
 

 

 

Kund- och revisorrelaterade faktorer som har ett 
samband med vad som rapporteras som SBO i 

revisionsberättelsen i USA 

 
 
 
 

Aurora Troberg 
 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för redovisning och handelsrätt 

Svenska handelshögskolan 

Helsingfors 
 

2021 

< 



i 
  

 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Institution:                                                  

Institutionen för redovisning och handelsrätt 

Arbetets art:                   

Magister avhandling 

 

Författare och Studerandenummer:               

Aurora Troberg – S163900 

 

Datum: 28.01.2021 

Avhandlingens rubrik: Kund- och revisorrelaterade faktorer som har ett samband 

med vad som rapporteras som SBO i revisionsberättelsen i USA 

Sammandrag: 

Finansiella rapporternas användare har ansett att revisionsberättelser är för 
standardiserade och inte innehåller tillräckligt med företagsspecifik information med 
relevans för beslutsfattande. Som reaktion på de framförda bristerna har 
standardsättare introducerat förnyade revisionsstandarder för att förbättra 
revisionsberättelsens transparens och höja dess kommunikativa värde. År 2015 kom 
IAASB med förnyade revisionsstandarder i form av en ny ISA 700 serie, som 
inkluderade en helt ny standard ISA 701. Två år senare introducerade PCAOB i USA 
en motsvarande standard AS 3101. Den mest betydande förändringen som de nya 
standarderna medfört är kravet på att så kallade särskilt betydelsefulla områden (SBO) 
rapporteras i revisionsberättelsen för företag av allmänt intresse. SBO är frågor eller 
utmaningar som enligt revisorns omdöme är mest betydelsefulla för ifrågavarande 
revision. Avhandlingens syfte är att undersöka ifall kund- och revisorrelaterade 
faktorer har ett samband med vad som rapporteras som SBO i revisionsberättelsen. 
Tidigare forskning har kommit fram till att bland annat kundrelaterade faktorer så 
som storlek, komplexitet, lönsamhet och bransch samt revisorrelaterade faktorer så 
som revisionsbyrå, revisionsarvode och revisorns kön har ett samband med antalet 
SBO som rapporterats. Bortsett från studierna som undersökt branschens inverkan på 
typen av SBO, finns det till skribentens kännedom inte fler studier som undersökt vilka 
faktorer påverkar typen av SBO i revisionsberättelsen. Avsikten med denna 
avhandling är att bidra till detta forskningsområde. Samplet i undersökningen består 
av S&P 500-företag i USA och data är insamlat för åren 2019 och 2020. Det utförs sju 
logistiska regressioner med olika kategorier av SBO som beroende variabler. Som 
oberoende variabler används olika kund- och revisorrelaterade faktorer för att se ifall 
dessa har ett samband med vad som rapporteras som SBO. Utöver detta utförs en 
linjär regression med mängden SBO som beroende variabel för att se vilka faktorer har 
ett samband med antalet SBO i revisionsberättelsen. Resultaten tyder på att både 
kund- och revisorrelaterade faktorer har ett samband med både antalet och typen av 
SBO. Kundrelaterade faktorer som bland annat lönsamhet, storlek och mängden 
goodwill samt revisorrelaterade faktorer så som storleken på revisionsarvodet tycks ha 
ett samband med SBO-rapporteringen. 

Nyckelord: Revision, revisionsberättelse, SBO, AS 3101, ISA 701, S&P 500 
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1 INLEDNING 

Revisorns kommunikation i revisionsberättelsen är av central betydelse för företagets 

intressenter. Utformningen av revisionsberättelsen har förändrats under tidens gång på 

grund av missnöje med den information den har gett. Revisionsberättelser har ansetts 

vara för standardiserade och inte innehålla tillräckligt med företagsspecifik information 

med relevans för beslutsfattande. Som reaktion på de framförda bristerna har 

standardsättare reformerat standarderna för att minska på gapet mellan intressenternas 

förväntningar och den information som ges i revisionsberättelsen, det vill säga 

förväntningsgapet. År 2015 kom den internationella revisionsstandardsättaren 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) med förnyade 

revisionsstandarder i form av en ny ISA 700 serie och två år senare introducerade USA:s 

revisonstillsynsmyndighet Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) en 

motsvarande standard AS 3101. I och med de förnyade revisionsstandarderna strävar 

standardsättarna efter att förbättra revisionsberättelsens transparens och höja dess 

kommunikativa värde. Den mest betydande förändringen som de nya standarderna 

medfört är kravet på att så kallade ”Key Audit Matters” (KAM)/”Critical Audit Matters” 

(CAM), eller särskilt betydelsefulla områden (SBO), rapporteras i revisionsberättelsen. 

Utav ISA 700 serien är ISA 701 standarden som sätter krav på rapportering av SBO. 

Enligt ISA 701 är särskilt betydelsefulla områden ”De områden som enligt revisorns 

professionella bedömning var de mest betydelsefulla i revisionen av de finansiella 

rapporterna för den aktuella perioden. Särskilt betydelsefulla områden väljs ut från 

områden som kommunicerats med styrelsen”. (IFAC 2015b) 

1.1 Problemområde 

Problemet med revisionsberättelsen har varit det att de har varit ”boilerplate”, det vill 

säga olika revisionsberättelser har haft samma standardiserade innehåll och ordval och 

inte varit informativa gällande eventuella revisionsproblem och svårare värderingar 

gällande klienten i fråga. Ägare, investerare och andra intressenter önskar få mer specifik 

information gällande de svårigheter som revisorn stött på i sin revision av klienten, 

speciellt gällande osäkerhetsfaktorer. Detta har lett till ett tryck på standardsättarna att 

kräva att i revisionsberättelsen ges mer kundspecifik information om osäkerhetsfaktorer 

och andra svårigheter i revisionen. Som en följd av detta har de olika 

revisionsstandardsättarna kommit med nya krav gällande revisionsrapporteringens 

innehåll. Enligt nuvarande krav ska revisorn kommunicera särskilt betydelsefulla 

områden i revisionsberättelsen. 
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Avsikten med särskilt betydelsefulla områden (SBO) är att göra revisionsberättelsen mer 

skräddarsydd. Faktorer som påverkar SBO-rapporteringen är ett forskningsområde där 

det fortfarande finns få studier. Det finns en del studier som undersöker vilka faktorer 

inverkar på mängden SBO som rapporteras. Däremot finns det väldigt få studier som 

analyser vilka faktorer påverkar typen av SBO som rapporteras. Avsikten med denna 

avhandling är att bidra till det sistnämnda forskningsområdet. Ur forskningssynvinkel 

är det av intresse att undersöka vilka faktorer hos kunden och revisorn har ett samband 

med de frågor som tas upp i SBO. Denna information torde vara värdefull för användare 

av finansiell information och för standardiseringsorgan som utger revisionsstandarder. 

