för balanserad paneldata där alla fall ska ha samma antal observationer (Bryman & 

Bell 2011). Totalt saknade 47 bolag datapunkter, antingen i årsredovisningarna eller i den 

finansiella datan som hämtades från Thomson Reuters, och exkluderades därför från 

studien. Ytterligare fyra bolag exkluderades på grund av extremvärden, vilket beskrivs mer 

detaljerat i avsnitt 5.1. Ovanstående exkludering och bortfall resulterade i ett slutgiltigt urval 

på 177 bolag, där 69 bolag tillhörde small cap, 59 bolag tillhörde mid cap och 49 bolag 

tillhörde large cap.  

 

 

 



13 
 

Tabell 1: Urval 

 

 

4.2 Forskningsdesign och datainsamlingsmetod 

Forskningsstrategin grundade sig i kvantitativa metoder vilket innebär att datainsamlingen 

och analysen kvantifieras samtidigt som studien har en deduktiv ansats (Bryman & Bell 

2011). Studien använde kvantitativ empirisk data eftersom stora mängder kvantifierbar data 

är lämpligt för generella problem och generella slutsatser (Rienecker & Stray Jørgensen 

2014). Kvalitativ data används oftast med en induktiv ansats för att generera teorier (Bryman 

& Bell 2011), vilket inte var syftet med denna studie. En deduktiv ansats med kvalitativ data 

hade varit möjlig att utforma, däremot passade det inte studien eftersom kvantifierbar data 

i form av exempelvis aktiepris och nyckeltal krävdes. Vissa aspekter förlorades av att en 

kvalitativ studie inte utfördes, däribland investerares, analytikers och revisorers subjektiva 

uppfattning om ARL:s påverkan. Dessa aspekter uppfattades dock inte som givande för 

studien eftersom studiens syfte är att förklara ett eventuellt samband mellan lång ARL och 

ökad risk för aktieprisfall på den svenska aktiemarknaden, vilket behövde mätas med 

kvantitativ data. 

 

Antal bolag noterade på Stockholmsbörsen 318

Exkluderade bolag

Bank, investment & fastighet 53

Utländsk koncern 24

Bortfall

Brutna räkenskapsår 13

Saknar datapunkter 47

Övrigt bortfall 4

Urval 177

Urval kategoriserat efter segment och bransch

Segment

Small Cap 69

Mid Cap 59

Large Cap 49

Bransch

Allmännyttigt 1

Energi 1

Industri 61

Kommunikaton 10

Konsument 32

Råvaror 10

Sjukvård 28

Teknik 34
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Bryman och Bell (2011) nämner flera forskningsdesigner där tvärsnittsdesign och 

longitudinell design var de två alternativ som möjligen kunde användas i denna studie. 

Studien utfördes baserad på en longitudinell design eftersom avsikten var att undersöka flera 

olika fall med samma variabler vid flera olika tidpunkter. En tvärsnittsdesign blev därför inte 

lämplig eftersom observationerna inte avsåg en enskild tidpunkt. Longitudinell design 

används vid datainsamling från samma urval vid två eller flera tidpunkter och för att 

kartlägga förändringar över tid (Bryman & Bell 2011; David & Sutton 2011), vilket passade 

studiens syfte och metoden som valts för denna studie. Studien bestod av balanserad 

paneldata, vilket är multidimensionella observationer från olika tidpunkter av samma fall, 

vilket som tidigare nämnt kräver att varje fall ska ha samma antal observationer (Bryman & 

Bell 2011). Samma antal observationer i varje fall innebär att antalet observationer i studien 

blir antalet fall multiplicerat med antalet studerade perioder (Bryman & Bell 2011). 

Balanserad paneldata kan minska studiens validitet eftersom det leder till att fall som saknar 

observationer kommer att exkluderas från studien, vilket ökar antalet bortfall och 

generaliserbarheten minskas (Bryman & Bell 2011). Balanserad paneldata kan dock 

samtidigt öka urvalets stabilitet eftersom samtliga fall i studien kommer att ha samma antal 

observationer (Bryman & Bell 2011).  

 

Datamaterialet som samlades in var av typen sekundärdata. De två källorna som användes 

var bolagens årsredovisningar för samtliga studerade år, samt Thomson Reuters Datastream. 

Från årsredovisningarna hämtades datum för påskrivande av revisionsberättelsen för 

beräkning av ARL. Förutom datumet för påskrivandet av revisionsberättelsen hämtades även 

information om revisionsbyrån, revisionskostnader och information om storleken på 

bolagsstyrelsen från årsredovisningarna. Resterande data, vilket var aktieprisrelaterad 

information och nyckeltal, hämtades ifrån Thomson Reuters Datastream. Valet mellan 

primärdata och sekundärdata är i slutändan främst beroende på tillgängligheten av data som 

är lämplig för studien (David & Sutton 2011). I denna studies fall var primärdata inte möjlig 

att tillgå eftersom den finns internt i bolagens redovisningssystem. Sekundärdata var i detta 

fall att föredra eftersom årsredovisningarna ger en sammanställning av bolagens 

räkenskaper. Analys av sekundärdata kan dock begränsas av kvaliteten på och tillgången till 

datan (David & Sutton 2011), men i denna studie bör sekundärdatan vara av hög kvalitet då 

den som tidigare nämnt hämtades direkt från årsredovisningarna, vilka är granskade av en 

oberoende revisor, och Thomson Reuters. Eftersom årsredovisningar är dokument som inte 

ändras över tid elimineras risken för felinmatad information i databaser och reliabiliteten i 

studien borde därmed öka, då en framtida datainsamling skulle ge samma data (Bryman & 

Bell 2011). 
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Valet att använda Thomson Reuters för datainsamlingen av finansiell information gjordes på 

grund av den tidsåtgång som hade krävts om datan hade inhämtats manuellt från 

årsredovisningarna, samt att viss data, exempelvis historiska aktiepriser, inte var tillgängligt 

via årsredovisningarna. Att använda Thomson Reuters skulle kunna innebära vissa problem 

med reliabiliteten och validiteten i studien då korrektheten av datan inte kan kontrolleras 

fullt ut. Trots att vissa problem kan uppstå valdes ändå att använda Thomson Reuters med 

tanke på studiens omfattning och de resurser som fanns tillgängliga. För att stärka validiteten 

i datan (Bryman & Bell 2011) utfördes stickprov på delar av den insamlade datan. I de 

stickproven jämfördes Thomson Reuters finansiella information om bolagen med utfallen i 

årsredovisningarna. I samtliga stickprov påvisades identiska resultat, varför Thomson 

Reuters som informationskälla inte borde påverka validiteten i studien negativt.  Thomson 

Reuters beskrivning av hur datan har tagits fram eller beräknats kontrollerades för att 

säkerställa att rätt information hämtades ner från databasen. Vissa nyckeltal beräknades 

manuellt utifrån rådata som hämtades från Thomson Reuters. Revisionskostnader och 

övriga revisionskostnader som hämtades ur bolagens årsredovisningar presenterades av 

vissa bolag i utländska valutor som hämtades från Thomson Reuters. Dessa datapunkter 

räknades om till svenska kronor med de genomsnittliga valutakurserna för varje år och 

presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2: Valutakurser 

 

 

4.3 Analysmetod 

För att analysera och dra statistiska slutsatser från datamaterialet användes 

statistikprogrammet EViews. EViews användes för att göra regressionsanalyser med 

datamaterialet samt för att genomföra statistiska tester. Multivariata regressionsanalyser 

utfördes eftersom den beroende variabelns samband med flera förklarande variabler 

studerades. Den multivaria analysen använde sig av Ordinary Least Squares- (OLS) 

regressioner för att hitta samband mellan variablerna. OLS-regressioner var även 

analysmetoden som användes i Habib och Huangs (2019) studie vilket motiverade valet av 

att använda OLS-regressioner då denna studie som tidigare nämnt ämnade att delvis 

replikera deras studie. Då de multivariata regressionerna analyserades tolkades 10 % 

signifikansnivå (p < 0,1) som svagt signifikant,  5 % signifikansnivå (p < 0,05) som 

signifikant, 1 % signifikansnivå (p < 0,01) som starkt signifikant och 0,1 % signifikansnivå (p 

Datum USD EUR GBP

2019 9,45 10,58 12,08

2018 8,71 10,27 11,60

2017 8,54 9,64 11,00

2016 8,57 9,47 11,58
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< 0,001) som mycket starkt signifikant, vilket är i linje med tidigare studier inom 

revisionsområdet (se till exempel: Habib & Huang 2019; Habib et al. 2019).  

 

För att undersöka om residualerna var heteroskedastiska eller homoskedastiska 

visualiserades de grafiskt genom linjediagram. Heteroskedasticitet kan resultera i statistisk 

inferens vilket innebär att homoskedasticitet är att föredra (Hair, Black, Babin & Anderson 

2018; White 1980). Residualerna undersöktes även för normalfördelning genom att 

visualiseras grafiskt med histogram. En normalfördelning av residualerna är att föredra då 

det innebär att de flesta observationerna kommer att ligga i närheten av residualernas 

medelvärde (Bryman & Bell 2011). För att stärka och ge studien konsekventa resultat gjordes 

visuella granskningar med hjälp av grafer på samtliga variabler för att undersöka om de var 

stationära eller icke-stationära. Icke-stationäritet, det vill säga att datans medelvärde ändras 

över tid, kan ge upphov till felaktiga regressionsanalyser och bör därför undvikas (Brooks 

2014). Residualerna testades även för autokorrelation genom ett Durbin-Watson test, där ett 

värde mellan 1,5–3 är att klassa som acceptabelt (Brooks 2014). För att ta reda på om 

paneldatan skulle analyseras med fixerad eller varierande effekt utfördes ett Hausman-test 

(Brooks 2014; Hair et al. 2018). Om Hausman-testet resulterar i ett signifikant p-värde bör 

regressionerna utföras med fixerad effekt och om testet resulterar i ett insignifikant p-värde 

bör regressionerna istället utföras med varierande effekt (Brooks 2014; Hair et al. 2018).  

 

För att undersöka möjliga problem med multikollinearitet användes Spearman’s rho (p) 

(Hair et al. 2018). I Spearman’s rho anses värden över 0,7 eller under -0,7 vara problematiska 

och kan innebära att variablerna inte bör användas i samma regressionsmodell (Hair et al. 

2018). Spearman’s rho var att föredra framför Pearsons korrelationstest eftersom studien 

använde sig av data bestående av dikotoma variabler och intervall-/kvotvariabler (Bryman & 

Bell 2011). Dikotoma variabler innebär variabler med data med endast två kategorier och 

intervall-/kvotvariabler innebär variabler med numerisk data utan subjektiv innebörd 

(Bryman & Bell 2011). Som komplement för Spearman’s rho utfördes även VIF-tester, där ett 

värde över 4 indikerar på problem med multikollinearitet (O’Brien 2007). För att korrigera 

datamaterialet för extremvärden gjordes valet att i de flesta fall endast justera de 

observationer som klassificerades som extremvärden istället för att helt exkludera dessa 

observationer från datamaterialet. Detta gjordes då exkludering av observationer när 

balanserad paneldata används leder till att samtliga observationer för det specifika fallet i 

samtliga perioder måste exkluderas (Bryman & Bell 2011). Justering av extremvärden 

gjordes genom winsorizing-metoden, vilket innebär att extremvärden justeras till 5:e eller 

95:e percentilen av alla observationernas värde för variabeln, beroende på om värdet på den 

extrema observationen var extremt högt eller extremt lågt (Blaine 2018). Resultaten från de 

ovanstående testerna redogörs för i avsnitt 5. 
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4.4 Operationalisering 

4.4.1 Beroende variabler 

Den beroende variabeln i studien var risk för aktieprisfall (Fallt+1) som beräknades med hjälp 

av två modeller som mäter den bolagsspecifika kraschrisken (Chen, Hong & Stein 2001). Fall 

operationaliseras till två olika variabler; NCSkewt+1 och DUVolt+1, som mäter risk för 

aktieprisfall i nästkommande period. Modellerna för uträkning av risk för aktieprisfall valdes 

delvis eftersom de var centrala i Habib och Huangs (2019) studie, och delvis eftersom de är 

etablerade finansiella modeller som har använts i ett antal tidigare finansstudier där den 

bolagsspecifika kraschrisken har studerats (se till exempel: Callen & Fang 2013; Chen, H. et 

al. 2017; Habib, Hasan & Jiang 2018; Hutton, Marcus & Tehranian 2009; Park & Park 2019). 

Vid beräkning av NCSkew och DUVol används residualavkastningen från 

marknadsmodellen, där marknadsmodellen mäter de bolagsspecifika veckovisa 

avkastningarna i förhållande till börsindexet (Habib & Huang 2019). Marknadsmodellen 

utökades för att ta hänsyn till osynkroniserad handel genom lead- och lagtermer för den 

marknadsviktade avkastningen, vilket har gjorts i tidigare studier (se till exempel: Dimson 

1979; Habib & Huang 2019; Hutton, Marcus & Tehranian 2009). Datan som användes för 

beräkningarna nedan hämtades från Thomson Reuters Datastream. Den utökade 

marknadsmodellens formel är enligt Habib och Huang (2019): 

 

𝒓𝒋,𝒕 = 𝜶𝒋 + 𝜷𝟏,𝒋𝒓𝒎,𝒕−𝟐 + 𝜷𝟐,𝒋𝒓𝒎,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟑,𝒋𝒓𝒎,𝒕 + 𝜷𝟒,𝒋𝒓𝒎,𝒕+𝟏 + 𝜷𝟓,𝒋𝒓𝒎,𝒕+𝟐 + 𝜺𝒋,𝒕 där: 

rj,t = residualavkastningen för bolag j, vecka t 

αj = avkastningen från aktien som inte är relaterad till marknaden 

rm,t = marknadsviktat avkastningsindex vecka t, där:  

           rm,t-2, rm,t-1 = lag-termer för marknadsindex 

                                    rm,t+1, rm,t+2 = lead-termer för marknadsindex 

εj,t = felterm för avkastning som inte kan förklaras av modellen 

 

NCSkew 

NCSkew, ”negative coefficient of skewness”, var som ovan nämnt ett av måtten som användes 

för att beräkna risk för aktieprisfall genom att ta fram den negativa skevheten i 

avkastningsfördelningen. När det finns en negativ skevhet i avkastningsfördelningen för 

aktien kommer den genomsnittliga aktieavkastningen anta högre värde, men 

aktieavkastningen kommer samtidigt vara känsligare för händelser och ha ett större 

utrymme för aktieprisfall (Chen, Hong & Stein 2001). NCSkew beräknades genom att först 

räkna ut de bolagsspecifika veckovisa avkastningarna för ett givet år, vilket gjordes genom 

att ta den naturliga logaritmen av 1 plus residualavkastningen, där residualavkastningen fås 

från den utökade marknadsmodellen. Detta är i enlighet med Habib och Huangs (2019) 
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tillvägagångssätt. Därefter togs den negativa tredje ordningens centralmoment av summan 

av de kvadrerade veckovisa avkastningarna, som sedan normaliserades mot 

standardavvikelsen av de kuberade bolagsspecifika veckovisa avkastningarna. Genom den 

negativa tredje ordningens centralmoment beräknades den negativa skevheten, vilket leder 

till att ett positivt värde av NCSkew indikerar att det finns en ökad risk för aktieprisfall (Chen, 