Användarna av finansiell information förväntar sig att SBO-rapporteringen är 

företagsspecifik. För användarna av finansiell information visar studien att SBO-

rapportering varierar mellan olika företag och revisorer och sålunda bidrar till högre 

transparens i revisionsberättelsen.  Aktieägare och investerare kan använda 

informationen för att förstå hur företagets finansiella ställning är förknippad med SBO-

information. Dessutom kan de jämföra den nuvarande revisorn med andra revisorer 

angående mängden och typen av SBO. Investerare kan även uppmana kundföretagets 

ledning att förbättra riskhanteringen för att minska på de riskfaktorer som tagits upp i 

SBO. För utfärdare av revisionsstandarder är studien av relevans eftersom den 

identifierar faktorer associerade med SBO-rapportering och således hjälper till att 

kartlägga hur väl de nya rapporteringskraven har lyckats reducera standardiseringen. 

Med hjälp av informationen från studien kan utfärdare av revisionsstandarder bli 

informerade om vilken typ av SBO som är aktuella och relevanta inom en viss bransch 

samt förhållandet mellan typen av revisor och förväntat SBO-utlämnande. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall kundföretagets och revisorns 

karaktärsdrag har ett samband med mängden och typen av frågor som tas upp som SBO 

i revisionsberättelsen. Tyngdpunkten ligger på att identifiera de viktigaste faktorerna hos 

kunden och revisorn som förknippas med det som rapporteras i SBO. 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingens empiriska del baserar sig på data för de största börsnoterade företagen i 

USA. I USA trädde kravet på att SBO kommuniceras i revisionsberättelsen i kraft den 30 

juni 2019 för företag med nyemission på över 700 miljoner dollar och för övriga företag 

för räkenskapsperioder som avslutats 15 december 2020 eller senare. I och med detta 

finns det data endast för åren 2019 och 2020. Företag som är verksamma inom finans-, 
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försäkrings- och fastighetssektorn tas inte med i undersökningen. Orsaken till detta är 

att finansiella rapporterna och kapitalstrukturen är avvikande för dessa företag och de 

regleras annorlunda än övriga företag. Därmed är de inte jämförbara med övriga företag. 

1.4 Avhandlingens disposition 

Efter inledningen behandlas teori kring behovet av revision och en beskrivning av 

revisionsprocessen ges. Därpå följande kapitel är central för avhandlingen eftersom där 

ges det en redogörelse för särskilt betydelsefulla områden med hjälp av 

revisionsstandarderna AS 3101 och ISA 701. Därefter presenteras tidigare forskning om 

kund- och revisorrelaterade faktorer som har ett samband med SBO-rapportering. Efter 

detta beskrivs forskningsuppgiften och hypoteserna för undersökningen utformas. 

Vidare presenteras forskningsdata och beroende variablerna och oberoende variablerna 

som ingår i undersökningen. Den empiriska delen fortsätter med en beskrivning av 

undersökningens regressionsmodeller och undersökningsstrategi. Sedan följer resultat-

kapitlet. Först presenteras deskriptiv statistik och resultat för korrelationsanalyser och 

test för robusthet. Därefter genomgås och analyseras regressionsresultaten. Slutligen 

diskuteras hur undersökningens resultat förhåller sig till de uppställda hypoteserna och 

undersökningens validitet, reliabilitet och begräsningar behandlas. Avhandlingen 

avslutas med förslag till fortsatt forskning inom området. 
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2 REVISION OCH REVISIONSPROCESSEN 

I detta kapitel förklaras behovet av revision och en beskrivning av revisionsprocessen 

presenteras. Först beskrivs behovet av revision med hjälp av agentteorin och 

intressentmodellen. Därefter redogörs det för revisionsprocessen med tyngdpunkt på 

revisionsutlåtandet. 

2.1 Behovet av revision 

Behovet av revision kan förklaras med hjälp av agentteorin. Enligt agentteorin kan 

principalen och agenten ha olika intressen och värderingar, vilket kan leda till kostnader 

för principalen och att hens intressen inte beaktas. Principalen motsvaras i de flesta fall 

av ägaren eller ägarna och agenten av företagsledningen. Informationsasymmetri är ett 

centralt begrepp inom agentteorin. Informationsasymmetri uppstår då 

företagsledningen innehar mer information om företagets verksamhet och ekonomiska 

ställning än vad ägarna har. Informationen som presenteras i finansiella rapporterna 

produceras av företagsledningen och är endast en del av vad företagsledningen vet om 

verksamheten. Därmed har företagsledningen en möjlighet att driva sina egna intressen 

framom ägarnas. För att skydda sina intressen och undvika extra kostnader brukar 

ägarna övervaka företagsledningen. Revision utgör ett verktyg för övervakning av 

ledningens förfarande genom att den leder till att det ges ett objektivt uttalande om de 

finansiella rapporterna och ibland även om interna kontrollsystemen. Revision ökar 

bokslutsrapporteringens trovärdighet och därmed förbättrar förtroendet mellan 

principalen och agenten. (Eilifsen et al. 2014; FAR 2006; Finlands Revisorer rf 2020; 

Schnader 2015, s. 22) 

Behovet av revision kan även förklaras med hjälp av intressentmodellen. Utomstående 

intressentgrupper inklusive ägare, investerare, kreditgivare, anställda, leverantörer, 

kunder och myndigheter har inte direkt insyn i företagets finansiella ställning, 

räkenskaper och verksamhet och måste därmed förlita sig på den information som 

externt erbjuds som en följd av lagstiftning eller frivilligt. Bokslutet utgör det viktigaste 

externa dokumentet beträffande företagets ekonomiska ställning och räkenskaper. 

Företagsledningen ansvarar för uppgörandet av bokslutet och det finns ingen garanti för 

uppgifternas riktighet. I och med detta kan externa intressenter inte fullständigt lita på 

det av företagsledningen uppgjorda bokslutet och kräver en verifiering av det 

rapporterade. Därmed finns det behov av revision och revisionsberättelser. Reviderade 

bokslut ökar på tilliten gentemot företaget. (EY 2020; FAR 2006; Finlands Revisorer rf 

2020; Schnader 2015, s. 22) 
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Enligt IAASB är ändamålet med revision av bokslut att göra det möjligt för revisorn att 

ge ett utlåtande huruvida bokslutet är uppgjort till alla väsentliga delar i enlighet med 

gällande regelverk. Revisorns överliggande mål är att kunna uppnå en rimlig försäkran 

om huruvida bokslutet som helhet innehåller väsentliga fel på grund av bedrägeri eller 

misstag och att rapportera i enlighet med revisionens resultat. (IFAC 2007) 

2.2 Huvudfaserna i revisionen 

Revisionsprocessen kan indelas i olika faser. Fasernas omfattning och inverkan på 

revisionen i fråga påverkas av kund- och revisorrelaterade faktorer. Revisionsprocessen 

kan indelas i följande faser: 

1. Planering av revisionen, bestämmande av väsentlighetsgränser och revisionsrisk 

2. Bedömning av interna kontroller 

3. Substansgranskning 

4. Utvärdering av revisionsbevis och dokumentation 

5. Revisorns utlåtande (Eilifsen et al. 2014) 

Planering av revisionen, bestämmande av väsentlighetsgränser och 
revisionsrisk 

Planeringen av revisionen innebär etablering av en helhetsstrategi för 

revisionsuppdraget och skapande av en plan för revisionens utförande. En 

helhetsstrategi innebär att omfattningen, tidtabellen och inriktningen för uppdraget 

definieras. Planen för revisionens utförande är mer detaljerad än helhetsstrategin. 

Fördelarna med en ordentlig planering är att viktiga delområden identifieras, 

revisionsuppdraget organiseras och styrs på ett effektivt sätt och att förväntade risker 

identifieras och kontrolleras. För att planera arten, tidtabellen och omfattningen av 

revisionsförfaranden ska revisorn etablera en väsentlighetsgräns för bokslutet. Vid 

fastställandet av väsentlighetsgränsen beaktas relevanta faktorer såsom företagets 

resultat, omsättning och skuldsättningsgrad. (FAR 2006; Lessambo 2018, s. 128–135) 

Revisorn måste göra en bedömning av revisionsrisken för revisionsuppdraget, det vill 

säga risken för att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. 

Revisionsrisken är en funktion av möjligheten att det förekommer väsentliga fel i 

bokslutet och att dessa fel inte upptäcks. Som en hjälp för bedömningen av 
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revisionsrisken har det utvecklats den så kallade revisionsriskmodellen. 

Revisionsriskmodellen ser ut enligt följande: 

RR = IR × KR × UR 

RR står för revisionsrisk, IR för inneboende risk, KR för kontrollrisk och UR för 

upptäcktsrisk. Inneboende risk innebär att det på grund av företagets verksamhet 

uppstår fel i redovisningen som kan vara väsentliga, antingen i sig självt eller 

tillsammans med andra fel. Inneboende risken är större till exempel om det finns 

utmanande värderingsfrågor när det gäller tillgångar och skulder eller komplicerade 

transaktioner med finansiella instrument. Kontrollrisk är risken för att fel inte upptäcks 

och korrigeras av företagets interna kontrollsystem. Det kan till exempel vara frågan om 

att företagets system för att godkänna fakturor inte fungerar korrekt. Upptäcktsrisk är 

risken för att revisorn inte upptäcker väsentliga fel. Risken påverkas av 

granskningsinsatsens effektivitet, omfattning och kvalitet av analys. Ju större risken för 

väsentliga felaktigheter är, desto lägre upptäcktsrisk kan revisorn acceptera. (Eilifsen et 

al. 2014; FAR 2006) 

Bedömning av interna kontroller och substansgranskning 

När det gäller val av granskningsmetod, det vill säga granskning av interna kontroller 

eller substansgranskning, är det kvaliteten på interna kontrollerna som avgör. Oftast 

väljer revisorn en kombination av de två granskningsmetoderna. Ifall det vid 

informationsinsamlingen kommit fram att företagets interna kontroller fungerar väl är 

det lönsamt för revisorn att bekräfta att kontrollerna fungerat. Sannolikheten för att 

redovisningen är komplett och korrekt är större om interna kontrollerna fungerar väl. 

Interna kontrollsystem kan dock inte vara hundraprocentigt säkra och därmed måste en 

viss substansgranskning alltid göras. Det råder alltså en balans mellan granskning av 

interna kontroller och substansgranskning. Ju mer revisorn litar på en intern kontroll, 

desto mindre substansgranskning måste göras och vice versa. (FAR 2006) 

För att skapa förståelse för internkontrollsystemet ska revisorn utvärdera utformningen 

av kontrollerna och bedöma huruvida kontrollerna har implementerats så som avsetts. I 

utformningen och testandet av kontroller är omfattningen av behövliga revisionsbevis 

beroende av graden av den tillit som revisorn har för kontrollens effektivitet. Revisorn 

bör inskaffa mer övertygande revisionsbevis för sådana kontroller som revisorn förlitar 

sig mer på. Där interna kontroller saknas eller är bristfälliga bör kontrollrisken bedömas 

som maximum. (FAR 2006; Lessambo 2018, s. 139, 142–143) 



 
7 

  

Substansgranskning innebär att olika resultat- och balansposter och de transaktioner 

som står bakom dessa granskas. Substansgranskning kan till exempel handla om 

granskning av enskilda transaktioner och saldon, inventering av lager eller granskning 

av att försäljningsfordringarna är reella. (FAR 2006) 

Utvärdering av revisionsbevis och dokumentation  

Under revisionsprocessen ska revisorn inskaffa revisionsbevis och kritiskt granska dem, 

men även avgöra hur betydelsefulla de är för revisionen. Revisionsbevisets källa 

(extern/intern) avgör ofta hur värdefullt det är. Till exempel är källor utanför företaget 

mera värda än företagets interna källor. Efter utvärdering av revisionsbevis ska revisorn 

dokumentera sin granskning. Dokumentationen görs i form av så kallade arbetspapper. 

Arbetspappren ska åtminstone innehålla information om granskningens planering, 

karaktär, omfattning, resultat och slutsatser som baserar sig på revisionsbevisen. (FAR 

2006) 

Revisorns utlåtande 

Sista fasen i revisionsprocessen är att revisorn ger ett utlåtande om bokslutet i form av 

en revisionsberättelse. USA har starkt inverkat utvecklingen av revisionsberättelsen 

både nationellt och internationellt sedan andra världskriget. Revisionsberättelsen var i 

stort sett oförändrad till innehåll och format från slutet av 1940-talet till slutet av 1980-

talet (Carmichael & Winters 1982). På 1980-talet började kongressledamöter, 

journalister som följer affärsvärlden, domare och ansvariga för ledande revisionsbolag 

bekymra sig över kvaliteten på finansiell rapportering och den roll som revisorn borde 

ha i att upptäcka oetisk finansiell rapportering (Guy & Sullivan 1988). Som ett svar på 

denna oro godkände och publicerade American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) åtta så kallade förväntningsgapsstandarder (SAS nr 53–61). SAS nummer 58 

reviderade den dåvarande revisionsberättelsestandarden. Revisionsberättelsen hade 

varit av så kallad kort format där det konstaterades att bokslutet är uppgjort enligt 

gällande regelverk och ger en rättvisande bild. Den nya standarden krävde en klarare 

beskrivning av revisorns ansvar, arbetet som revisorn utför och den försäkran som 

revisorn ger. I första paragrafen av revisionsberättelsen framhävdes ledningens ansvar 

för bokslutet för att skilja detta från revisorns ansvar för att ge ett utlåtande om 

bokslutet. I andra paragrafen eller så kallade omfångsparagrafen skulle det ges ett klart 

uttalande om att revisonen ger en rimlig försäkran, inom ramen för väsentlighet, att 

bokslutet inte innehåller väsentliga fel. Dessutom borde det finnas en kort beskrivning 

av vad revisionen innehåller. (AICPA 1988: SAS 58) 
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PCAOB introducerade år 2017 en ny standard AS 3101 för revisionsberättelsen. IAASB 

introducerade sin motsvarande standard ISA 700 år 2015. De två standarderna är i stort 

sett överensstämmande sinsemellan. Anmärkningsvärt är att revisorns utlåtande 

kommer att ges i revisionsberättelsens första del istället för i slutet av 

revisionsberättelsen, men den största skillnaden är framförallt introduktionen av SBO. 