Hong & Stein 2001). NCSkew beräknades per räkenskapsår och fås genom följande formel: 

 

𝐍𝐂𝐒𝐤𝐞𝐰𝐣,𝐭 =  −(𝐧(𝐧 − 𝟏)𝟑/𝟐 ∑ 𝐖𝐣,𝐭
𝟑 ) ((𝐧 − 𝟏)(𝐧 − 𝟐)(∑ 𝐖𝐣,𝐭

𝟐 )
𝟑/𝟐

)⁄  där: 

n = antalet observationer av veckovis avkastning under perioden 

Wj,t = ln(1+ rj,t), där rj,t fås från den utökade marknadsmodellen 

 

DUVol 

DUVol, ”down-to-up volatility”, var som ovan nämnt det andra måttet som användes för att 

beräkna risk för aktieprisfall (Chen, Hong & Stein 2001). Att även DUVol användes beror på 

att mått som använder tredje ordningens centralmoment lättare påverkas av extremvärden i 

aktieavkastningen, vilket är fallet med NCSkew (Chen, Hong & Stein 2001). DUVol separerar 

standardavvikelsen för de bolagsspecifika veckovisa avkastningarna i två kategorier; veckor 

med högre avkastning (upp-veckor) och veckor med lägre avkastning (ner-veckor) än det 

årliga genomsnittet. Värdet av DUVol beräknades genom att logaritmera förhållandet mellan 

de två kategorierna. Likt NCSkew innebar ett positivt värde på DUVol en ökad risk för 

aktieprisfall. DUVol beräknades per räkenskapsår genom följande formel: 

 

𝑫𝑼𝑽𝒐𝒍𝒋,𝒕 = 𝒍𝒐𝒈{[(𝒏𝒖 − 𝟏) ∑ 𝑾𝒋,𝒕
𝟐

𝑫𝑶𝑾𝑵 ] [(𝒏𝒅 − 𝟏) ∑ 𝑾𝒋,𝒕
𝟐

𝑼𝑷 ]⁄ }, där 

nu = antal observationer med avkastning över det årliga genomsnittet 

DOWN = antal veckor där avkastningen är under det årliga genomsnittet 

Wj,t = ln(1+ rj,t), där rj,t fås från den utökade marknadsmodellen 

nd = antal observationer med avkastning under det årliga genomsnittet 

UP = antal veckor där avkastningen är över det årliga genomsnittet 

 

4.4.2 Oberoende variabel 

Studiens oberoende variabel ARL valdes då syftet med studien är att förklara ett eventuellt 

samband mellan lång ARL och ökad risk aktieprisfall på den svenska aktiemarknaden. ARL 

var även den oberoende variabeln i Habib och Huangs (2019) studie och operationaliserades 

i deras studie som en dummyvariabel. Om dummyvariabeln antog värdet 1 innebar det att 

bolaget befann sig i den 90:e percentilen av ARL i hela urvalet, och har därmed onormalt 

lång ARL i förhållande till resten av urvalet. I denna studie delades ARL upp i fyra varianter 

som användes i separata regressionsmodeller; ARL_90, ARL_80, ARL_70, och 
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ARL_Dagar. ARL_90, ARL_80 och ARL_70 är kodade som dummyvariabler, likt 

tillvägagångssättet i studien av Habib och Huang (2019), som antar värdet 1 när bolaget 

befinner sig i den 90:e, den 80:e, respektive den 70:e percentilen av ARL i hela urvalet. 

ARL_Dagar är antalet dagar som passerat från räkenskapsårets slut till påskriven 

revisionsberättelsen. Uppdelningen av ARL till fyra olika variabler istället för endast en 

variabel ansågs nödvändig då urvalet i denna studie var betydligt mindre än urvalet i Habib 

och Huangs (2019) studie. Det mindre urvalet i denna studie gjorde att den 90:e percentilen 

ARL inte ansågs innefatta tillräcklig många bolag för att kunna förklara ett eventuellt 

samband mellan lång ARL och ökad risk för aktieprisfall, vilket ledde till inkluderandet av de 

tre andra variablerna. Variablerna ARL_90, ARL_80 och ARL_70 beräknades utifrån 

ARL_Dagar då percentilerna är baserade på antalet dagar mellan räkenskapsårets slut och 

påskriven revisionsberättelse. 

 

4.4.3 Kontrollvariabler 

De valda kontrollvariablerna baserades på tidigare litteratur rörande risk för aktieprisfall (se 

till exempel: Chen, Hong & Stein 2001; Dimson, 1979; Habib, Hasan & Jiang, 2018; Hutton, 

Marcus & Tehranian 2009; Kim, Li & Zhang 2011), samt två metaanalyser rörande 

bakomliggande orsaker till ARL (se till exempel: Durand 2019; Habib et al. 2019). En del 

kontrollvariabler återanvändes från studien som ämnades att delvis replikeras (Habib & 

Huang 2019), medan andra variabler inkluderades för att utöka den empiriska modellen. 

Kontrollvariablerna delades in i tre kategorier; aktiemarknadsfaktorer, revisor- och 

revisionsrelaterade faktorer samt bolagsstyrnings- och bolagsspecifika faktorer. 

 

Aktiemarknadsfaktorer 

Proxyvariablerna för Fallt+1 användes även som kontrollvariabler för den nuvarande 

perioden eftersom det kan existera en fördröjningseffekt för aktieprisfall i nästkommande 

period (Chen, J. et al. 2017). Proxyvariablerna för Fallt, alltså risk för aktieprisfall i den 

nuvarande perioden, var därmed NCSkewt och DUVolt och beräknades enligt modellerna 

beskrivna i avsnitt 4.4.1. 

 

Aktieomsättning (Aoms) var en relevant variabel att inkludera då den ofta används inom 

aktieprisfallslitteraturen, detta då hög aktieomsättning enligt differences of opinion-teorin 

ofta indikerar större åsiktsskiljaktigheter (Harris & Raviv 1993; Kandel & Pearson 1995). Vid 

hög aktieomsättning är den negativa skevheten i avkastningsfördelningen större vilket 

innebär att även risken för aktieprisfall är större (Chen, Hong & Stein 2001). Hög 

aktieomsättning kan även indikera att bolaget försöker undanhålla dåliga nyheter från 

marknaden, eftersom informerade investerare är medvetna om att dåliga nyheter kommer 

att presenteras, vilket leder till ökad handel med aktierna och därmed ökad risk för 
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aktieprisfall (Habib, Hasan & Jiang 2018). Variabeln Aoms beräknas som den genomsnittliga 

månatliga aktieomsättningen för den aktuella perioden subtraherat med den genomsnittliga 

aktieomsättningen från den föregående perioden. Genomsnittlig månatlig aktieomsättning 

berräknades i sin tur som den månatliga handlade aktievolymen dividerat med antal 

utstående aktier.   

 

𝐴𝑜𝑚𝑠 =
𝑀å𝑛𝑎𝑡𝑙𝑖𝑔 ℎ𝑎𝑛𝑙𝑎𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑗,𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑗,𝑡
−

𝑀å𝑛𝑎𝑡𝑙𝑖𝑔 ℎ𝑎𝑛𝑙𝑎𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑗,𝑡−1 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟𝑗,𝑡−1
 

 

Genomsnittlig avkastning på aktien (Avk) är genomsnittet av de bolagsspecifika veckovisa 

avkastningarna under året. Avkastningen förväntas påverka risk för aktieprisfall eftersom 

likt aktieomsättning kan avkastning reflektera lagring av dåliga nyheter och därigenom leda 

till en negativ skevhet (Callen & Fang 2013; Habib, Hasan & Jiang 2018). Bolag som har haft 

hög genomsnittlig avkastning föregående period har en ökad risk för aktieprisfall i den 

nuvarande perioden (Chen, J. el al. 2017). Variabeln Avk beräknades som den veckovisa 

aktieavkastningen för den aktuella perioden minus den veckovisa avkastningen för den 

föregående perioden, vilket sedan dividerades med den veckovisa aktieavkastningen för den 

föregående perioden för att ge den procentuella förändringen i avkastningen. Även 

standardavvikelsen på den genomsnittliga aktieavkastningen (SDAvk) reflekterar negativ 

skevhet i avkastningen och volatilitet och kan därmed visa på risk för aktieprisfall (Chen, 

Hong & Stein 2001). Som nämnts tidigare har aktier som är volatila en tendens att ha större 

risk för aktieprisfall då hög volatilitet innebär att mycket handel har skett, och mycket handel 

kan i sin tur leda till en större negativ skevhet i avkastningsfördelningen (Chen, Hong & Stein 

2001).  Variabeln SDAvk beräknades som standardavvikelsen av summan av bolagets 

veckovisa avkastningar, vilket sedan logaritmerades. 

 

𝐴𝑣𝑘 =
𝑉𝑒𝑐𝑘𝑜𝑣𝑖𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗,𝑡 −  𝑉𝑒𝑐𝑘𝑜𝑣𝑖𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗,𝑡−1

𝑉𝑒𝑐𝑘𝑜𝑣𝑖𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗,𝑡−1
 

 

𝑆𝐷𝐴𝑣𝑘 =  log (𝜎 (∑ 𝑉𝑒𝑐𝑘𝑜𝑣𝑖𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗,𝑡)) 

 

Bolagsstyrnings- och bolagsspecifika faktorer 

Omsättningstillgångar (Omst) användes som en proxyvariabel för att förklara inneboende 

risk i bolaget eftersom en stor andel omsättningstillgångar ofta innebär att en noggrannare 

granskning krävs av revisorn (Hay 2013). Det ökade arbetet som krävs av revisorn på grund 

av den inneboende risken i bolaget kan i sin tur leda till längre ARL (Habib et al. 2019). 

Tidigare studier har visat att variabeln omsättningstillgångar inte är frekvent använd för att 
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förklara uppkomsten av ARL men av de studier som har använt sig av variabeln har 

majoriteten visat på en signifikant positiv korrelation med ARL (Durand 2019; Habib et al. 

2019). Variabeln Omst beräknades genom att först räkna ut omsättningstillgångarna som 

summan av bolagets lager och kundfordringar. Sedan logaritmerades kvoten av summan 

omsättningstillgångar och bolagets totala tillgångar. 

 

𝑂𝑚𝑠𝑡 = log (
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑗,𝑡 + 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑗,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑗,𝑡
) 

 

Volatiliteten i bolagens resultat (Resvol) var en annan proxyvariabel för inneboende risk som 

användes. Användningen av resultatvolatiliteten som proxy för inneboende risk motiverades 

genom att bolagsledningen ofta fördröjer publiceringen av bolagets finansiella rapporter om 

resultaten har varit volatila, där resultatvolitiliteten även ökar den inneboende risken i 

bolaget (Habib et al. 2019). Som tidigare nämnt kan större inneboende risk leda till längre 

ARL då revisorns arbete kompliceras (Habib et al. 2019). Variabeln Resvol beräknades 

genom att ta resultat före extraordinära poster för den nuvarande perioden subtraherat med 

resultat före extraordinära poster från den föregående perioden. Summan dividerades sedan 

med bolagets totala tillgångar från den föregående perioden. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑣𝑜𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑗,𝑡 − 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑗,𝑡−1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡−1
 

 

Särskilt betydelsefulla områden (SBO) har tidigare visat på samband med ARL där flera antal 

SBO:er har haft en tendens att leda till längre ARL (Gold & Heilmann 2019). Detta samband 

förklaras av att flera antal SBO:er är en proxy för större inneboende risk i bolaget, där större 

inneboende risk kan leda till mer arbete för revisorn som i sin tur kan leda till längre ARL 

(Durand 2019; Habib et al. 2019). Variabeln SBO beräknades som antalet särskilt 

betydelsefulla områden som presenteras i revisionsberättelsen. 

 

Storleken på bolaget (Strl) användes som en proxy för bolagets komplexitet. Storleken på 

bolaget har i tidigare studier visat på varierande samband med ARL och förväntas kunna 

påverka ARL både positivt och negativt (Durand 2019; Habib et al. 2019). Stora bolag kan 

vara mer komplicerade att granska än små bolag och kan leda till längre ARL då ökad 

komplexitet i revisionen innebär mer arbete för revisorn (Durand 2019; Habib et al. 2019). 

Samtidigt använder sig stora bolag ofta av större revisionsfirmor som kan allokera mer 

resurser till revisionen för att förkorta tiden revisionsarbetet kräver, vilket alltså skulle kunna 

leda till kortare ARL (Durand 2019; Habib et al. 2019). Stora bolag påverkas även mer än 

små bolag av tidpunkten för när finansiella rapporter och vinster kommuniceras till 

allmänheten vilket motiverar de större bolagen att färdigställa sina årsredovisningar så 
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snabbt som möjligt (Durand 2019; Habib et al. 2019). För att årsredovisningarna ska kunna 

presenteras tidigt efter räkenskapsårets slut krävs även att revisionsarbetet utförs snabbt 

(Habib et al. 2019). Det gör att de större bolagen kan försöka skynda på revisionsarbetet, 

vilket kan leda till kortare ARL (Habib et al. 2019). Variabeln Strl beräknades som den 

naturliga logaritmen av bolagets totala tillgångar. Valet att mäta bolagets storlek baserat på 

de totala tillgångarna gjordes då de totala tillgångarna är den proxy för bolagets storlek som 

enligt Durand (2019) är mest använd inom tidigare litteratur. 

 

Bolagets värde (Värde) användes som en lönsamhetsproxy i studien. Värderingsmåttet som 

användes var bolagets P/B-tal, vilket förklarar bolagets marknadspris i förhållande till 

bolagets bokförda värde. Bolagets värde har enligt Habib et al. (2019) i tidigare studier visat 

på varierande samband med ARL då både negativa och positiva samband har hittats. Överlag 

förväntas högt värderade bolag, alltså bolag med ett högt P/B-tal, ha kortare ARL då 

lönsamma bolag ofta har kortare ARL (Habib et al. 2019). Variabeln Värde beräknades som 

logaritmen av bolagets P/B- tal. 

 

Avkastning på totalt kapital (Avktot) är ett annat mått på lönsamhet och användes som en 

proxy för revisorns risk. En högre lönsamhet innebär en lägre risk för revisorn då en högre 

lönsamhet indikerar att bolagets interna finansiella kontroll är hög, vilket då minskar 

revisorns risk (Durand 2019; Habib et al. 2019). Den lägre revisorsrisken har som tidigare 

nämnts visats kunna leda till kortare ARL då lägre risk innebär mindre arbete för revisorn 

(Durand 2019; Habib et al. 2019). Variabeln Avktot beräknades som bolagets resultat före 

extraordinära poster dividerat med bolagets totala tillgångar. 

 

Ett bolags skuldsättningsgrad (Skuld) är en annan proxyvariabel för bolagets risk som 

användes. Bolag med högre skuldsättningsgrad har visat på positiva samband med ARL då 

den medförda ökningen i organisatorisk risk leder till ett mer tidskrävande och specialiserat 

revisionsarbete (Durand 2019; Habib et al. 2019). Skuldsättningsgraden kan även vara en 

indikator på dålig intern kontroll vilket försämrar trovärdigheten i de finansiella 

rapporterna, vilket leder till ett mer komplicerat arbete för revisorn (Habib et al. 2019). 

Förutom proxyvariabel för bolagets risk är skuldsättningen även en proxy för konkursrisk 

inom aktieprisfallslitteraturen som visat på varierande samband. Skuldsättningsgraden 

förväntas minska risken för aktieprisfall eftersom bolag med hög skuldsättning ofta är initialt 

undervärderade (Habib, Hasan & Jiang 2018).  Samtidigt kan hög skuldsättningsgrad vara 

en indikation på konkursrisk vilket ökar osäkerheten bland investerare och ökar därmed även 

risken för aktieprisfall (Habib, Hasan & Jiang 2018). Variabeln Skuld beräknades som 

logaritmen av kvoten av bolagets långfristiga skulder dividerat med bolagets totala tillgångar. 
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𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑 = log (
𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑗,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑗,𝑡
) 

 

Starka positiva samband har i tidigare studier visats mellan redovisade negativa resultat 

(Förlust) och ARL, där redovisade negativa resultat alltså kan leda till längre ARL (Durand 

2019; Habib et al. 2019). Om bolaget redovisar en förlust innebär detta enligt Durand (2019) 

en större risk för revisorn då en redovisad förlust kan indikera problem med hanteringen av 

bolagets finanser, vilket i sin tur kan leda till längre ARL då revisorn måste vara noggrannare 

i sitt arbete. Bolag som istället redovisar vinst, vilket tenderar att indikera ett mer välskött 

bolag, har enligt Durand (2019) visat på signifikant negativa samband med ARL i tidigare 

studier, där redovisade vinster alltså tenderar att leda till kortare ARL. Variabeln Förlust var 

en dummyvariabel där värdet 1 innebär att bolaget redovisade en förlust före extraordinära 

poster för det studerade året och 0 innebär att en vinst före extraordinära poster redovisades 

för det studerade året. 

 

Styrelsens storlek (Ststrl) var även intressant att studera eftersom det enligt Durand (2019) 

och Habib et al. (2019) sällan gjorts i tidigare studier. En stor styrelse kräver mer tid för att 

fatta beslut och har större problem att koordinera sig än en mindre styrelse (Habib et al. 

2019). Problemen med koordination i styrelsen kan leda till att övervakningen av 

bolagsledningen är sämre i bolag med större styrelser, vilket i sin tur kan leda till att den 

finansiella informationen i bolagens rapporter är av låg kvalitet (Dimitropoulos & Asteriou 

2010). Den låga kvaliteten på den finansiella informationen kan innebära att revisorns arbete 

blir mer komplicerat, vilket kan leda till längre ARL (Habib et al. 2019). Variabeln Ststrl 

beräknades som antalet styrelsemedlemmar vid balansdagen. 

 

Revisor- och revisionsrelaterade faktorer 

Revisionskostnad (Revk) har i tidigare studier visats vara associerad med kortare ARL då 

bolag har en tendens att ge högre arvode till revisorn för att få revisionen snabbt avklarad, 

samtidigt som revisorerna tar ut högre arvode på grund av den högre resursanvändningen 

som krävs vid ett snabbare utfört arbete (Habib et al. 2019). Studier har dock även visat på 

positiva samband mellan revisionskostnad och ARL, där högre revisionskostnader alltså 

leder till längre ARL (Durand 2019; Habib et al. 2019; Hay, Knechel & Wong 2006). 

Sambandet mellan höga revisionskostnader och längre ARL kan förklaras av att höga 

revisionskostnader används som proxy för hög komplexitet i revisionsuppdraget och därmed 

även mängden arbete som krävs av revisorn, där ett mer omfattande revisionsarbete leder 

till längre ARL (Durand 2019; Hay, Knechel & Wong 2006). Variabeln Revk är de 

logaritmerade revisionskostnaderna och i de fall där bolag presenterade 

revisionskostnaderna i utländska valutor konverterades revisionskostnaderna till SEK med 
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balansdagens växelkurs innan logaritmering utfördes. Växelkurserna hämtades från 

Thomson Reuters Datastream och presenterades i tabell 2.  

 

Övriga revisionskostnader (ÖRevk), eller icke revisionsrelaterade kostnader, var en annan 

revisionsvariabel som inkluderades i studien. Variabeln ÖRevk innefattar kostnader som är 

hänförliga till revisionsbyrån men som inte är relaterade till revisionsuppdraget, till exempel 

kostnader som uppstår via konsultationsuppdrag (Durand 2019; Habib et al. 2019). Övriga 

revisionskostnader har likt revisionskostnader visats ha ett positivt samband med ARL 

(Durand 2019; Habib et al. 2019). Höga icke revisionsrelaterade kostnader används som 

proxy för att revisorn har mer information om bolaget, då höga icke revisionsrelaterade 

kostnader innebär att revisionsbyrån har utfört arbete inom bolaget utöver revisionsarbetet 

(Durand 2019; Habib et al. 2019). Revisionsarbetet kan förenklas på grund av 

revisionsbyråns ökade kunskap om bolaget vilket kan leda till kortare ARL (Durand 2019; 

Habib et al. 2019). Variabeln ÖRevk är de logaritmerade övriga revisionskostnaderna, och i 

de fall där bolag presenterade sina revisionskostnader i utländsk valuta konverterades de 

övriga revisionskostnaderna till SEK med balansdagens växelkurs innan logaritmering 

utfördes. Växelkurserna hämtades från Thomson Reuters Datastream och presenterades i 

tabell 2. Valet att använda logaritmen av revisionskostnader och övriga revisionskostnader 

gjordes då det enligt Habib et al. (2019) är vanligt förekommande i många andra studier att 

logaritmera dessa variabler.  

 

”Big N”, de största N revisionsbyråerna, är ofta studerat i samband med ARL där bland annat 

Durands (2019) metaanalys visade på att 40 av 68 studier inom ARL hade undersökt Big N 

samt Habib et al. (2019) som fann att 56 av 88 studier inom ARL undersökte variabeln. Big 

N har som variabel inom tidigare litteratur visat på varierade samband med ARL, där vissa 

studier har indikerat positiva samband och andra har indikerat negativa samband mellan 

användandet Big N revisionsbyråer och ARL (Durand 2019; Habib et al. 2019; Owusu-Ansah 

& Leventis 2006). Big N var på grund av den vanliga förekomsten inom tidigare litteratur 

intressant att undersöka även i denna studie, men då bolag på Stockholmsbörsen nästan 

uteslutande använde sig av Big 4-byråerna för revision bidrog inte en enskild Big 4 variabel 

särskilt mycket till undersökningen. Revisionsbyråerna (Revisor) operationaliserades istället 

som fyra separata dummyvariabler; Deloitte, EY, KPMG, och Övriga, där dummyvariabeln 

för den revisionsbyrå som har utfört revisionsarbetet åt bolaget antar värdet 1 och övriga 

variabler antar värdet 0. Referenskategorin som användes för Revisor var PwC. Valet att 

använda PwC som referensvariabel motiverades med att PwC hade flest observationer i 

urvalet, vilket generellt är att föredra vid val av referenskategori (Katz, 2011).  

 

Tabell 3 visar på hur variablerna beräknades samt vilken källa datan hämtades ifrån.  
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Tabell 3: Variabelbeskrivning  

 

 

4.5 Empirisk modell 

Som tidigare nämnt ämnade studien att delvis replikera men även utöka studien utförd av 

Habib och Huang (2019). Studiens empiriska modell grundades därför på den empiriska 

modell som återfinns i Habib och Huangs (2019) studie, med ett par modifikationer. Ett antal 

variabler som Habib och Huang (2019) undersökte i sin studie togs bort samtidigt som några 

andra variabler som ansågs vara relevanta för studien lades till. De båda empiriska 

modellerna presenteras i tabell 4.  

  

Tabell 4: Empiriska modeller 

 

 

Variabler Beskrivning Källa

Beroende variabel

Fall t+1 Variabel som mäter risk för aktieprisfall. Beräknas av NCSkew t+1  och DUVolt+1 Reuters

Oberoende variabel

ARL Variabel för ARL. Beräknad genom dummyvariabel (0,1), där 1 innebär att bolaget befinner 

sig i 90/80/70:e percentilen av ARL eller beräknat som ARL i antal dagar.

Årsredovisning

Kontrollvariabler

Fall t Variabel som mäter risk för aktieprisfall. Beräknas av NCSkew t och DUVolt Reuters

Aoms Genomsnittlig månatlig aktieomsättningt subtraherat med genomsnittlig månatlig 

aktieomsättningt -1 . Den genomsnittliga månatliga aktieomsättningen beräknas i sin tur 

genom att dividera den månatliga handlade aktievolymen med antal utstående aktier.

Reuters

Avk Veckovis avkastningt minus veckovis avkastningt -1  dividerat med veckovis avkastningt -1 Reuters

SDAvk Logaritmen av standardavvikelsen av summan av bolagets veckovisa avkastningar Reuters

Omst Logaritmen av summa lager och kundfordringar dividerat med totala tillgångar Reuters

Resvol Resultat före extraordinära postert  subtraherat med resultat före extraordinära postert -1  

dividerat med totala tillgångart -1

Reuters

SBO Antal särskilt betydelsefulla områden i revisionsberättelsen Årsredovisning

Strl Den naturliga logartimen av bolagets totala tillgångar Reuters

Värde Logaritmen av bolagets P/B-tal Reuters

Avktot Resultat före extraordinära poster dividerat med totala tillgångar Reuters

Skuld Logaritmen av bolagets långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar Reuters

Förlust Dummyvariabel (0,1), där 1 innebär att bolaget har redovisat förlust och 0 innebär redovisad 

vinst

Reuters

Ststrl Antal styrelsemedlemmar vid balansdagen Årsredovisning

Revk Logaritmen av bolagets revisorsarvoden hänförbara till revisionsuppdraget Årsredovisning

ÖRevk Logaritmen av bolagets revisorsarvoden ej hänförbara till revisionsuppdraget Årsredovisning

Revisor Dummyvariabel (0,1), delas in i fyra separata variabler (Deloitte , EY , KPMG och Övriga ) Årsredovisning

Studiens modell

Habib och Huang (2019)
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De fetmarkerade variablerna i tabell 4 innebär att variabeln är unik för antingen denna 

studies empiriska modell eller Habib och Huangs (2019) empiriska modell. Vilka variabler 

som skiljer sig åt presenteras i detalj i tabell 5. Ett par av variablerna från Habib och Huangs 

(2019) modell exkluderades eftersom Habib och Huang (2019) förutom att undersöka om 

ARL ökade risken för aktieprisfall, även undersökte huruvida svag intern kontroll leder till 

starkare samband mellan ARL och ökad risk för aktieprisfall, något som inte undersöktes i 

den här studien på grund av omfattningen. Genom att exkludera variabler minskades 

studiens validitet och jämförbarhet (Bryman & Bell 2011) eftersom exkludering av variabler 

kan innebära att resultaten från denna studies modell inte är exakt jämförbara med 

resultaten från modellen i Habib och Huangs (2019) studie. Denna studie utökade även den 

empiriska modellen med ett antal variabler vilket borde kunna öka validiteten, eftersom det 

finns flera variabler som kan förklara det studerade fenomenet (Bryman & Bell 2011). Det 

uppstår däremot även en risk för minskad validitet när flera variabler adderades om valet av 

variablerna är ogenomtänkt, eftersom risken då finns att variablerna inte förklarar det 

studerade fenomenet (Bryman & Bell 2011). Anledningen till att nya variabler inkluderades 

var att teorin som hypotesen i den här studien grundade sig på inte var identisk med teorin i 

Habib och Huangs (2019) studie. I tabell 5 presenteras vilka variabler som exkluderades ur 

modellen som presenteras i Habib och Huangs (2019) studie samt vilka variabler modellen 

utökades med.  

 

Förutom att exkludera variablerna som var relaterade till intern kontroll exkluderades även         

flera variabler. Valet att exkludera flera variabler från den empiriska modellen i Habib och 

Huangs (2019) studie gjordes eftersom dessa variabler antingen var för tidskrävande att 

samla in eller inte var möjliga att få fram med denna studies tillgängliga resurser. Antal 

analytiker (Analytiker) som följde ett bolag exkluderades eftersom informationen var svår 

att få fram för hela urvalet över den studerade tidsperioden. Om variabeln hade inkluderats 

hade det resulterat i att kraven för balanserad paneldata inte uppfylldes. Styrelsens 

oberoende (Soberoende), VD:s dualitet (Dualitet) och vinstjusteringar (VJ) var variabler som 

krävde manuell insamling från nya källor och bedömningen gjordes att de var för 

tidskrävande för att inkluderas och variablerna exkluderades därför från studien. Data för 

institutionellt ägande (Iägd) samlades in men under datainsamlingen noterades att nästan 

samtliga bolag i urvalet var institutionellt ägda. Detta innebar att inkludering av variabeln 

inte hade tillfört något till modellen och variabeln exkluderades därför från studien.  

 

Även dummyvariabeln rörande de tio största lokala revisionsbyråerna (Top10) i Habib och 

Huangs (2019) studie exkluderades eftersom variabeln inte är applicerbar på samma sätt i 

Sverige som den är i Kina, då urvalet i den här studien i stor utsträckning reviderades av Big 

4-byråerna. Som nämnt tidigare var det endast ett fåtal bolag i studiens urval som använde 
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sig av revisionsbyrå som inte tillhörde någon av Big 4-byråerna, vilket var anledningen till 

att variabeln Big4 inte inkluderades och istället operationaliserades som Revisor. Onormala 

periodiseringar (OP) visade på svag signifikans i Habib och Huangs (2019) studie men 

variabeln bedömdes vara för tidskrävande att samla in i denna studie och valet gjordes därför 

att exkludera variabeln.  

 

Tabell 5: Variabeljämförelse 

 

 

 

 

 

Studiens 

modell

Habib och 

Huang (2019)

Grundvariabler

Fall t+1 ✓ ✓

Arl ✓ ✓

Fall t ✓ ✓

Aoms ✓ ✓

Avk ✓ ✓

SDAvk ✓ ✓

Strl ✓ ✓

Värde ✓ ✓

Avktot ✓ ✓

Skuld ✓ ✓

Ststrl ✓ ✓

OP ✕ ✓

VJ ✕ ✓

Iägd ✕ ✓

Analytiker ✕ ✓

Soberoende ✕ ✓

Dualitet ✕ ✓

Top10 ✕ ✓

Big4 ✕ ✓

Utökade variabler

Omst ✓ ✕

Resvol ✓ ✕

SBO ✓ ✕

Förlust ✓ ✕

Revk ✓ ✕

ÖRevk ✓ ✕

Revisor ✓ ✕
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4.6 Etiska aspekter 

I utförandet av företagsekonomisk forskning kan det uppstå etiska problem och dessa 

problem behöver hanteras för att behålla forskningens integritet (Bryman & Bell 2011). 

Vetenskapsrådet (2002) har publicerat forskningsetiska principer som humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning bör följa. Dessa principer kan sammanfattas till två 

grundläggande krav; forskningskrav och individskyddskrav (Vetenskapsrådet 2002). Med 

forskningskravet menas att forskningen som bedrivs ska vara av hög kvalitet och utveckla ny 

kunskap. Individskyddskravet kan delas upp i fyra krav vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). All 

information som inhämtades bestod av offentligt tillgänglig sekundärdata rörande bolag och 

dess verksamhet och datan som användes berörde därför inte personlig eller känslig 

information kopplat till enskilda individer (Vetenskapsrådet 2002). Detta innebar att 

konfidentialitetskravet, informationskravet, och samtyckeskravet uppfylldes i denna studie. 