(IFAC 2015a; PCAOB 2017) SBO presenteras utförligt i följande kapitel. 
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3 SÄRSKILT BETYDELSEFULLA OMRÅDEN 

Storbritannien har varit en föregångare inom redovisning och revision långt in på 1900-

talet, varefter USA började dominera utvecklingen internationellt. Den brittiska 

tillsynsmyndigheten Financial Reporting Council (FRC) införde år 2012 krav på att 

revisorn i revisionsberättelsen ska komma fram med de faktorer som varit mest 

betydelsefulla för revisorns omdöme och som väsentligt påverkat revisionsstrategin. 

Därmed var Storbritannien en av de första länderna som utfärdade krav på särskilt 

betydelsefulla områden, eller SBO. (FRC 2016) Den internationella 

revisionsstandardsättaren IAASB introducerade år 2015 den förnyade ISA 700-serien, 

som behandlar revisorns utlåtande. ISA 701 behandlar revisorns ansvar att 

kommunicera särskilt betydelsefulla områden i revisionsberättelsen. (IFAC 2015a) Två 

år senare införde USA:s revisionstillsynsmyndighet PCAOB en motsvarande standard AS 

3101 (PCAOB 2019). De två standarderna ISA 701 och AS 3101 är väldigt lika till sitt 

innehåll. Standarderna berör revisorns skyldighet att kommunicera särskilt 

betydelsefulla områden i revisionsberättelsen. I standarderna behandlas både revisorns 

omdöme gällande vad som ska lyftas fram som SBO i revisionsberättelsen samt formen 

och innehållet av denna information. Till näst beskrivs särskilt betydelsefulla områden i 

detalj med hjälp av den amerikanska standarden AS 3101 och den internationella 

revisionsstandarden ISA 701. 

3.1 Definition av SBO 

SBO definieras som frågor/faktorer som enligt revisorns omdöme är mest betydelsefulla 

för ifrågavarande revision. (IFAC 2015b) Särskilt betydelsefulla områden ska uppfylla 

följande krav: 

1. ”En fråga som har behandlats med företagsledningen eller borde behandlas med 

företagsledningen. 

2. En fråga som berör konton eller rapporteringar och är betydelsefull för bokslutet. 

3. En fråga som är speciellt krävande för revisorn att bedöma eftersom 

bedömningen är subjektiv eller komplicerad till sin natur.” (Egen översättning: 

PCAOB 2019) 
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3.2 Syftet med SBO 

Syftet med särskilt betydelsefulla områden är att förbättra revisionsberättelsens 

transparens och höja dess kommunikativa värde. Avsikten är att förbättra 

kommunikationen från revisorns sida, erhålla revisionsmässigt relevant information 

från ekonomistyrningen och främja ömsesidig kommunikation mellan revisorn och de 

som ansvarar för företagets styrning. (IFAC 2015b) 

Särskilt betydelsefulla områden förser användare av finansiella rapporter med 

tilläggsinformation, som kan användas för att nå bättre förståelse om de områden som 

enligt revisorns professionella omdöme varit mest betydelsefulla. SBO kan även hjälpa 

användaren av de reviderade finansiella rapporterna att bättre förstå företaget och de 

områden som i synnerhet ställer krav på ledningens bedömningsförmåga. Dessutom kan 

SBO i revisionsberättelsen ge användarna av finansiella rapporterna en grund för att 

ytterligare engagera sig i ekonomistyrningen gällande ärenden som berör företaget, 

reviderade finansiella rapporterna eller den utförda revisionen. (IFAC 2015b) 

3.3 Bedömning av vad som ska ingå i SBO 

Finansiella rapporternas användare har uttryckt intresse för och krävt högre transparens 

gällande de frågor som revisorn och de som ansvarar för företagets styrning har 

diskuterat allra mest. ISA 260 (reviderad) berör revisorns kommunikation med dem som 

ansvarar för företagets styrning. Standarden kräver att revisorn diskuterar med 

företagsledningen väsentliga risker som framkommit under revisionen. Standarden 

kräver att revisorn rapporterar ifall det uppstått betydelsefulla utmaningar mellan 

revisorn och företagets ledning. Dessa utmaningar kan exempelvis ha att göra med att 

revisorn inte kan erhålla tillräckliga revisionsbevis gällande transaktioner med 

närstående krets. Betydelsen av en utmaning bedöms av revisorn i det sammanhang 

inom vilket det behandlas. Betydelsen kan övervägas i samband med kvantitativa och 

kvalitativa faktorer. Exempel på dessa faktorer är relativ storlek, typen och effekten av 

faktorn i fråga. Bedömningen av betydelsen innebär en objektiv analys av fakta och 

omständigheter, inklusive arten och omfattningen av kommunikationen med de som 

ansvarar för företagets styrning. (IFAC 2015b) 

Revisorn ska utifrån de frågor som diskuterats med företagsledningen avgöra vilka 

frågor krävt speciellt mycket revisorns omdöme och uppmärksamhet. Med andra ord ska 

revisorn välja ett mindre antal frågor utifrån de frågor som varit mest betydelsefulla vid 
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revisionen och diskuterats med företagsledningen. När revisorn överväger vad som 

borde ingå i SBO ska hen ta hänsyn till följande punkter: 

1. ”Områden med högre uppskattad risk för väsentliga felaktigheter eller 

betydelsefulla risker i enlighet med ISA 315.  

2. Frågor som kräver betydande omdöme från revisorns sida och som berör sådana 

områden i bokslutet som krävt extensiv bedömning/uppskattning från 

ledningens sida. Dessa områden innefattar redovisningsuppskattningar som 

identifierats ha hög osäkerhet. 

3. Inverkan på revisionen av betydelsefulla händelser eller transaktioner som 

inträffat under räkenskapsperioden.” (Egen översättning: IFAC 2015b) 

Revisorn ska i enlighet med ovanstående punkter avgöra vilka frågor som är mest 

betydelsefulla för revisionen och därmed ska tillhöra särskilt betydelsefulla områden. 

Frågor som har att göra med ovanstående punkter tillhör dock inte automatiskt särskilt 

betydelsefulla områden utan endast de mest betydelsefulla frågorna ska ingå i SBO. 