All data som samlades in ämnades att endast användas för studiens syfte och kommer inte 

att spridas vidare såvida det inte gäller forskningsvetenskapliga ärenden, vilket uppfyller 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). I och med argumentationen ovan gjordes 

bedömningen att det inte fanns några etiska forskningsprinciper som behövde utvärderas då 

studien uppfyllde principerna ställda av Vetenskapsrådet (2002). 
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5. Analys 

5.1 Normalfördelning och extremvärden 

Inledningsvis undersöktes variablernas genom att visualisera variablerna med linjegrafer för 

att ge en överblick om variablerna var stationära eller icke-stationära. Linjegraferna visade 

på att samtliga variabler var stationära, vilket innebar att det inte fanns några problem med 

att datans medelvärde ändras över tid. Efter att ha kontrollerat variablerna för stationäritet 

utformades histogram över variablerna för att kunna undersöka om det existerade problem 

med skevhet. Majoriteten av variablerna visade på god eller någorlunda god 

normalfördelning och därför krävdes inga åtgärder avseende dessa variablers 

normalfördelning. Variablerna Skuld, SDAvk, Värde och Omst visade dock fortfarande på en 

skevhet i normalfördelningen och dessa variabler logaritmerades därför innan 

regressionsanalysen genomfördes. Logaritmeringen resulterade i att samtliga variabler 

visade större tendenser på normalfördelning. För att upptäcka eventuella extremvärden 

visualiserades variablerna genom histogram och låddiagram. Förutom ett fåtal enskilda 

extremvärden för enskilda bolag upptäcktes även några fall där extremvärden existerade i 

flera variabler för samma bolag. Eftersom dessa bolag hade extremvärden över flera variabler 

gjordes valet att exkludera dessa bolag från analysen. I och med att balanserad paneldata 

användes var det inte möjligt att exkludera en enskild observation för ett givet bolag, utan 

observationerna för detta bolags tre studerade år exkluderades. Exkludering på grund av 

extremvärden ledde till att totalt fyra bolag och därmed 12 observationer togs bort från 

datamaterialet, som nämndes i avsnitt 4.1. Resterande identifierade extremvärden justerades 

till 5:e och 95:e percentilerna genom winsorizing-metoden, som nämndes i avsnitt 4.3. Efter 

att datamaterialet hade rensats från extremvärden uppgick urvalet till totalt 177 fall och 

därmed 531 observationer.  

 

Förutom att undersöka variablerna för stationäritet, extremvärden och normalfördelning 

undersöktes även residualerna för att upptäcka eventuellt problematiska tendenser. 

Inledningsvis visualiserades residualerna, som nämnt i avsnitt 4.3, med histogram och 

linjediagram för att undersöka om de var normalfördelade och om de var hetero- eller 

homoskedastiska. Histogrammet visade på att residualerna var normalfördelade och 

linjegrafen visade på att residualerna hade en homoskedastisk trend. Residualerna testades 

även i ett Durbin-Watson test vilket gav ett värde på 2,5, vilket innebar att det inte fanns 

något bevis för autokorrelation (Brooks 2014). Resultaten från residualtesterna innebar att 

inga ändringar behövdes göras i modellen på grund av residualerna. Slutligen, som nämndes 

i avsnitt 4.3, utfördes även ett Hausman-test för att undersöka om en fixerad eller varierad 

effekt skulle användas i regressionsanalyserna. Hausman-testet visade på 0 % signifikans, 

vilket innebar att fixerad effekt var att föredra i regressionsanalyserna.  
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5.2 Univariat analys 

Tabell 6: Beskrivande statistik 

 

 

I tabell 6 presenteras beskrivande statistik för variablerna som användes i 

regressionsmodellerna. Alla variablerna i studien hade samma antal observationer vilket som 

genomgående diskuterats var på grund av att balanserad paneldata användes. Både 

NCSkewt+1 och DUVolt+1 hade positiva medelvärden vilket indikerar att det fanns en negativ 

skevhet i avkastningsfördelningen, vilket som tidigare nämnt indikerar på en ökad risk för 

N = 531

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

Beroende

NCSkewt+1 -6,228 6,564 0,220 1,345

DUVolt+1 -1,171 2,093 0,044 0,394

Oberoende

ARL_Dagar 30,000 179,000 85,740 19,906

ARL_90 54 10,2

ARL_80 116 21,8

ARL_70 169 31,8

Kontroll

NCSkewt -6,228 6,564 0,204 1,297

DUVolt -1,098 2,093 0,032 0,384

Aoms -0,197 0,152 -0,003 0,026

Avk -0,033 0,039 0,001 0,007

SDAvk 0,016 0,177 0,048 0,023

Omst 0,000 0,847 0,316 0,175

Resvol -0,337 0,521 0,013 0,088

SBO 0,000 6,000 2,098 1,043

Strl 10,229 21,814 14,950 2,177

Värde 0,110 22,560 3,395 3,218

Avktot -1,236 0,476 0,031 0,176

Skuld 0,000 0,595 0,142 0,138

Förlust 0,000 1,000 0,179 0,384

Ststrl 3,000 17,000 7,313 2,307

Revk 0,000 0,011 0,001 0,002

ÖRevk 0,000 0,006 0,001 0,001

Deloitte 83 15,6

EY 131 24,7

KPMG 86 16,2

PwC 209 39,4

Övriga 22 4,1
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aktieprisfall. Negativ skevhet i avkastningsfördelningen fanns även i Habib och Huangs 

(2019) studie på den kinesiska aktiemarknaden genom ett DUVolt+1 medelvärde på 0,005. 

Däremot visade NCSkewt+1 på ett negativt medelvärde i Habib och Huangs (2019) studie 

vilket indikerar en svag positiv skevhet i avkastningsfördelningen, vilket innebär att risken 

för aktieprisfall inte var lika stor på den kinesiska aktiemarknaden. ARL räknat i antal dagar 

(ARL_Dagar) visade på att det lägsta antalet dagar från räkenskapsårets slut fram till 

påskriven revisionsberättelse var 30 dagar samtidigt som den längsta tiden för påskriven 

revisionsberättelsen var 170 dagar. Medelvärdet på ARL_Dagar var 85,74 med en 

standardavvikelse på 19,906, vilket innebär att det genomsnittliga antalet dagar för 

påskriven revisionsberättelsen var cirka 86 dagar efter räkenskapsårets slut. Detta resultat 

var jämförbart med resultatet på den kinesiska aktiemarknaden i Habib och Huangs (2019) 

studie som hade ett ARL_Dagar medelvärde på cirka 86 med en standardavvikelse på cirka 

24.  

 

Variablerna ARL_90, ARL_80, och ARL_70 var som tidigare nämnt beräknade utifrån 

percentiler av ARL_Dagar och anledningen till att andelarna skiljde sig marginellt från 10, 

20, respektive 30 procent beror på att flera observationer kan ha värden på gränsvärdet för 

respektive percentil. Av revisionsbyråerna var det PwC som hade den största andelen 

revisionsuppdrag av urvalet (39,4 %) följt av EY (24,7 %), KPMG (16,2 %), och Deloitte (15,6 

%). Endast 4,1 % av de totala revisionsuppdragen i urvalet utfördes av revisionsbyråer 

utanför Big 4. Detta skiljde sig från den kinesiska aktiemarknaden i Habib och Huangs (2019) 

studie där bolagen till övervägande del reviderades av mindre lokala revisorer (59 %) och 

topp 10 lokala revisorer (34 %). Big 4-byråerna hade i Habib och Huangs (2019) studie, till 

skillnad från denna studie, en mindre marknadsandel på 7 % av det studerade urvalet. 

Storleken på bolagen skiljde sig även åt mellan länderna, där de svenska bolagen i denna 

studie hade ett medelvärde på 14,95 jämfört med medelvärdet på 21,74 i Habib och Huangs 

(2019) studie. Resterande kontrollvariabler som ingick i denna studie visade på små 

skillnader i medelvärdet jämfört med kontrollvariablerna i Habib och Huangs (2019) studie.   

 

5.3 Bivariat analys 

En korrelationsanalys utfördes i syfte att undersöka variablernas samvariation samt möjliga 

multikollinearitetsproblem, vilket som nämnt i avsnitt 4.3 utfördes med hjälp av Spearman’s 

rho, där värden över 0,7 eller under -0,7 kan innebära problem med multikollinearitet (Hair 

et al. 2018).   
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Tabell 7: Korrelationsmatris 

 
 
 
 
 
 

N = 531

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 NCSskewt+1 1,000

2 DUVolt+1 0,899*** 1,000

3 ARL_Dagar -0,033 -0,013 1,000

4 ARL_90 0,007 -0,008 0,524*** 1,000

5 ARL_80 -0,020 -0,006 0,716*** 0,636*** 1,000

6 ARL_70 -0,027 -0,016 0,807*** 0,492*** 0,774*** 1,000

7 NCSkewt -0,063 -0,079† -0,059 0,023 -0,039 -0,040 1,000

8 DUVolt -0,073† -0,097* -0,057 0,009 -0,039 -0,046 0,892*** 1,000

9 Aoms 0,018 0,042 -0,043 -0,007 0,010 -0,029 0,047 0,019 1,000

10 Avk 0,042 0,095* 0,004 -0,009 0,014 0,021 -0,585*** -0,680*** 0,045 1,000

11 SDAvk -0,045 -0,011 0,415*** 0,158*** 0,305*** 0,333*** -0,073† -0,092* 0,073† 0,056 1,000

12 Omst 0,045 0,038 -0,110* -0,041 -0,084† -0,052 0,017 0,024 0,027 -0,019 -0,174*** 1,000

13 Resvol -0,022 0,009 -0,028 -0,006 -0,059 -0,018 -0,226*** -0,239*** -0,062 0,330*** 0,057 0,009 1,000

14 SBO 0,002 0,001 -0,158*** -0,012 -0,067 -0,093* -0,001 0,014 -0,039 0,027 -0,092* -0,034 0,002 1,000

15 Strl 0,039 0,056 -0,515*** -0,190*** -0,318*** -0,407*** 0,078† 0,100* 0,068 0,024 -0,500*** 0,044 -0,041 0,247*** 1,000

16 Värde -0,001 -0,010 -0,066 -0,008 -0,068 -0,044 -0,090* -0,090* 0,018 0,180*** -0,002 0,047 0,114** -0,016 -0,103* 1,000

17 Avktot 0,035 0,057 -0,207*** -0,169*** -0,163*** -0,146*** -0,081† -0,073† 0,030 0,202*** -0,195*** 0,174*** 0,420*** -0,050 0,059 0,435*** 1,000

18 Skuld -0,088* -0,086* 0,083† -0,075† -0,031 0,027 -0,057 -0,087* -0,091* -0,020 0,201*** -0,226*** 0,057 0,056 -0,188*** 0,050 -0,072† 1,000

19 Förlust -0,043 -0,056 0,237*** 0,119** 0,181*** 0,219*** 0,050 0,047 -0,023 -0,182*** 0,355*** -0,211*** -0,287*** -0,005 -0,298*** -0,120** -0,664*** 0,113** 1,000

20 Ststrl 0,000 0,022 -0,576*** -0,247*** -0,349*** -0,415*** 0,018 0,027 0,053 0,034 -0,413*** 0,084† -0,015 0,209*** 0,604*** 0,066 0,194*** -0,065 -0,269*** 1,000

21 Revk -0,058 -0,052 0,051 0,004 0,013 0,053 -0,075† -0,082† -0,027 0,088* -0,035 -0,117** -0,033 -0,068 0,090* -0,026 -0,080† -0,030 0,018 -0,034 1,000

22 Örevk -0,041 -0,039 0,043 0,039 0,000 0,009 -0,064 -0,049 0,007 0,034 -0,023 -0,155*** -0,016 -0,012 0,069 -0,057 -0,105* -0,015 0,022 -0,028 0,733*** 1,000

23 Deloitte -0,052 -0,042 -0,039 0,027 0,061 0,018 0,009 0,014 -0,036 0,037 -0,001 -0,077† 0,001 0,151*** -0,011 0,136** 0,077† 0,129** -0,039 0,045 -0,010 -0,053 1,000

24 EY 0,049 0,040 -0,003 -0,005 -0,007 -0,007 0,007 -0,026 -0,006 -0,023 -0,001 0,151*** -0,012 -0,025 0,008 -0,095* 0,028 0,002 -0,119** -0,037 -0,014 -0,076† -0,246*** 1,000

25 KPMG -0,009 -0,013 0,027 0,038 0,003 -0,015 -0,037 -0,026 0,037 -0,014 -0,077† -0,085† -0,061 -0,103* 0,044 0,028 -0,098* -0,121** 0,075† 0,071 0,019 -0,009 -0,189*** -0,252*** 1,000

26 PwC -0,003 0,003 -0,038 -0,029 -0,062 -0,062 0,010 0,034 -0,008 -0,011 -0,028 -0,017 0,028 0,001 0,082† -0,069 0,010 -0,048 0,006 0,033 0,000 0,111* -0,347*** -0,461*** -0,354*** 1,000

27 Övriga 0,013 0,005 0,119** -0,039 0,050 0,162*** 0,011 -0,007 0,029 0,034 0,213*** 0,010 0,067 -0,033 -0,280*** 0,077† -0,045 0,102* 0,174*** -0,213*** 0,015 0,004 -0,089* -0,119** -0,091* -0,167*** 1,000

†Signifikant korrelation på nivå 0,1,  *Signifikant korrelation på nivå 0,05,  **Signifikant korrelation på nivå  0,01,  ***Signifikant korrelation på nivå  0,001
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DUVolt+1 och NCSkewt-1 samt DUVol och NCSkew visade på korrelationer med varandra över 

det kritiska värdet på 0,7 (0,899 respektive 0,892), vilket kan förklaras av att variablerna i 

båda fallen var proxyvariabler för Fall. De ovan nämnda korrelationerna var dock inte 

problematiska eftersom dessa variabler aldrig ingick i samma regressionsmodeller. Även 

några av de oberoende variablerna (ARL_70, ARL_80, ARL_Dagar) visade på hög 

korrelation med varandra, vilket var väntat eftersom samtliga av dessa variabler var olika 

mått på samma data. De höga korrelationerna mellan de oberoende variablerna innebar dock 

ingen problematik eftersom endast en variant av ARL användes per regressionsmodell. En 

möjlig problematisk korrelation upptäcktes däremot i den bivariata analysen, vilket var 

korrelationen mellan Revk och ÖRevk (0,733). Korrelationen mellan Revk och ÖRevk låg 

över den kritiska gränsen på 0,7, och kunde därmed vara problematisk för modellen. För att 

vidare undersöka den möjliga problematiken mellan Revk och ÖRevk samt möjliga problem 

med multikollinearitet för övriga variabler utfördes VIF-tester för samtliga 

regressionsmodeller. VIF-testerna visade på att det inte fanns några problem med 

multikollinearitet för variablerna Revk och ÖRevk då inget VIF-värde över 4 påvisades för de 

variablerna.  

 

I tabell 7 kan det utläsas att variabeln Skuld visade på en negativ signifikant korrelation med 

båda de beroende variablerna, NCSkewt+1 och DUVolt+1, vilket indikerar att bolag med en hög 

skuldsättningsgrad har en mindre risk för aktieprisfall jämfört med bolag med lägre 

skuldsättningsgrad. Variabeln Avk visade också på en signifikant korrelation med den 

beroende variabeln DUVolt+1, med ett positivt samband vilket indikerar att en högre 

avkastning ökar risken för aktieprisfall. Alla varianter av ARL visade på mycket starka 

korrelationer med flera kontrollvariabler, exempelvis SDAvk, Strl, Avktot, Förlust och Ststrl, 

vilket var väntat då dessa variabler inkluderades i studien på grund av att de i tidigare studier 

har visats ha samband med ARL.  

 

5.4 Multivariat analys 

För att undersöka möjliga samband mellan de beroende variablerna NCSkewt+1 och DUVolt+1 

och de oberoende variablerna, utfördes flera OLS-regressioner med den empiriska modell 

som presenterades i avsnitt 4.5Empirisk modell. I tabell 8 presenterades de olika 

regressionsmodellerna med NCSkewt+1 och DUVolt+1 som beroende variabler uppdelat för 

varianterna av ARL (ARL_90, ARL_80, ARL_70, och ARL_Dagar), vilket resulterade i åtta 

regressionsmodeller. Som nämnt i avsnitt 4.4.3 hade samtliga modeller PwC som 

referenskategori för revisionsbyråerna.  

 

 

 



34 
 

Tabell 8: Multipla regressionsmodeller 

 
  

N = 531

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 β S.E VIF β S.E VIF

NCSkewt -0,302*** 0,067 1,568 - - - -0,310*** 0,066 1,574 - - - -0,315*** 0,066 1,576 - - - -0,320*** 0,066 1,582 - - -

DUVolt - - - -0,348*** 0,082 2,411 - - - -0,353*** 0,082 2,418 - - - -0,360*** 0,082 2,425 - - - -0,369*** 0,082 2,442

ARL -0,006 0,336 1,064 -0,092 0,101 1,063 -0,481 0,301 1,061 -0,089 0,090 1,059 -0,750* 0,310 1,029 -0,182† 0,093 1,028 -0,029** 0,011 1,123 -0,007* 0,003 1,126

Aoms 2,224 2,709 1,134 1,264 0,809 1,128 2,085 2,700 1,135 1,226 0,809 1,130 2,247 2,686 1,134 1,257 0,805 1,128 2,342 2,680 1,134 1,281 0,804 1,128

Avk -9,666 13,171 1,694 -6,087 4,854 2,570 -9,841 13,111 1,692 -6,229 4,852 2,569 -11,712 13,074 1,699 -6,855 4,845 2,583 -12,885 13,071 1,705 -7,372 4,852 2,601

SDAvk -0,074 0,698 1,160 0,028 0,210 1,174 -0,081 0,692 1,149 0,045 0,209 1,164 -0,143 0,689 1,151 0,031 0,208 1,165 -0,062 0,687 1,149 0,052 0,208 1,164

Omst -1,221 0,800 1,076 -0,341 0,240 1,084 -1,358† 0,800 1,084 -0,351 0,241 1,091 -1,264 0,792 1,072 -0,337 0,239 1,079 -1,329† 0,791 1,074 -0,355 0,238 1,082

Resvol -0,747 1,051 1,473 -0,229 0,314 1,468 -0,777 1,047 1,473 -0,242 0,314 1,468 -0,737 1,041 1,473 -0,236 0,312 1,467 -0,815 1,039 1,474 -0,257 0,312 1,468

SBO -0,105 0,111 1,065 -0,049 0,033 1,063 -0,110 0,110 1,064 -0,051 0,033 1,062 -0,113 0,110 1,064 -0,052 0,033 1,062 -0,095 0,110 1,064 -0,048 0,033 1,063

Strl -0,251 0,373 1,123 -0,133 0,112 1,122 -0,269 0,372 1,123 -0,132 0,112 1,121 -0,206 0,370 1,124 -0,118 0,111 1,123 -0,253 0,369 1,122 -0,129 0,111 1,120

Värde 1,521* 0,603 1,179 0,335† 0,180 1,175 1,501* 0,600 1,177 0,324† 0,180 1,173 1,564** 0,597 1,177 0,339† 0,179 1,174 1,582** 0,596 1,178 0,345† 0,179 1,174

Avktot 1,668 1,101 1,562 0,527 0,330 1,565 1,696 1,093 1,549 0,562† 0,328 1,551 1,710 1,087 1,549 0,570† 0,327 1,551 1,634 1,085 1,549 0,555† 0,326 1,551

Skuld -0,383 0,264 1,081 -0,055 0,079 1,081 -0,411 0,263 1,086 -0,061 0,079 1,086 -0,376 0,261 1,081 -0,054 0,079 1,081 -0,397 0,261 1,081 -0,060 0,078 1,082

Förlust -0,199 0,331 1,466 -0,060 0,099 1,471 -0,201 0,328 1,453 -0,052 0,099 1,457 -0,152 0,327 1,458 -0,041 0,098 1,462 -0,165 0,326 1,455 -0,044 0,098 1,459

Ststrl -0,007 0,090 1,060 0,028 0,027 1,061 -0,002 0,090 1,059 0,028 0,027 1,059 -0,005 0,089 1,057 0,027 0,027 1,058 -0,006 0,089 1,057 0,027 0,027 1,058

Revk -0,029 0,198 1,467 -0,013 0,059 1,469 -0,023 0,197 1,468 -0,012 0,059 1,470 -0,036 0,196 1,468 -0,015 0,059 1,470 -0,013 0,196 1,469 -0,010 0,059 1,471

Örevk -0,006 0,102 1,463 -0,008 0,031 1,461 -0,012 0,102 1,459 -0,011 0,031 1,458 -0,021 0,102 1,462 -0,013 0,031 1,461 -0,020 0,101 1,461 -0,013 0,030 1,459

Deloitte -0,479 0,543 1,282 -0,049 0,163 1,282 -0,512 0,541 1,280 -0,064 0,162 1,280 -0,457 0,538 1,278 -0,052 0,162 1,279 -0,358 0,538 1,287 -0,027 0,162 1,287

EY -0,148 0,623 1,405 0,137 0,186 1,403 -0,183 0,621 1,407 0,128 0,186 1,405 -0,209 0,618 1,408 0,119 0,186 1,405 -0,081 0,617 1,408 0,150 0,185 1,405

KPMG -0,225 0,544 1,393 0,000 0,163 1,391 -0,216 0,539 1,376 -0,014 0,162 1,375 -0,227 0,536 1,376 -0,016 0,161 1,374 -0,037 0,539 1,399 0,032 0,162 1,399

Övriga 0,974 0,798 1,154 0,224 0,239 1,154 0,766 0,805 1,181 0,198 0,242 1,181 1,019 0,790 1,150 0,247 0,237 1,150 0,519 0,806 1,202 0,123 0,242 1,201

Konstant 3,795 5,892 - 1,876 1,762 - 3,840 5,869 - 1,881 1,761 - 3,337 5,844 - 1,761 1,755 - 5,652 5,868 - 2,336 1,762 -

R2/Just. R2/Sig.

***p-värde < 0,001; **p-värde < 0,01; *p-värde < 0,05; †p-värde < 0,1 

NCSkewt+1  

(ARL_Dagar)

DUVolt+1  

(ARL_Dagar)

NCSkewt+1       

(ARL_90)

DUVolt+1         

(ARL_90)

NCSkewt+1            

(ARL_80)

DUVolt+1           

(ARL_80)

NCSkewt+1       

(ARL_70)

DUVolt+1         

(ARL_70)

(7) (8)

0,3585/-0,0180/0,6451 0,3301/-0,0629/0,9111 0,3304/-0,0625/0,9096 0,3695/-0,0005/0,4997 0,3361/-0,0536/0,8732 0,3723/0,0040/0,4617

(4) (5) (6)(1) (2) (3)

0,3385/-0,0497/0,85480,3633/-0,0103/0,5822
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I samtliga modeller som NCSkewt+1 var den beroende variabeln var NCSKewt signifikant på 

1 % signifikansnivå. De negativa sambanden mellan NCSKewt och NCSKewt+1 samt mellan 

DUVolt+1 och DUVolt innebär att ett aktieprisfall i den nuvarande perioden indikerar att ett 

aktieprisfall har mindre risk att uppstå i nästkommande period. Om det hade funnits ett 

positivt samband hade det indikerat att det existerar en fördröjningseffekt, och att risken för 

aktieprisfall ökar i nästkommande period (Chen, Hong & Stein 2001). Modell 1 och 2 var de 

modeller som Habib och Huang (2019) baserade sina resultat på, det vill säga modellerna 

som använde sig av ARL_90 som oberoende variabel. Värdena för variabeln ARL_90 i 

modell 1 och 2 var negativa till skillnad från resultaten i Habib och Huangs (2019) studie som 

visade på positiva värden för ARL. Det negativa värdet på ARL_90 indikerade att en ökning 

av ARL leder till minskad risk för aktieprisfall. ARL_90 var dock inte signifikant och den 

indikation som gavs av det negativa värdet kunde inte bekräftas med någon säkerhet. Av 

kontrollvariablerna var endast variabeln Värde signifikant på 5 % signifikansnivå. I Habib 

och Huangs (2019) studie var variabeln Värde starkt signifikant på 1 % signifikansnivå, samt 

med ett negativ värde till skillnad från denna studies positiva värde. I Habib och Huangs 

(2019) studie var flera kontrollvariabler signifikanta, vilket inte var fallet i modell 1 och 2 i 

denna studie. I Habib och Huangs (2019) studie påvisades en justerad förklaringsgrad på 9 

% och 14 %, till skillnad från de negativa justerade förklaringsgrader som påvisades i modell 

1 (-1,8 %) och modell 2 (-6,3 %). Dessa negativa justerade förklaringsgrader innebar att inga 

slutsatser kunde dras av sambanden mellan variablerna i modellerna. 

 

Då antalet observationer var lägre i denna studie jämfört med Habib och Huangs (2019) 

studie var även antalet observationer som kunde anta positivt värde i variabeln ARL_90 

mindre i denna studie än Habib och Huangs (2019) studie. Därför utfördes även 

regressionsanalyser med ARL_80 (modell 3 och 4) och ARL_70 (modell 5 och 6) för att 

undersöka om en ökning av andelen bolag som kunde anta positivt värde visade på 

annorlunda resultat.  Modellerna med ARL_80 som oberoende variabel uppvisade liknande 

resultat som modell 1 och 2 med negativa värden på ARL och få signifikanta variabler. Den 

justerade förklaringsgraden var marginellt bättre i modell 3 (-1 %) jämfört med modell 1 (-

1,8 %). När ARL_70 användes som oberoende variabel var ARL signifikant i modell 5 på 5 % 

signifikansnivå och svagt signifikant på 10 % signifikansnivå i modell 6, samtidigt som 

variabeln Värde visades vara fortsatt signifikant. ARL visade i modell 5 och 6 på ett fortsatt 

negativt värde likt de tidigare modellerna. Den justerade förklaringsgraden var även 

fortfarande negativ i modell 5 (-0,05 %) och i modell 6 (-5,4 %). I och med att de justerade 

förklaringsgraderna fortfarande var negativa kunde inga slutsatser dras gällande sambanden 

mellan variablerna.  
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Slutligen användes ARL_Dagar som oberoende variabel vilket resulterade i att ARL var 

signifikant i både modell 7 (på 1 % signifikansnivå) och modell 8 (på 5 % signifikansnivå). I 

modell 7 var Värde fortsatt starkt signifikant (på 1 % signifikansnivå) och Omst var svagt 

signifikant (på 10 % signifikansnivå), medan resterande kontrollvariabler var insignifikanta. 

I modell 7 påvisades en positiv justerad förklaringsgrad (0,4 %) med NCSkewt+1 som 

beroende variabel. I modell 8 visade DUVolt+1 på en marginellt högre justerad 

förklaringsgrad (-4,97 %) jämfört med modell 6 (-5,36 %) men med en fortsatt negativ 

justerad förklaringsgrad, vilket likt tidigare modeller innebar att inga slutsatser kunde dras 

gällande sambanden mellan variablerna. Sambanden från modell 7 indikerade att längre 

ARL minskar risken för aktieprisfall samt att kortare ARL ökar risken för aktieprisfall. Modell 

7 indikerade även att risken för aktieprisfall är lägre för ett högt värderat bolag samtidigt som 

bolag med en stor andel omsättningstillgångar hade en ökad risk för aktieprisfall (på 10 % 

signifikansnivå). Däremot gick det inte dra några slutsatser eftersom ingen av modellerna i 

tabell 8 var signifikanta då det lägsta signifikansvärdet var 0,4617 i modell 7. VIF-värdena i 

tabell 8 indikerade att det inte finns några problem med multikollinearitet i någon av 

modellerna då inga variabler hade VIF-värden i närheten av det kritiska värdet. 

 

5.5 Kompletterande analys 

Modellernas justerade förklaringsgrader, förutom modell 7 med ARL_Dagar som oberoende 

variabel, var negativa och ingen av modellerna var signifikanta, vilket ledde till att inga 

slutsatser om samband mellan ARL och en ökad risk aktieprisfall kunde dras. Valet gjordes 

att istället avvika från originalmodellen (se tabell 4) för att se om regressionsanalyser med 

ett justerat urval eller en modifierad modell kunde visa på högre justerade förklaringsgrader 

och lägre signifikansvärden. De kompletterande regressionsanalyserna som utfördes var 

regressionsanalyser utförda med originalmodellen uppdelat på Stockholmsbörsens olika 

segment samt regressionsanalyser med modifierade modeller på hela urvalet. Endast 

regressionsanalyser med NCSkewt+1 som beroende variabel presenteras i detta avsnitt då 

samtliga regressionsanalyser med DUVolt+1 som beroende variabel fortsatt visade på negativa 

justerade förklaringsgrader.  

 

5.5.1 Regressionsanalyser med originalmodellen uppdelade för Stockholmsbörsens 

segment  

För att vidare undersöka om samband mellan lång ARL och en ökad risk för aktieprisfall 

existerade på Stockholmsbörsen valdes som ovan nämnt att utföra flera regressionsanalyser 

på originalmodellen uppdelad på Stockholmsbörsens segment (small cap, mid cap, och large 

cap). Då bolagen på large cap uteslutande reviderades av Big 4-byråer exkluderades variabeln 
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Övriga från regressionsanalyserna med large cap-bolagen, och PwC användes fortfarande 

som referenskategori för revisionsbyråerna.  