Frågorna i SBO behöver dock inte nödvändigtvis vara förknippade med ovanstående 

punkter. Även frågor som till exempel inte krävs i redovisningen men som haft en 

betydelsefull inverkan på revisionen kan ingå i SBO. Exempelvis implementering av ett 

nytt IT-system kan förknippas med väsentlig risk och ha en betydande inverkan på 

revisorns revisionsstrategi. (IAC 2015b) 

Revisorns beslut om vad som ska tas upp i SBO begränsar sig till frågor som är mest 

betydelsefulla för den ifrågavarande perioden, även om jämförbar information 

presenteras för tidigare perioder. Emellertid kan det vara till nytta för revisorn att 

överväga ifall något som under föregående bokslut tagits upp i SBO fortsättningsvis är 

betydelsefullt vid granskningen av bokslutet för nuvarande period. Revisorn kan redan i 

planeringsskedet av uppdraget skapa en preliminär uppfattning om frågor som sannolikt 

kommer att kräva betydande omdöme från revisorns sida och kommer därmed 

möjligtvis att tillhöra SBO. Revisorn kan gå igenom dessa med företagsledningen vid 

planeringen av uppdragets omfattning och tidpunkt (i enlighet med ISA 260 reviderad). 

Det som revisorn i slutändan inkluderar i SBO baserar sig dock på revisionsbevis eller 

resultat från revisionen. (IFAC 2015b) 
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3.4 Kommunikationen av SBO 

Enligt standarderna AS 3101 och ISA 701 ska kommunikationen av SBO gå till på 

följande vis. Först ska frågan eller faktorn identifieras. Därefter ska revisorn beskriva de 

huvudsakliga orsakerna bakom varför hen anser frågan tillhöra SBO. Sedan ska revisorn 

förklara hur frågan tagits itu med i revisionen. Till sist ska revisorn hänvisa till 

bokslutskontot eller rapporten som frågan berör. (PCAOB 2017; PCAOB 2019) Revisorn 

ska redogöra för varenda fråga inom SBO genom att använda lämplig underrubrik i form 

av ett skilt avsnitt i revisionsberättelsen. (IFAC 2015b) 

3.5 Ikraftträdande 

I USA trädde kravet på att SBO kommuniceras i revisionsberättelsen i kraft den 30 juni 

2019 för företag med nyemission på över 700 miljoner dollar och för övriga företag för 

räkenskapsperioder som avslutats 15 december 2020 eller senare (PCAOB 2017). ISA 

701-standarden gäller för revision av bokslut för perioder som avslutats 15 december 

2016 eller senare. Standarden gäller för fullständiga, generella finansiella rapporter för 

noterade företag samt situationer då revisorn utöver det nämnda bestämmer sig för att 

inkludera SBO i revisionsberättelsen. Standarden gäller även vid fall då revisorn enligt 

lag eller regleringar måste inkludera SBO i revisionsberättelsen. Enligt ISA 705 får 

revisorn inte rapportera SBO ifall hen avstår från att ge ett uttalande. Ifall lag eller 

regleringar kräver ska SBO dock rapporteras. (IFAC 2015b) 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskningsresultat som utvisar de faktorer som enligt 

forskarna påverkar mängden och typen av SBO. Först presenteras de mest 

förekommande SBO och därefter både kund- och revisorrelaterade faktorer som 

påverkar SBO-rapporteringen. Ytterligare behandlas SBOs inverkan på 

revisionsarvodet. Slutligen beskrivs SBOs inverkan på revisionsberättelsens kvalitet och 

intressenter. 

4.1 De mest förekommande SBO 

Coleman och McKeon (2020) har undersökt SBO-rapportering i USA under året 2020. 

De har samlat in mer än 3 100 SBO från cirka 1 900 revisionsutlåtanden. Studiens 

resultat visar att de mest förekommande SBO har att göra med immateriella tillgångar, 

strukturförändring i företaget och intäktsföring. Värdering av övriga tillgångar och 

beskattning är även vanliga SBO. 

En studie utförd av Nya Zeelands redovisnings- och revisionsstandardssättare The 

External Reporting Board (XRB) (2017) avslöjar antalet gånger olika SBO rapporterats i 

Nya Zeeland under räkenskapsåret 2016. Studien beskriver Nya Zeelands erfarenhet 

under det första året (2016) av verkställandet av den utvidgade revisionsberättelsen. 

Studien fokuserar speciellt på rapportering av särskilt betydelsefulla områden. 

Undersökningen består av 179 revisionsberättelser för 168 företag på den nyzeeländska 

börsen. Som Tabell 1 nedan visar så är de mest rapporterade särskilt betydelsefulla 

områden nedskrivning av goodwill/andra immateriella tillgångar (53 st.) och värdering 

av anläggningstillgångar (47 st.). Som det således framgår är SBO framför allt relaterade 

till värdering av verkligt värde. Intäktsföring har även rapporterats rätt frekvent (39 st.). 
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Tabell 1  Antal gånger olika SBO rapporterats i NZ år 2016 (Egen översättning: XRB 2017) 

 

Intäktsförings-SBO var ofta förekommande även i Suttipuns (2019) studie från Thailand. 

Studien behandlar SBO-rapportering i revisionsberättelser för företag som är noterade 

på Thailands börs. Samplet består av 450 revisionsberättelser för 150 företag för åren 

2016 till 2018. Utöver intäktsföring var SBO gällande lager, kreditförlustreserveringar, 

värdering av fastighet och nedskrivning av tillgångar allmänna. Samma trender kan 

iakttas även Kends och Nguyens (2020) studie. Enligt Kend och Nguyen (2020) har de 

mest förekommande SBO att göra med nedskrivning av goodwill och andra immateriella 

tillgångar, intäktsföring och värdering av anläggningstillgångar. Studien baserar sig på 

revisionsberättelser för åren 2017 och 2018 för 1 613 listade företag på Australian 

Securities Exchange (ASX), den största börsen i Australien. Intäktsföring och värdering 

av verkligt värde var vanliga SBO även i Lis (2017) studie, som baserar sig på 

revisionsberättelser för 84 kinesiska noterade företag. Följaktligen kan det konstateras 

att värdering av verkligt värde och intäktsföring är frekvent förekommande SBO runt om 

i världen. 

4.2 Kundrelaterade faktorer 

Som nämnt i kapitel två, har kund- och revisorrelaterade faktorer en inverkan på 

revisionsprocessen och därmed även på rapporteringen av SBO. I detta avsnitt 

presenteras tidigare studier om kundrelaterade faktorer som påverkar SBO-

rapporteringen. 
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Pinto och Morais (2019) har undersökt vilka faktorer inverkar på mängden SBO i 

revisionsberättelsen. Samplet i studien består av noterade företag på brittiska Financial 

Times Stock Exchange 100 Index (FTSE 100), franska Cotation Assistée en Continu (CAC 

40) och holländska Amsterdam Exchange 25 Index (AEX 25) som har SBO i sina 

revisionsberättelser för räkenskapsåret 2016. Storbritannien, Frankrike och 

Nederländerna har inkluderat SBO i sina revisionsberättelser redan före år 2016. Studien 

visar ett positivt förhållande mellan företag med många företagssegment, det vill säga 

mer komplexa företag och mängden SBO. Förhållandet förklaras med att ju komplexare 

företaget är, desto mer riskfylld är revisonen. För att minska på sitt ansvar och 

upprätthålla sitt rykte rapporterar revisorn fler SBO för företag med många 

affärssegment. Burke, Hoitash, Hoitash och Xiao (2020) har kommit fram till 

motsvarande resultat i sin studie från USA. Deras studie baserar sig på 3 803 SBO från 

revisionsutlåtanden för 2 253 börsnoterade företag som antagit kraven på SBO-

rapportering under räkenskapsåret 2019. Studiens resultat visar även att företag som 

nyligen haft kontroversiella rapporteringsfrågor har fler SBO. Även Suttipuns (2019) 

studie från Thailand visar ett positivt samband mellan företagets storlek och komplexitet 

och antalet SBO i revisionsberättelsen. Lönsamhet har däremot en negativ inverkan på 

mängden SBO i revisionsberättelsen, vilket även Pinto och Morais (2019) lyfter fram i 

sin studie (Suttipun 2019). Det negativa sambandet förklaras med att företag med dålig 

lönsamhet utgör en större risk och därför måste revisorn utvidga omfånget på 

revisionsarbetet och rapportera fler SBO. Pinto och Morais (2019) fann inget signifikant 

förhållande mellan skuldsättningsgrad och mängden SBO. 

Enligt Kend och Nguyen (2020) påverkar företagets storlek inte endast mängden SBO 

utan även typen. Resultaten i deras studie från Australien visar att de största företagens 

SBO avviker från de mindre företagens. För de största börsföretagen (ASX 200-företag) 

har de vanligaste SBO att göra med värdering av goodwill och andra immateriella 

tillgångar, anläggningstillgångar eller lager. För de mindre börsföretagen (företag 

utanför ASX 200) hänför sig rapporterade SBO ofta till aktiverade utvinnings- och 

värderingskostnader eller till värderingen av tillgångar relaterade till utvinning och 

underkastade krävande uppskattning. 

Enligt Pinto och Morais (2019) studie brukar finansiella institut erhålla färre SBO än 

övriga företag. Detta förklaras med att revisorer spenderar mindre tid på företag som är 

starkt reglerade och övervakade av myndigheterna. Löw och Mollenhauer (2019) har 

kommit fram till motsvarande resultat i sin undersökning av förhållandet mellan SBO 
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och de mest betydelsefulla europeiska banker som övervakas av Europeiska 

centralbanken (ECB). 

Colemans och McKeons (2020) studie från USA avslöjar hur kundföretagets bransch 

påverkar den rapporterade mängden SBO. Studiens resultat presenteras i Tabell 2 

nedan. Studiens resultat visar att det rapporterats mest SBO inom branschen tillverkning 

(1 086 st.). På andra plats kommer finansiella tjänster (787 st.), på tredje plats offentlig 

förvaltning (516 st.) och fjärde mest SBO har rapporterats inom transportbranschen (347 

st.). Av alla branscher har gruvdrift i medeltal mest SBO i sina revisionsutlåtande (1,82 

SBO/revisionsutlåtande). 

Tabell 2 Mängden SBO branschvis i USA år 2020 (Egen översättning: Coleman & 
McKeon 2020) 

 

Studien av XRB (2017) från Nya Zeeland går ett steg djupare än Colemans och McKeons 

(2020) studie gällande branschens inverkan på SBO. Utöver branschens inverkan på 

mängden SBO, beskriver XRB (2017) även hur kundföretagets bransch påverkar typen 

av SBO som rapporteras. Informationen framgår av Tabell 3 nedan. 
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Tabell 3 Antal gånger olika SBO rapporterats branschvis i NZ år 2016 (Egen 
översättning: XRB 2017) 

 

Av tabellen framgår det att av olika SBO är nedskrivning av goodwill/andra immateriella 

tillgångar oftast förekommande i företag inom branschen för konsumentvaror och -

tjänster (18 st.). Denna typ av SBO är även rätt vanlig för företag i branscherna för 

jordbruk, byggnadsverksamhet, sjukvård, industri & basmaterial, IT och 

telekommunikation och kommunikation. Detta är linje med Tabell 2, som visar att en 

stor del av särskilt betydelsefulla områden har att göra med värdering av verkligt värde. 

För företag inom branschen för affärsfastigheter är den mest förekommande SBO 

värdering av anläggningstillgångar (17 st.). Detta torde till stor del bero på de 

bedömningar och antaganden som ingår i värderingen av anläggningstillgångar och 

deras stora proportionella storlek i företagens balansräkningar. 

Aktivering ses huvudsakligen inom IT-sektorn (10 st.), som är en växande bransch i Nya 

Zeeland. Denna SBO är vanligtvis relaterad till internt genererade immateriella 
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tillgångar. Dessa kräver betydande bedömningsförmåga till följd av den teknologiska 

utvecklingen inom branschen och pressen på tidig intäktsföring från nya aktörer på de 

lokala och globala marknaderna. (XRB 2017) Sålunda förekommer även SBO relaterat 

till intäktsföring frekvent inom IT-sektorn (10 st.). Intäktsföring som SBO är även allmän 

inom branschen för konsumentvaror och -tjänster (9 st.). Det kan ytterligare nämnas att 

konsumentvaror och -tjänster har i proportion flest omnämnande av SBO i sina 

revisionsberättelser. Utöver de nämnda SBO inom den i fråga varande branschen 

förekommer även frågor gällande lager och investering i närstående företag frekvent. 

Enligt en studie av Sierra-García, Gambetta, García-Benau och Orta-Pérez (2019) kan 

SBO indelas i två kategorier: särskilt betydelsefulla områden på bolagsnivå (SBOB) och 

särskilt betydelsefulla områden på kontonivå (SBOK). Resultaten i studien av Sierra-

García et al. (2019) visar en sjunkande trend i mängden SBOB under tidsperioden för 

studien, medan mängden SBOK ökar. Enligt studien kan fenomenet bero på att 

kundföretagen utnyttjat informationen från tidigare SBO och gjort behövliga 

förändringar i riskhanteringsprocesser, vilket lett till att revisorn rapporterat färre SBOB 

och fler SBOK. Dessutom hävdar forskarna att i och med att revisorerna erhållit mer 

erfarenhet gällande identifiering av SBO och diskuterat dessa med kunderna, kan de inse 

att en viss risk i själva verket har att göra med ett specifikt konto och har därmed inte att 

göra med SBOB utan SBOK. Studien består av ett slutligt sampel på 70 företag av FTSE 

100-företag i Storbritannien för tidsperioden 2013–2016. 

4.3 Revisorrelaterade faktorer 

Som tidigare nämnt, har revisorrelaterade faktorer en inverkan på revisionsprocessen 

och därmed även på rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden. I detta avsnitt 

presenteras tidigare studier om revisorrelaterade faktorer som påverkar SBO-

rapporteringen. 