 

Tabell 9: Multipla regressionsmodeller uppdelade för small-/mid-/large cap 

 

 

Regressionsmodellen med bolag tillhörande small cap (modell 9) hade 207 observationer och 

visade likt tidigare resultat med ARL_90 som oberoende variabel på ett negativt värde samt 

en negativ justerad förklaringsgrad (-0,86 %). Däremot var NCSkewt inte signifikant, vilket 

skiljde sig från tidigare regressionsanalyser. Detta indikerade att risk för aktieprisfall i den 

nuvarande period inte hade något signifikant samband med risk för aktieprisfall i 

nästkommande period. Regressionsmodellen med bolag tillhörande mid cap (modell 10) 

hade 177 observationer och visade likt tidigare modeller på att nuvarande periods risk för 

aktieprisfall var signifikant (på 1 % signifikansnivå) samt en negativ justerad förklaringsgrad 

(-3,25 %). Strl var signifikant på 5 % signifikansnivå, vilket var ett nytt samband jämfört med 

tidigare regressionsanalyser. Det negativa värdet för Strl indikerade att större bolag har en 

mindre risk för aktieprisfall. Även ARL visade på ett nytt samband med risk för aktieprisfall 

då ARL_90 hade ett positivt värde, vilket indikerade att längre ARL ökar risken för 

aktieprisfall, likt resultatet från Habib och Huangs (2019) studie. Däremot gick det inte att 

N=207 N=177 N=147

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

NCSkewt -0,183 0,124 2,063 -0,510*** 0,133 1,783 -0,216* 0,106 1,659

ARL -0,078 0,536 1,245 0,336 0,653 1,274 -0,548 0,855 1,274

Aoms 1,021 4,321 1,221 1,659 5,423 1,491 -1,242 6,060 1,419

Avk 7,085 22,992 2,122 -15,495 22,472 1,797 -40,276 31,380 2,186

SDAvk -0,496 1,214 1,345 -0,458 1,361 1,285 0,274 1,224 1,375

Omst -0,599 1,116 1,231 -0,515 2,137 1,160 -2,294 2,415 1,369

Resvol -0,619 1,544 1,633 -0,688 2,285 1,868 -2,311 3,622 2,444

SBO -0,366 0,235 1,245 0,234 0,216 1,215 -0,185 0,152 1,279

Strl -0,184 0,657 1,269 -1,383* 0,614 1,204 0,865 0,745 1,269

Värde 2,148* 0,927 1,272 -0,398 1,171 1,379 3,257* 1,612 1,732

Avktot 1,344 1,434 1,710 2,617 3,678 1,771 3,352 5,089 2,707

Skuld -0,802† 0,460 1,168 0,216 0,433 1,187 -0,083 0,540 1,292

Förlust -0,097 0,477 1,729 1,290 0,869 1,289 -0,933 0,767 1,708

Ststrl 0,331 0,200 1,200 -0,114 0,193 1,133 -0,043 0,113 1,311

Revk 0,349 0,373 1,382 -0,425 0,332 2,000 -0,335 0,350 1,729

ÖRevk -0,129 0,206 1,362 0,270 0,187 1,995 -0,030 0,144 1,601

Deloitte -1,524 0,944 1,451 0,968 2,506 2,681 -0,190 0,694 1,398

EY -1,576 1,342 1,464 1,481 1,886 3,038 0,622 0,827 1,988

KPMG 2,032 1,615 1,414 -0,346 0,942 1,516 -0,161 0,684 1,902

Övriga 0,366 1,156 1,449 -1,197 1,887 1,520 - - -

Konstant -0,644 9,168 - 19,257† 9,979 - -15,289 13,117 -

R2/Just. R2/Sig.

***p-värde < 0,001; **p-värde < 0,01; *p-värde < 0,05; †p-värde < 0,1 

(9) (10) (11)

0,4251/-0,0325/0,63080,4223/-0,0086/0,5363

NCSkewt+1  (ARL_90) 

Small Cap

NCSkewt+1  (ARL_90)      

Mid Cap

NCSkewt+1  (ARL_90)   

Large Cap

0,5142/0,1022/0,1715
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dra några nya slutsatser baserat på det positiva värdet eftersom ARL_90 var insignifikant i 

modellen, samt att modellen påvisade en negativ justerad förklaringsgrad. Slutligen utfördes 

en regressionsanalys med bolagen tillhörande large cap med 147 observationer (modell 11), 

där en positiv justerad förklaringsgrad påvisades (10,22 %). Modellen visade, likt tidigare 

regressionsanalyser, på att Värde var signifikant (på 5 % signifikansnivå). Den oberoende 

variabeln ARL_90, visade på ett fortsatt negativt samband med den beroende variabeln. 

Ingen modell i tabell 9 var signifikant då det lägsta signifikansvärdet uppgick till 0,1715 i 

modell 11. Inget av VIF-värdena i modell 9–11 översteg det problematiska värdet 4 och inga 

problem med multikollinearitet kunde därför observeras. 

 

Eftersom regressionsanalysen med endast bolag tillhörande large cap (modell 11) visade på 

en kraftigt högre justerad förklaringsgrad än vad tidigare modeller hade gjort, gjordes valet 

att närmare undersöka regressionsmodeller med bolagen tillhörande large cap med samtliga 

varianter av ARL. Återigen presenteras endast NCSKewt+1 som beroende variabel då 

regressionsmodellerna med DUVolt+1 fortfarande påvisade negativa justerade 

förklaringsgrader.  

 

Tabell 10: Multipla regressionsmodeller på large cap 

 

 

   

N=147

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

NCSkewt -0,224* 0,106 1,668 -0,229* 0,105 1,667 -0,236* 0,104 1,671

ARL -0,783 0,660 1,280 -1,249† 0,646 1,262 -0,045* 0,019 1,249

Aoms -2,568 6,144 1,477 -3,091 6,022 1,460 -1,550 5,881 1,419

Avk -38,730 30,830 2,137 -40,950 30,428 2,141 -53,697† 30,923 2,254

SDAvk 0,434 1,224 1,392 0,338 1,200 1,376 0,179 1,189 1,376

Omst -2,179 2,394 1,362 -1,871 2,367 1,371 -2,209 2,326 1,349

Resvol -1,915 3,621 2,472 -2,014 3,542 2,434 -0,707 3,587 2,545

SBO -0,189 0,151 1,276 -0,173 0,149 1,281 -0,140 0,149 1,303

Strl 0,866 0,736 1,254 0,889 0,724 1,249 0,934 0,717 1,248

Värde 3,069† 1,580 1,684 3,349* 1,563 1,697 3,524* 1,554 1,710

Avktot 2,904 5,070 2,720 2,667 4,997 2,720 1,394 5,009 2,785

Skuld -0,198 0,541 1,314 -0,355 0,543 1,364 -0,142 0,523 1,288

Förlust -1,021 0,765 1,719 -1,076 0,749 1,699 -1,073 0,740 1,687

Ststrl -0,025 0,113 1,341 -0,053 0,109 1,275 -0,049 0,108 1,276

Revk -0,353 0,348 1,731 -0,334 0,343 1,729 -0,246 0,342 1,753

ÖRevk -0,034 0,144 1,600 -0,039 0,141 1,600 -0,058 0,141 1,612

Deloitte -0,111 0,694 1,416 -0,062 0,682 1,408 -0,081 0,673 1,398

EY 0,573 0,815 1,955 0,463 0,805 1,960 0,419 0,797 1,959

KPMG -0,160 0,677 1,889 -0,168 0,667 1,885 -0,192 0,661 1,884

Konstant -15,058 12,981 - -15,427 12,762 - -13,693 12,684 -

R2/Just. R2/Sig.

***p-värde < 0,001; **p-värde < 0,01; *p-värde < 0,05; †p-värde < 0,1 

0,5202/0,1133/0,1466 0,5337/0,1383/0,0999 0,5425/0,1545/0,0762

NCSkewt+1  (ARL_80) 

Large Cap

NCSkewt+1  (ARL_70) 

Large Cap

NCSkewt+1  (ARL_Dagar) 

Large Cap

(14)(13)(12)
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En vidare undersökning av large cap-bolagen påvisade att ARL_80 (modell 12) hade en 

justerad förklaringsgrad (11,33 %) som var högre än den justerade förklaringsgraden i modell 

11 (10,22 %). Värde var fortsatt signifikant och ARL var inte signifikant på någon 

signifikansnivå. Vidare kan det i tabell 10 ses att modell 13 med ARL_70 som oberoende 

variabel hade en positiv justerad förklaringsgrad (13,83 %), med ett negativt värde på ARL 

som var svagt signifikant. Slutligen kan det i tabell 10 utläsas att regressionsanalysen med 

ARL_Dagar (modell 14) visade en justerad förklaringsgrad på 15,45 %. Samband som 

tidigare inte hade påvisats kunde urskiljas i modell 14 då Avk var svagt signifikant på 10 % 

signifikansnivå. ARL var i modell 14 signifikant på 5 % signifikansnivå och visade återigen på 

ett negativt samband med den beroende variabeln. Sammantaget indikerade modell 14 att en 

lägre genomsnittlig avkastning på aktien samt kortare ARL ökar risken för aktieprisfall. Även 

bolag med lägre risk för aktieprisfall i nuvarande period och bolag som har ett högt P/B-tal 

har en ökad risk för aktieprisfall i nästkommande period baserat på resultaten i modell 14. 

Modell 13 och 14 var svagt signifikanta med signifikansvärden på 0,0999 respektive 0,0762. 

VIF-värdena i modellerna med bolag tillhörande large cap var likt tidigare modeller aldrig i 

närheten av det problematiska värdet 4 och inga problem med multikollinearitet kunde 

därför upptäckas. 

 

5.5.2 Regressionsanalyser med modifierade modeller 

Utöver att undersöka originalmodellen uppdelat på Stockholmsbörsens segment utfördes 

regressionsanalyser på hela urvalet genom modifierade modeller. I de modifierade 

modellerna skalades antalet variabler ner för att se om en positiv justerad förklaringsgrad 

kunde uppnås. En modell med 17 variabler istället för den ursprungliga modellens 21 

variabler skapades genom att exkludera variablerna med högst signifikansvärde från 

originalmodellen. I den modifierade regressionsmodellen exkluderades variablerna SDAvk, 

Ststrl, Revk, och ÖRevk för att försöka uppnå en högre justerad förklaringsgrad. Förutom 

den modifierade modellen presenterades även en kraftigt modifierad modell. Den kraftigt 

modifierade modellen bestod av 11 variabler där Avk, Förlust, Deloitte, EY, KPMG, och PwC 

exkluderades från den redan modifierade modellen. I tabell 11 presenteras återigen endast 

modellerna med NCSkewt+1 som beroende variabel då ingen av regressionerna med DUVolt+1 

visade på några positiva justerade förklaringsgrader.  
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Tabell 11: Modifierade regressionsmodeller 

  
 

  

N = 531

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

NCSkewt -0,302*** 0,066 1,548 -0,310*** 0,066 1,555 -0,315*** 0,065 1,557 -0,320*** 0,065 1,563 -0,283*** 0,054 1,068 -0,286*** 0,054 1,070

ARL -0,008 0,331 1,045 -0,480 0,299 1,058 -0,738* 0,307 1,020 -0,029** 0,011 1,120 -0,727* 0,304 1,008 -0,030** 0,010 1,018

Aoms 2,170 2,618 1,071 2,014 2,610 1,072 2,119 2,596 1,071 2,264 2,590 1,071 1,699 2,559 1,047 1,866 2,546 1,047

Avk -10,008 12,809 1,621 -10,140 12,759 1,621 -12,199 12,732 1,629 -13,055 12,717 1,633 - - - - - -

Omst -1,218 0,792 1,108 -1,359† 0,792 1,106 -1,265 0,783 1,108 -1,334† 0,782 1,105 -1,175 0,775 1,046 -1,274 0,773 1,050

Resvol -0,749 1,041 1,171 -0,780 1,037 1,168 -0,742 1,032 1,168 -0,813 1,030 1,169 -0,905 0,981 1,329 -0,930 0,976 1,329

SBO -0,105 0,109 1,063 -0,109 0,109 1,068 -0,111 0,108 1,063 -0,093 0,108 1,064 -0,113 0,107 1,020 -0,098 0,106 1,021

Strl -0,259 0,368 1,543 -0,276 0,367 1,531 -0,219 0,365 1,531 -0,258 0,364 1,531 -0,288 0,361 1,089 -0,318 0,359 1,087

Värde 1,514* 0,597 1,448 1,492* 0,594 1,436 1,549** 0,591 1,440 1,572** 0,590 1,438 1,348* 0,570 1,093 1,414* 0,568 1,096

Avktot 1,661 1,088 1,464 1,689 1,080 1,465 1,696 1,075 1,464 1,618 1,072 1,465 1,963† 1,003 1,340 1,851† 0,999 1,343

Skuld -0,383 0,260 1,041 -0,411 0,260 1,040 -0,375 0,258 1,040 -0,394 0,257 1,042 -0,429† 0,253 1,032 -0,430† 0,252 1,032

Förlust -0,206 0,327 1,066 -0,206 0,324 1,074 -0,162 0,323 1,062 -0,171 0,322 1,064 - - - - - -

Deloitte -0,481 0,533 1,248 -0,517 0,530 1,247 -0,464 0,528 1,245 -0,359 0,528 1,254 - - - - - -

EY -0,145 0,616 1,390 -0,182 0,614 1,392 -0,205 0,611 1,392 -0,075 0,610 1,392 - - - - - -

KPMG -0,226 0,538 1,378 -0,214 0,533 1,363 -0,224 0,530 1,363 -0,032 0,534 1,388 - - - - - -

Övriga 0,963 0,791 1,147 0,753 0,798 1,175 0,996 0,783 1,143 0,508 0,799 1,195 - - - - - -

Konstant 3,836 5,634 - 3,920 5,610 - 3,481 5,586 - 5,650 5,610 - 3,440 5,499 - 6,123 5,524 -

R2/Just. R2/Sig.

***p-värde < 0,001; **p-värde < 0,01; *p-värde < 0,05; †p-värde < 0,1 

Modifierad modell Kraftigt modifierad modell

(19)

NCSkewt+1  (ARL_70)

(20)

NCSkewt+1  (ARL_Dagar)

(15) (16) (17) (18)

0,3680/0,0263/0,2773

NCSkewt+1  (ARL_90) NCSkewt+1  (ARL_80) NCSkewt+1  (ARL_70) NCSkewt+1  (ARL_Dagar)

0,3584/-0,0061/0,5480 0,3632/0,0015/0,4826 0,3691/0,0108/0,4040 0,3722/0,0155/0,3648 0,3618/0,0167/0,3515
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Som kan utläsas ur tabell 11 påvisade modell 15 med ARL_90 som oberoende variabel en 

negativ justerad förklaringsgrad (-0,6 %). I modell 15 visade variabeln Värde på ett 

signifikant och positiv samband med den beroende variabeln. Med ARL_80 som oberoende 

variabel (modell 16) påvisades en svagt positiv justerad förklaringsgrad (0,15 %). Likt 

originalmodellen var det Värde och Omst som visade på olika grader av signifikans gentemot 

den beroende variabeln. Modell 17 med ARL_70 som oberoende variabel visade på 

ytterligare en förbättring i den justerade förklaringsgraden (1,08 %), vilket gav liknande 

resultat som den kraftigt modifierade modellen med ARL_70 (modell 19). I både den 

modifierade och kraftigt modifierade modellen (modell 17 och 19), hade ARL ett negativt 

signifikant värde samtidigt som Värde visade på fortsatt signifikans, likt originalmodellens 

regressionsanalyser som presenterades i tabell 8.  

 

Slutligen visade ARL_Dagar (modell 18) på en positiv justerad förklaringsgrad (1,55 %) med 

ett signifikant negativt värde på ARL. Den kraftigt modifierade modellen hade liknande 

resultat med ARL_Dagar (modell 20) där ARL_Dagar var signifikant med ett negativt värde 

samtidigt som Värde var signifikant med ett positivt värde. I modell 20 sågs även svag 

signifikans för Avktot och Skuld. Sammantaget visade de modifierade och kraftigt 

modifierade modellerna på liknande signifikans i variablerna som påvisades från 

originalmodellen i tabell 8, men med högre justerade förklaringsgrader. Av modell 15–20 var 

det ingen modellerna som var signifikanta, då det lägsta signifikansvärdet var 0,2773 i modell 

20. Inget av VIF-värdena i modell 15–20 översteg värdet 1,7 vilket innebar att inga problem 

med multikollinearitet kunde upptäckas då inget värde översteg det kritiska värdet 4. 