Studien av Nya Zeelands redovisnings- och revisionsstandardssättare XRB (2017) visar 

att det inte finns någon standardmängd av SBO som revisorn bör rapportera i 

revisionsberättelsen. Tabell 4 nedan illustrerar mängderna SBO som Big4-byråerna och 

övriga revisionsbolag rapporterat år 2016. 
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Tabell 4 Antal SBO per revisionsbolag i NZ år 2016 (Egen översättning: XRB 2017) 

 

Tabellen visar medeltalet av rapporterade SBO samt den maximala och minimala 

mängden SBO som de olika revisionsbolagen rapporterat. Som det framgår av tabellen 

så förekommer det rätt små skillnader mellan revisionsbolagen. Coleman och McKeon 

(2020), som undersökt SBO-rapportering i USA under året 2020, har även kommit fram 

till att skillnaderna mellan revisionsbolagen är små. Enligt deras studie rapporterar EY 

flest SBO med 1,75 SBO per utlåtande i genomsnitt. På andra plats kommer KPMG med 

ett medeltal på 1,62 SBO per utlåtande, strax följd av PwC med 1,61 i medeltal. Deloitte 

rapporterar i genomsnitt 1,55 SBO per utlåtande och övriga icke-Big4-bolag har ett 

medeltal på 1,54 SBO per utlåtande. Enligt den brittiska studien av Sierra-García et al. 

(2019) utger Deloitte, EY och KPMG färre SBO än vad PwC gör. Detta förklaras med att 

kunderna till de nämnda revisionsbyråerna är i de flesta fall mindre komplexa och 

reglerade än kunderna till PwC. Kend och Nguyen (2020) har kommit fram till 

motsvarande resultat i sin studie från Australien. Summa summarum kan det 

konstateras att studierna kommit till något olika resultat, men eftersom kravet på SBO-

rapportering är såpass nytt och undersökningarna baserar sig huvudsakligen på endast 

ett år så kan det inte ännu dras några långtgående slutsatser. 

Enligt Shao (2020) har revisionsbolagets storlek en tydlig inverkan på innehållet i 

särskilt betydelsefulla områden. Enligt studien är SBO längre då de är framställda av 

Big4 än av övriga bolag. Dessutom inkluderar Big4 mer digital information och 

företagsspecifik information i sina SBO. Resultaten från studien indikerar även att Big4 

har mindre industrispecifika SBO än övriga revisionsbolag. Studien visar också ett 

positivt förhållande mellan manliga revisorer och industrispecifika SBO, vilket indikerar 

att manliga revisorer rapporterar fler industrispecifika frågor än kvinnliga revisorer. 

Kulturella influenser kan ha en inverkan på revisorernas rapportering av SBO. Enligt 

resultaten i sen studie av Kitiwong och Srijunpetch (2019) är revisorer i länder där man 

tenderar att undvika osäkerhet, som till exempel i Thailand, mer benägna att rapportera 

branschtypiska SBO. Med andra ord är det vanligt att SBO för företag inom samma 
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bransch liknar varandra. Studiens sampel består av 781 revisionsberättelser för företag 

listade på börserna i Thailand, Singapore och Malaysia. 

4.4 Inverkan på revisionsarvodet 

Revisionsarvodet kan anses vara både en kundrelaterad och revisorrelaterad faktor. 

Större kundföretag betalar ofta högre revisionsarvode än mindre företag, eftersom deras 

revisionsuppdrag är i de flesta fall mer tidskrävande. Även karaktärsdrag så som 

kundens komplexitet (högre/lägre risk) kan påverka revisionsarvodet. (Hackenbrack & 

Knechel 1997; Widmann, Follert & Wolz 2020) Gällande revisorns inverkan på 

revisionsarvodet, så kan revisorns kunnande (revisionskvalitet) och eventuell 

specialisering inom branschen ha en inverkan på revisionsarvodet (Rama, Raghunandan 

& Riccardi 2018; Widmann, Follert & Wolz 2020). 

Enligt ISA 701 kräver upprättandet av särskilt betydelsefulla områden betydande 

omdöme av revisorn. Områden som kräver betydande bedömningsförmåga av revisorn 

har ofta att göra med svåröverskådliga frågor som krävt företagsledningens omdöme. 

Detta påverkar ofta revisorns revisionsstrategi, allokering av resurser och omfattningen 

av revisionsinsatsen relaterade till dessa frågor. För revisionsuppdraget kan detta i 

praktiken innebära involvering av personal på högre tjänstemannanivå eller experter 

inom området. (IFAC 2015b) Med andra ord leder hög komplexitet till större risker, som 

kräver mer arbete från revisorns sida, vilket kunde förväntas resultera i högre 

revisionsarvode. 

Resultaten i en studie av Li, Hay och Lau (2019) visar att införandet av den förnyade 

revisionsberättelsen, inklusive kravet på SBO, har höjt på revisionsarvodet. Detta anses 

bero på en förbättring av revisionskvaliteten. Samplet i studien består av 144 listade 

företag på Nya Zeeland. Enligt Pinto och Morais (2019) råder det ett positivt förhållande 

mellan mängden SBO och revisionsarvodet. Förhållandet förklaras med att det råder ett 

positivt samband mellan revisionsarvodet och uppfattad risk och i och med detta är 

sambandet mellan revisionsarvodet och SBO-rapportering positivt. Chen, Nelson, Wang 

och Yu (2020) har kommit fram till motsvarande resultat. De har undersökt särskilt 

betydelsefulla områden för 1 833 företag noterade på Hongkongbörsen för 

räkenskapsåret 2016. Enligt deras studie ökar revisionsarvodet med cirka fem procent 

då mängden SBO ökar från ett till två. Studiens resultat visar även ett positivt samband 

mellan SBOs komplexitet och revisionsarvodet. Detta överensstämmer med påståendet 

i ovanstående stycke om att hög komplexitet resulterar i högre revisionsarvode. 
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Dessutom visar studiens resultat att textlikhet i SBO har en negativ inverkan på 

revisionsarvodet. Således förknippas SBO som innehåller ”boilerplate” -text med ett 

lägre revisionsarvode. 

Asbahr och Ruhnke (2019), som undersökt effekterna av SBO i en experimentell studie 

med 122 mycket erfarna tyska revisorer, anser att SBO-rapporteringen inte ökar på 

revisorns arbetsbörda. Wu och Rezaee (2020), Reid et al. (2019), Gutierrez et al. (2018) 

och XRB (2017) har inte funnit bevis på att de nya kraven på revisionsberättelser skulle 

ha en signifikant inverkan på revisionsarvodet. Enligt Burke et al. (2020) påverkar 

kraven på SBO-rapportering inte direkt revisionsarvodet. Studien visar dock att de 

företag som har flera och långa SBO samt vars SBO innehåller hög osäkerhet betalar 

högre revisionsarvode. Det som ännu kan nämnas är att enligt Sierra-García et al. (2019) 

har företag som betalar högre revisionsarvode fler särskilt betydelsefulla områden på 

bolagsnivå (SBOB) och färre särskilt betydelsefulla områden på kontonivå (SBOK). 