 

Vissa tidigare studier på motsvarande nivå som denna studie har använt 2,5 som gränsvärde 

för VIF-tester (se till exempel: Karlsson & Nordstrand 2019; Planås & Karlsson 2017). Denna 

studie använde inte 2,5 som gränsvärde för VIF-värden, men valde ändå att testa att 

exkludera variablerna med VIF-värden över 2,5 från samtliga regressionsmodeller för att 

säkerställa att gränsvärdet på 4 inte orsakade några problem i regressionerna. Det var inte 

många variabler som hade ett VIF-värde över 2,5 och när de variabler med ett värde över 2,5 

uteslöts ur regressionsmodellerna kunde varierande resultat observeras där några modeller 

påvisade en marginellt högre justerad förklaringsgrad och andra modeller visade på en 

marginellt lägre justerad förklaringsgrad. Ingen av modellerna som tidigare hade uppvisat 

negativa justerade förklaringsgrader visade på en positiv justerad förklaringsgrad när 

variablerna uteslöts. Trots marginella skillnader i de justerade förklaringsgraderna togs 

beslutet att inte utföra någon vidare analys av modellerna där variablerna med VIF-värden 

över 2,5 hade exkluderats. Anledningen till detta var att denna studies kritiska VIF-värde 

hade bestämts till 4 och för att undvika att flera variabler som ingick i Habib och Huangs 

(2019) studie exkluderades.  
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5.6 Hypotesprövning  

Regressionensanalyserna med originalmodellen som presenterades i tabell 8 visade överlag 

på negativa justerade förklaringsgrader i modellerna, där endast en modell kunde uppvisa en 

positiv justerad förklaringsgrad med ARL_Dagar som oberoende variabel (modell 7). I 

modell 7 indikerades ett negativt samband mellan ARL och NCSkewt+1, modellen var dock 

inte signifikant. Av regressionsmodellerna som var uppdelade på Stockholmsbörsens olika 

segment påvisades en högre justerad förklaringsgrad i modellerna med bolag tillhörande 

large cap, där samtliga modeller (modell 11–14) uppvisade positiva justerade 

förklaringsgrader. Av regressionsanalyserna som utfördes med large cap-bolagen uppvisade 

modell 13 och 14 negativa signifikanta samband mellan ARL och NCSkewt+1, och var de enda 

modellerna som var svagt signifikanta. I de modifierade och kraftigt modifierade modellerna 

var ARL_70 (modell 17 och 19) och ARL_Dagar (modell 18 och 20) signifikanta med positiva 

justerade förklaringsgrader, återigen med negativt samband mellan ARL och NCSkewt+1. 

Ingen av de modifierade eller kraftigt modifierade regressionsmodellerna var dock 

signifikanta. Sammantaget var de flesta regressionsmodellerna insignifikanta och visade på 

negativa justerade förklaringsgrader. Endast två av regressionsmodellerna visade på svag 

signifikans och positiva justerade förklaringsgrader, och dessa modeller visade på negativa 

signifikanta samband mellan ARL och Fallt+1. På grund av de påvisade resultaten från den 

multivariata analysen där ARL uppvisade negativa signifikanta samband med Fallt+1 måste 

H1 förkastas, till skillnad från Habib och Huang (2019) som inte kunde förkasta H1 på 1 % 

signifikansnivå. 

 

H1. Risken för aktieprisfall ökar till följd av lång ARL – förkastas  
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Diskussion 

Syftet med studien är att förklara ett eventuellt samband mellan lång ARL och ökad risk för 

aktieprisfall på den svenska aktiemarknaden. Studien grundade sig på att Habib och Huang 

(2019) hade utfört en liknande studie på den kinesiska aktiemarknaden, där resultatet visade 

på att längre ARL leder till en ökad risk för aktieprisfall. Efter att ha justerat den empiriska 

modellen från Habib och Huangs (2019) studie utfördes regressionsanalyser för att besvara 

studiens syfte. I hypotesprövningen förkastades studiens hypotes vilket innebar att längre 

ARL i denna studie inte visades leda till en ökad risk för aktieprisfall på den svenska 

aktiemarknaden. Anledningen till att hypotesen förkastades var främst på grund av att det 

fanns ett negativt samband mellan ARL och ökad risk för aktieprisfall i de modeller där den 

justerade förklaringsgraden var positiv och modellerna var signifikanta. En annan anledning 

till att hypotesen förkastades var på grund av att många av modellerna som försökte förklara 

det eventuella samband mellan ARL och ökad risk för aktieprisfall var insignifikanta, samt 

att de ofta hade låga eller negativa justerade förklaringsgrader. 

 

6.1.1 Regressionsmodellernas resultat 

De negativa justerade förklaringsgraderna som ofta påvisades i den multivariata analysen 

innebar att modellerna inte kunde förklara variationen i den beroende variabeln med 

studiens oberoende variabler. I denna studie innebar det att ARL:s möjliga samband med 

risk för aktieprisfall inte kunde förklaras av modellerna med negativ justerad 

förklaringsgrad. Några få modeller med NCSkewt+1 som beroende variabel visade på positiva 

justerade förklaringsgrader, men de slutgiltiga resultaten behöver tolkas med viss 

försiktighet då samtliga modeller med DUVolt+1 som beroende variabel visade på negativa 

justerade förklaringsgrader. NCSkewt+1 är som tidigare nämnt ett mått som lättare påverkas 

av extremvärden i aktieavkastningen än DUVolt+1, vilket kan indikera att dessa positiva 

justerade förklaringsgrader och de svaga sambanden mellan ARL och risk för aktieprisfall i 

den här studien uppstod på grund av extremvärden. Variabeln Värde var genomgående 

positivt signifikant i regressionsmodellerna, vilket indikerar att bolag med ett högre P/B-tal 

löper en ökad risk för framtida aktieprisfall. Även detta samband behöver tolkas med viss 

försiktighet eftersom även detta samband kan ha uppstått på grund av extremvärden.  

 

Att modellerna överlag hade negativa justerade förklaringsgrader kan ha berott på hur ARL 

operationaliserades. Att de regressionsmodeller som använde varianterna av ARL som var 

baserade på percentiler aldrig visade på positiva justerade förklaringsgrader i 

originalmodellen kan mest troligt förklaras av storleken på urvalet. Eftersom antalet 

observationer var 14 445 i Habib och Huangs (2019) studie och 531 i denna studie kan det 
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uppstå skillnader i resultaten, då den här studien hade ett mindre datamaterial att förklara 

risk för aktieprisfall med. När endast 70-90:e percentilerna av observationerna användes för 

ARL innebar det att den stora skillnaden i antalet observationer blev ännu mer påtaglig. 

ARL_90 var den varianten av ARL som Habib och Huang (2019) använde i deras studie på 

den kinesiska aktiemarknaden, där användningen av ARL_90 innebar att cirka 10 procent 

av observationerna antog ett positivt värde i variabeln. Detta påverkade denna studie 

betydligt mer än Habib och Huangs (2019) studie då det innebar att 54 observationer antog 

ett positivt värde i variabeln ARL_90 i denna studie jämfört med cirka 1450 observationer i 

Habib och Huangs (2019) studie. Procentuellt sett innebar det nästan exakt samma andel av 

observationerna, men när det är så få som 54 observationer som antar ett positivt värde kan 

det uppstå problem. Problematiken grundar sig i att det finns färre observationer i den 

oberoende variabeln som kan anta ett positivt värde, vilket kan minska teststyrkan (Hair et 

al. 2018). Den oberoende variabeln ARL utökades i denna studie genom att dela upp ARL i 

flera varianter (ARL_90, ARL_80, ARL_70 och ARL_Dagar), vilket inte gjordes i Habib och 

Huangs (2019) studie, i ett försök att balansera det lägre antalet observationer. Den utökade 

variabel som påvisade de högsta justerade förklaringsgraderna i alla regressionsmodellerna 

var variabeln ARL_Dagar.  

 

I regressionerna med originalmodellen märktes inga större skillnader på resultaten i modell 

1–6, då den justerade förklaringsgraden konstant var negativ. Med ARL_Dagar kunde dock 

en positiv justerad förklaringsgrad påvisas i modell 7, däremot var den inte särskilt hög i 

förhållande till den justerade förklaringsgraden i Habib och Huangs (2019) studie. Resultatet 

av modellen med ARL_Dagar som oberoende variabel indikerade däremot på att en 

inkludering av flera bolag som antog ett positivt värde i den oberoende variabeln ökade den 

justerade förklaringsgraden. Denna indikation kunde även påvisas eftersom modellernas 

justerade förklaringsgrader tenderade att bli högre när en variant av ARL med lägre percentil 

användes. Regressionerna med bolag tillhörande small cap och mid cap visade fortfarande 

på svaga justerade förklaringsgrader, men i regressionerna med bolag tillhörande endast 

large cap visade modellerna på betydligt högre justerade förklaringsgrader än vad tidigare 

presenterade modeller hade gjort. Trots de högre justerade förklaringsgrader i modellerna 

med bolag tillhörande large cap var det endast två modeller som var signifikanta, modell 13 

och 14, och dessa två modeller var endast svagt signifikanta. 

 

Att modellerna med bolag tillhörande large cap visade på högre justerade förklaringsgrader 

kan bland annat bero på bolagen som ingick i den här studiens urval. Formeln som 

mätningen av risk för aktieprisfall baserades på var från Chen, Hong och Steins (2001) studie, 

och de valde att sortera bort de minsta bolagen i sitt urval genom att ta bort bolagen som 

ingick i den 20:e percentilen av populationen. Anledningen till att små bolag exkluderas var 
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eftersom dessa bolag påverkas mer av transaktionskostnader än större bolag (Chen, Hong & 

Stein 2001). Habib och Huang (2019) nämnde dock inte i sin studie att de valde att exkludera 

små bolag från sitt urval vilket därför inte heller gjordes i denna studie då målet var att delvis 

replikera deras studie. Som diskuterades i avsnitt 5.2 var medelvärdet för bolagsstorleken 

mindre på den svenska aktiemarknaden (14,95) jämfört med vad Habib och Huang (2019) 

fann i sin studie på den kinesiska aktiemarknaden (21,74). Detta kan innebära att Habib och 

Huang (2019) valde att exkludera små bolag i urvalet, eller att bolagen i deras urval var större 

än bolagen i denna studies urval. Eftersom regressionsanalyserna med bolag tillhörande 

large cap visade på de högsta justerade förklaringsgraderna av alla modeller i studien 

indikerar det att storleken på bolagen hade en påverkan på resultaten i den här studien. Om 

de minsta bolagen hade rensats bort likt de gjordes i Chen, Hong och Steins (2001) studie 

hade medelstorleken av bolagen i den här studien ökat och möjligen närmat sig 

medelstorleken av bolagen i Habib och Huangs (2019) studie. Detta kunde ha resulterat i att 

originalmodellen hade påvisat en högre justerad förklaringsgrad eftersom den justerade 

förklaringsgraden och modellens signifikansnivå kan ha försämrats av de små bolagen. 

Högre justerade förklaringsgrader och flera signifikanta modeller hade i sin tur kunnat leda 

till att andra slutsatser hade kunnat dras avseende sambandet mellan lång ARL och ökad risk 

för aktieprisfall. Däremot skulle även de högre justerade förklaringsgraderna för modellerna 

med bolag tillhörande large cap kunna förklaras av att ett mindre urval studerades, vilket kan 

öka den justerade förklaringsgraden (Harel 2009).  

 

Förutom de utstickande resultat som påvisades i regressionsmodellerna med bolag 

tillhörande large cap upptäcktes även annorlunda resultat från regressionsanalyserna med 

de modifierade modellerna. Den modifierade modellen visade på en högre men fortfarande 

negativ justerad förklaringsgrad med ARL_90 som oberoende variabel, trots att modellen 

hade modifierats genom att ta bort några av variablerna med lägst signifikansnivå. Att de 

justerade förklaringsgraderna ökade i de modifierade och kraftigt modifierade modellerna 

kan förklaras av att den justerade förklaringsgraden ofta ökar när antal inkluderade variabler 

minskar (Harel 2009). Att samtliga modeller som var modifierade eller kraftigt modifierade 

inte var signifikanta kan indikera på att majoriteten av variablerna som inkluderades i 

studien inte var lämpliga för att förklara det studerade sambandet.  Från Habib och Huangs 

(2019) modell exkluderades ett antal variabler samtidigt som några nya variabler 

inkluderades i den här studiens modell, vilket till viss del ändrade förutsättningarna för att 

modellerna skulle ge liknande resultat. De åtta variablerna som Habib och Huang (2019) 

inkluderade i sin modell men som exkluderades från denna studies modell kan ha haft en 

påverkan på resultatet. Bland annat visade variablerna OP och Analytiker på starka 

signifikanta samband med den beroende variabeln i Habib och Huangs (2019) studie medan 

dessa två variabler inte användes i denna studie. Även variabeln Big4 i Habib och Huangs 
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(2019) studie visade på starkt signifikanta samband med den beroende variabeln samtidigt 

som den här studien istället använde fyra separata variabler för Big 4-byråerna. I denna 

studie visade revisionsbyråerna inte på något signifikant samband med den beroende 

variabeln vilket skulle kunna vara på grund av att de operationaliserades till separata 

dummyvariabler.  

 

6.1.2 Kulturella skillnader 

Många av studierna om ARL som denna studie baserade operationaliseringen på utfördes i 

en asiatisk kontext, vilket kan ha bidragit till att många variabler i den här studiens empiriska 

modell inte var signifikanta. Att variablerna var insignifikanta i en svensk kontext kan bero 

på att teorier och modeller som har utvecklats och testats i en kultur inte med säkerhet 

förklarar fenomen i andra kulturer (Tagesson, Gujic & Petrovic 2012). Skillnader i 

institutionell miljö och kultur kan ha påverkat resultatet i denna studie då denna studie och 

Habib och Huangs (2019) studie utfördes med två olika populationer i olika kontexter. 

Hofstedes (1983) utvecklade modell som beskriver dimensioner av nationell kultur blir 

relevant i denna studie eftersom fenomenet aktieprisfall jämförs i två olika kulturer. 

Hofstedes (1983) studie indikerar på att Sverige skiljer sig kulturellt från asiatiska länder, då 

Sverige i samtliga dimensioner hade omvända samband jämfört med de asiatiska länderna. 

Tagesson, Gujic och Petrovic (2012) argumenterar för att kultur och sociala värderingar kan 

vara faktorer som påverkar utförandet av revisionsarbetet, vilket därför innebär att bolag 

från olika länder och kulturer kan skilja sig åt i revisionsarbetet. I Habib och Huangs (2019) 

studie var cirka 7 procent av bolagen reviderade av Big 4-byråerna jämfört med denna studie 

där 95,9 procent av bolagen reviderades av Big 4-byråerna. Detta kan ha påverkat resultatet 

i den här studien då större revisionsbyråer ofta har en högre kvalitet i revisionsarbetet 

jämfört med mindre revisionsbyråer (Chen, H. et al. 2017). Bolag reviderade av Big 4-

byråerna har även visats ha kortare ARL jämfört med bolag som revideras av andra 

revisionsbyråer (Abernathy, Barnes, Stefaniak & Weisbarth 2017).  

 

Nationalitet, vilket är en del av kulturen (Hofstede 1983), kan också vara en bidragande 

faktor till resultatskillnaderna mellan denna studie och Habib och Huangs (2019) studie. I 

begreppet nationalitet ingår bland annat politiska faktorer, vilket påverkar länders lagar och 

institutioner (Hofstede 1983). I Habib och Huangs (2019) studie hade bolagen som tidigare 

nämnt ett medelvärde på ARL_Dagar på cirka 86, vilket var samma medelvärde som bolagen 

i denna studie. Detta är intressant då bolag i Kina har fyra månader på sig från 

räkenskapsårets slut att publicera en årsredovisning (Chan, Luo & Mo 2016), samtidigt som 

bolag i Sverige har sex månader på sig att publicera en årsredovisning (8 kap. 2 § ÅRL SFS 

1995:1554). Då båda studiernas medelvärde på ARL är detsamma innebär det alltså att 

bolagen i Sverige lämnar in sina revisionsberättelser tidigare i förhållande till den 
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lagstadgade tiden för senaste publikation av årsredovisningarna jämfört med de kinesiska 

bolagen. Skillnaden i kultur mellan Sverige och Kina kan alltså ha varit en bidragande orsak 

till resultatskillnaderna mellan denna studie och studien utförd av Habib och Huang (2019) 

då kulturskillnader bland annat kan innebära annorlunda lagstiftning och reglering av 

revisionsarbetet.  

 

6.1.3 Aktiemarknader och investerare 

Skillnader i resultat mellan denna studie och Habib och Huangs (2019) studie skulle även 

kunna bero på att Sverige har en bättre fungerande kapitalmarknad, eftersom den kinesiska 

aktiemarknaden är relativt nyetablerad (Chen, Kim, Nofsinger & Rui 2007). Då många 

kinesiska investerare har mindre erfarenhet än investerare på de mer väletablerade 

aktiemarknaderna (Chen et al. 2007) borde det innebära att de svenska investerarna har mer 

erfarenhet. Eftersom investerarnas åsikter om bolaget påverkas av hur de tolkar den 

information som finns tillgänglig (Yin & Tian 2017) borde det leda till mycket 

åsiktsskiljaktigheter på den kinesiska aktiemarknaden då oerfarna investerare kan vara 

sämre på att använda information (Holm & Rikhardsson 2008). Åsiktsskiljaktigheter mellan 

investerare leder enligt differences of opinion-teorin till handel med bolags aktier genom att 

publik information tolkas på olika sätt av olika investerare (Harris & Raviv 1993; Kandel & 

Pearson 1995). Åsiktsskiljaktigheterna bör då bli kraftigare i Kina eftersom oerfarna 

investerare generellt tar sämre investeringsbeslut (Chen et al. 2007).  

 

Oerfarna investerare bör även agera långsammare vid uppkomst av ny information, eftersom 

de troligtvis är sämre på att använda den finansiella informationen (Holm & Rikhardsson 

2008). Om sämre investeringsbeslut tas på grund av att information tolkas annorlunda kan 

det även innebära att den rationella beslutsteorin (Scott 2015) inte är lika applicerbar på de 

olika marknaderna. Då den rationella beslutsteorin säger att investerare fattar beslut som ger 

störst nytta samt justerar besluten vid uppkomst av ny information (Scott 2015), borde det 

finnas en skillnad mellan erfarna och oerfarna investerare. Om de mer oerfarna kinesiska 

investerarna tar mer tid på sig att behandla ny information borde det leda till att de fattar 

investeringsbeslut med ett mindre aktuellt beslutsunderlag och besluten borde därför inte ge 

lika stor nytta som för de mer erfarna svenska investerarna. Det skulle även innebära att 

teorin market for lemons som menar att inaktuell information är dålig information (George 

1970), inte är lika applicerbar på den kinesiska aktiemarknaden då oerfarna investerare inte 

tvunget tolkar inaktuell information som dålig information. De svenska investerarna borde 

ta beslut som ger större nytta än de kinesiska investerarna på grund av deras erfarenhet 

borde innebära att de är bättre på att utnyttja aktuell information. Detta borde även innebära 

att aktuell information är viktigare på den svenska aktiemarknaden än den kinesiska 

aktiemarknaden. 
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Att aktuell information skulle kunna vara viktigare på den svenska aktiemarknaden borde 

leda till att svenska bolag vill presentera sina rapporter i så god tid som möjligt vilket i sin 

tur kan var anledningen till att Sverige har relativt kortare ARL än Kina. Att de svenska 

bolagen skulle kunna påverkas mer av tidpunkten för offentliggörandet av de finansiella 

rapporterna borde innebära att de svenska bolagen vill få revisionsberättelsen påskriven så 

snabbt som möjligt för att kunna publicera årsredovisningen i god tid. Behovet av att tidigt 

erhålla en påskriven revisionsberättelse skulle i sin tur kunna påverka revisionens kvalitet 

negativt då revisorerna måste utföra arbetet under en kortare tidsperiod. Låg kvalitet på 

finansiella rapporter är som tidigare nämnt en bidragande orsak till aktieprisfall då 

kvaliteten på finansiella rapporter påverkar investerarnas syn på bolaget, vilket i sin tur kan 

ha en negativ effekt på aktiepriset (Yin & Tian 2017). ARL:s negativa samband med ökad risk 

för aktieprisfall skulle därför kunna förklaras av att de svenska bolagen påverkas mer av 

informationens aktualitet, vilket kan leda till kortare ARL som i sin tur kan leda till lägre 

kvalitet i revisionen. Lägre kvalitet i revisionen lämnar utrymme för flera felaktigheter och 

lägre kvalitet i bolagens finansiella rapporter vilket kan leda till en ökad risk för aktieprisfall.  

 

6.2 Slutsats 

I motsats till resultatet från studien som delvis replikerades (Habib & Huang 2019) påvisade 

inget samband mellan lång ARL och ökad risk för aktieprisfall i denna studie. Istället 

indikerade resultaten i denna studie att det finns ett svagt negativt samband mellan ARL och 

ökad risk för aktieprisfall på den svenska aktiemarknaden, det vill säga att kortare ARL ökar 

risken för aktieprisfall. Ett annat samband som indikerades var att högre värderade bolag 

kan ha en ökad risk för aktieprisfall, då bolagens värde visades ha ett positivt samband i flera 

av studiens regressionsmodeller. De ovan nämnda sambanden behöver dock tolkas med 

försiktighet eftersom endast ett par modeller var svagt signifikanta med positiva justerade 

förklaringsgrader. En annan anledning till att sambanden behöver tolkas med försiktighet är 

att endast modellerna som använde NCSkewt+1 som proxyvariabel för risk för aktieprisfall 

påvisade positiva justerade förklaringsgrader. Den andra proxyvariabeln för risk för 

aktieprisfall, DUVolt+1, är som tidigare nämnt mindre känslig för extremvärden i 

aktieavkastningen och visade inte på positiva justerade förklaringsgrader i någon av 

regressionsmodellerna. Eftersom endast en av proxyvariablerna visade på signifikanta 

samband och positiva justerade förklaringsgrader kan det innebära att de observerade 

sambanden från modellerna kan ha uppstått på grund av extremvärden i aktieavkastningen.  

 

Anledningarna till att modellerna var insignifikanta och visade på negativa justerade 

förklaringsgrader kan bland annat vara på grund av urvalsstorleken och att små bolag 

inkluderades i regressionsanalyserna. En annan förklaring till de insignifikanta modellerna 
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och de negativa justerade förklaringsgraderna kan vara att flera variabler som skulle kunna 

ha bidragit till en högre justerad förklaringsgrad exkluderades från ursprungsmodellen i 

Habib och Huangs (2019) studie. Att ARL hade omvänt samband med ökad risk för 

aktieprisfall i denna studie jämfört med Habib och Huangs (2019) studie skulle bland annat 

kunna förklaras av skillnaderna mellan Sveriges och Kinas kulturer, Big 4-byråernas stora 

inflytande och skillnader mellan aktiemarknaderna. De kulturella skillnaderna kan innebära 

att teorier och modeller som utvecklats i en kontext inte tvunget är applicerbar i en annan 

kontext, vilket därmed kan ha givit upphov till skilda resultat trots att en delvis replikering 

utfördes. Bland annat fanns det indikationer på att den rationella beslutsteorin (Scott 2015) 

och teorin market for lemons (George 1970) inte var lika applicerbara på både den svenska 

och den kinesiska aktiemarknaden. Skillnaderna i revisionsarbetet mellan Sverige och Kina 

kan också ha påverkat studiens resultat, då bolagen på den svenska aktiemarknaden till 

skillnad från bolagen på den kinesiska aktiemarknaden nästan uteslutande revideras av Big 

4-byårerna. Slutligen kan skillnader mellan aktiemarknaderna ha resulterat till ett omvänt 

samband mellan ARL och en ökad risk för aktieprisfall då Sverige borde påverkas mer av 

aktuell information vilket ger bolagen incitament att publicera de finansiella rapporterna så 

snabbt som möjligt. Att aktuell information har mer påverkan i Sverige än Kina skulle kunna 

förklaras av att Sverige har en mer väletablerad aktiemarknad och mer erfarna investerare.   

 

Sammanfattningsvis fann denna studie inga samband mellan lång ARL och ökad risk för 

aktieprisfall på den svenska aktiemarknaden, vilket troligtvis beror på de stora kulturella 

skillnaderna mellan Sverige och Kina. Resultatet från studien visade istället svaga 

indikationer på att ett samband mellan kort ARL och ökad risk för aktieprisfall existerar på 

den svenska aktiemarknaden, vilket bland annat kan förklaras av skillnaderna mellan 

Sveriges och Kinas aktiemarknader. 

 

6.3 Studiens bidrag 

Denna studie är den första som undersöker ett eventuellt samband mellan ARL och risk för 

aktieprisfall i en svensk kontext enligt författarnas kännedom. Detta innebär att studien 

bidrar med ökad kunskap om ARL:s konkreta effekter i en svensk kontext. Det faktum att ett 

eventuellt samband mellan ARL och risk för aktieprisfall endast har undersökts i en tidigare 

studie, enligt författarnas kännedom, innebär att kunskapen kring det specifika fenomenet 

även har ökats i en generell kontext. Det presenterade sambandet mellan ARL och risk för 

aktieprisfall visar på att sambandet från Habib och Huangs (2019) studie inte är 

generaliserbar för alla aktiemarknader. Även nya samband har studerats då denna studie 

inkluderade flera nya variabler jämfört med Habib och Huangs (2019) studie har även nya 

samband studerats. Vidare bidrar studien med viss praktisk kunskap till revisorer, 

bolagsledning och investerare om vilka konsekvenser kort ARL kan ha på börsnoterade 
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bolags aktieavkastning. Revisorerna och bolagsledningen kan få en bättre förståelse för vilka 

konsekvenser en förhastad årsredovisning kan leda till, eftersom ett behov av tidigt 

publicerade årsredovisningar kan leda till en lägre kvalitet på revisionen, vilket i sin tur kan 

leda till en större risk för aktieprisfall. Slutligen kan investerarna använda studiens 

konstaterade samband med aktieprisfall som grund för deras investeringsbeslut, då den här 

studien indikerade att kort ARL och högt värderade bolag har en ökad risk för aktieprisfall.  

 

6.4 Studiens begränsningar 

Det resultat som visades i den här studien kan som tidigare nämnt bero på vissa 

begränsningar som studien hade. Då studien ämnade att delvis replikera en annan studie var 

det viktigt med samma metodval för att kunna ge jämförbara resultat. På grund av studiens 

omfattning fattades dock beslut som gjorde att en exakt replikering av Habib och Huangs 

(2019) studie inte var möjlig. Bland annat innebar det att ett antal variabler exkluderades 

från regressionsmodellerna samt att urvalet blev mindre än urvalet i Habib och Huangs 

(2019) studie. Exempelvis exkluderades variabeln OP som mäter periodiseringar och 

resultatjusteringar. OP visade på ett starkt samband med den beroende variabeln i Habib och 

Huangs (2019) studie på den kinesiska aktiemarknaden, vilket det även skulle kunna ha gjort 

i en svensk kontext.  

 

Att den studerade tidsperioden var kortare i den här studien jämfört med Habib och Huangs 

(2019) studie kan ha varit en begränsning. Om denna studie hade utförts med ett urval som 

sträckte sig över en längre tidsperiod hade troligen flera volatila perioder inkluderats i det 

datamaterialet, vilket inte var fallet för denna studie då den granskade tidsperioden var år 

2016–2018. I Habib och Huangs (2019) studie undersöktes elva år på den kinesiska 

aktiemarknaden, år 2002–2013, vilket innebär att flera volatila perioder bör ha fångats upp. 

Exempelvis var börskraschen år 2008 inte inkluderad i denna studies undersökta period 

samtidigt som den var inkluderad i Habib och Huangs (2019) studie.  Även metoden i Habib 

och Huangs (2019) studie anses vara en begränsning då den inte var tillräckligt detaljerat 

beskriven för att kunna genomföra en exakt replikering. Exempelvis framgick det inte tydligt 

om små bolag exkluderas från urvalet i Habib och Huangs (2019) studie, vilket troligen hade 

haft en påverkan på resultatet i denna studie. 

 

6.5 Vidare forskning 

Då denna studie begränsades på grund av en kortare studerad tidsperiod och annorlunda 

studerade variabler jämfört med studien som replikerades, finns ett behov att följa upp och 

utöka denna studie. Att hypotesen förkastades kan bero på att den studerade tidsperioden 

var för kort, att små bolag var inkluderade i urvalet, samt att vissa potentiellt viktiga variabler 

exkluderades. En utökad studie borde därför studera en längre tidsperiod för att kunna 
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fastställa om ett samband mellan ARL och en ökad risk för aktieprisfall finns på den svenska 

aktiemarknaden. En längre tidsperiod hade även möjliggjort en annorlunda 

operationalisering av ARL, där det skulle kunna undersökas om ett bolag har lång ARL i 

förhållande till bolagets genomsnittliga ARL istället för att jämföra med urvalets 

genomsnittliga ARL. Det skulle även vara intressant att utöka det studerade fenomenet i en 

annan europeisk eller amerikansk kontext, där aktiemarknaderna inte är lika nyetablerade 

som den relativt nyetablerade kinesiska aktiemarknaden.  

 

Trots ett nästintill identiskt medelvärde på ARL och proxyvariablerna för aktieprisfall i den 

här studien jämfört med Habib och Huangs (2019) studie kunde inget samband mellan lång 

ARL och ökad risk för aktieprisfall konstateras. Det vore därför intressant att undersöka vad 

det är som kan förklara ökad risk för aktieprisfall i en svensk kontext. Då exempelvis bolags 

värde verkar ha varit en bidragande orsak till aktieprisfall finns det uppenbarligen andra 

faktorer än ARL som kan förklara ökad risk för aktieprisfall på den svenska aktiemarknaden. 

Tidigare litteratur som har undersökt faktorer som kan förklara aktieprisfall visar på att 

exempelvis bolagsstyrningen, bolagsledningen och bolags finansiella rapportering har 

kunnat förklara ökad risk för aktieprisfall (Habib, Hasan & Jiang, 2018). Dessa 

utgångspunkter skulle kunna vara användbara tillsammans med exempelvis positive 

accounting theory och de systemorienterade teorierna för att försöka förklara om det finns 

ett samband mellan ökad risk för aktieprisfall och antingen bolagsstyrning, bolagsledning 

eller finansiell rapportering.   
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