4.5 Inverkan på revisionsberättelsens kvalitet och intressenter 

Studierna utvisar sinsemellan konfliktartade resultat huruvida SBO har en positiv eller 

negativ inverkan på revisionsberättelsens kvalitet. Enligt Reid, Carcello, Li och Neal 

(2019) förbättrar SBO signifikant revisionsberättelsens kvalitet. Deras studie undersöker 

hur de nya kraven i Storbritannien gällande revisionsberättelser påverkar kvaliteten på 

revisionsberättelsen. Data är insamlat från Londonbörsen för de två första åren efter att 

de nya kraven verkställts samt ett år innan verkställandet. Även Li, Hay och Lau (2019) 

har kommit fram till att den förnyade revisionsberättelsen, inklusive kravet på SBO, 

förbättrar revisionskvaliteten i och med en förminskning av oförväntade periodiseringar. 

Enligt Bédard, Gonthier-Besacier och Schatt (2015), som undersökt konsekvenserna av 

införandet av SBO i Frankrike, förbättrar SBO revisionskvaliteten första året av 

införandet. Det finns dock inga bevis på att revisionskvaliteten skulle förbättras under 

därpå följande år. Gutierrez, Minutti-Meza, Tatum och Vulcheva (2018) och Burke et al. 

(2020) anser att SBO inte har någon inverkan på revisionskvaliteten. 

Det finns även studier som indikerar att SBO kan ha en negativ inverkan på 

revisionsberättelsens kvalitet och intressenternas tillvägagångssätt. Sirois, Bédard och 

Bera (2018) har undersökt effekten av SBO i revisionsberättelsen på användarnas 

införskaffande av information. Studiens sampel består av 98 magisterstuderande från 

ett stort kanadensiskt universitet och studien är genomförd med hjälp av 

ögonspårningsteknik (eye-tracking technology). Resultaten visar att användarna finner 
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snabbare SBO-relaterad information i bokslutet och ägnar mer tid åt den än om 

revisionsberättelsen inte innehåller SBO. Studien visar även att ifall revisionsberättelsen 

innehåller många SBO fäster användarna mindre uppmärksamhet vid de återstående 

delarna av bokslutet. Detta kan anses reducera revisionsberättelsens nytta. Även Carver 

och Trinkle (2017) har kommit fram till att SBO försämrar revisionsberättelsens 

läsbarhet. Samplet i deras experimentella studie består av 150 icke-professionella 

amerikanska investerare. 

Enligt Lennox, Schmidt och Thompson (2019) är den förnyade revisionsberättelsen, 

inklusive SBO, icke-informativ för investerare. Studien avslöjar att detta beror på att 

revisorernas rapportering om olika risker inte är speciellt informativ och att investerarna 

redan varit medvetna om de rapporterade riskerna innan kraven på förnyade 

revisionsberättelserna införts. Studien lyfter fram att ungefär två tredjedelar av riskerna 

redan tidigare rapporterats av företagen innan den utvidgade revisionsberättelsen 

införts. Studiens sampel består av 488 företag med premienotering på Londonbörsen. 

Carver och Trinkle (2017) har kommit fram till motsvarande resultat i sin studie. Även 

Hao (2017) anser att SBO har snarare ett symboliskt än ett informativt värde. 

Christensen, Glover och Wolfe (2014) har undersökt hur icke-professionella investerare 

reagerar på SBO, speciellt då det handlar om frågor kring estimat av verkligt värde.  

Testgruppen i undersökningen består av icke-professionella investerare som är alumni 

från handelshögskolan i ett stort offentligt universitet i USA. Det slutliga samplet består 

av 141 deltagare. Resultaten visar att investerare är mer benägna att sluta betrakta 

företag som potentiella investeringsobjekt då revisionsberättelsen innehåller SBO än då 

det är frågan om en traditionell revisionsberättelse utan SBO. Resultaten visar även att 

då revisionsberättelsen innehåller SBO är investerare mindre benägna att investera än 

om företagsledningen presenterar samma information i bokslutets fotnoter. Detta har 

att göra med källtrovärdighetseffekten. Studien visar också att sannolikheten för att 

investerarna reagerar på SBO är mindre om SBO-avsnittet följs av ett stycke som ger en 

tydlig lösning på frågan. Kachelmeier, Rimkus, Schmidt och Valentine (2019) har även 

kommit fram till att icke-professionella investerare har mindre förtroende för områden 

i bokslutet som rapporterats i SBO. Deras sampel består av 299 icke-professionella 

amerikanska investerare. 

Boolaky och Quick (2016) har undersökt inverkan av utvidgade revisionsrapporter, 

inklusive effekterna av SBO, på bankdirektörers uppfattning om kvaliteten av de 

finansiella rapporterna och revisionsberättelsen samt deras beslut om beviljande av lån. 
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Studiens slutliga sampel består av 105 bankdirektörer från tyska banker. Resultaten 

indikerar att SBO inte påverkar bankdirektörers beslutsfattande gällande beviljande av 

lån. Sirois, Bédard och Bera (2018) har kommit fram till motsvarande resultat i sin 

studie. Däremot enligt Porumb, Zengin-Karaibrahimoglu, Lobo, Hooghiemstra och de 

Waard (2019) förknippas införandet av utvidgade revisionsberättelser med mer 

gynnsamma lånevillkor. I studien undersöks lånevillkoren för 204 företag med 

premienotering på Londonbörsen två år innan införandet av den utvidgade 

revisionsberättelsen och två efter införandet. Studiens resultat indikerar att förbättrade 

lånevillkor är aktuella speciellt för företag med få SBO. Detta tyder på att långivare 

uppfattar låntagare med färre SBO som mindre riskabla. 
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5 FORSKNINGSUPPGIFT 

Forskningsuppgiften i avhandlingen är att undersöka huruvida kundens och revisorns 

karaktärsdrag har ett samband med vad som rapporteras som SBO i 

revisionsberättelsen. I detta kapitel presenteras först avhandlingens hypoteser som är 

utformade utgående från tidigare forskning. Efter detta beskrivs 

datainsamlingsprocessen och det slutliga samplet. Till sist presenteras beroende 

variablerna och oberoende variablerna. 

5.1 Hypoteser 

Tidigare studier har kommit fram med flera kundrelaterade faktorer och en del 

revisorrelaterade faktorer som har en inverkan på antalet SBO som ett företag får. Bland 

annat kundens komplexitet och storlek har ansetts ha ett positivt samband med antalet 

SBO. Lönsamhet har däremot visat sig att ha en negativ inverkan på mängden SBO. 

Företagets bransch verkar även påverka både antalet och typen av SBO i 

revisionsberättelsen. (Burke et al. 2020; Coleman & McKeon 2020; Pinto & Morais 2019; 

Suttipun 2019; XRB 2017) Bortsett från studierna som undersökt branschens inverkan 

på typen av SBO, finns det till skribentens kännedom inte fler studier som undersökt 

vilka kundrelaterade faktorer påverkar typen av SBO i revisionsberättelsen. Därmed är 

det av intresse och motiverat att genomföra en undersökning om ämnet. 

Tidigare studier har kommit till motstridiga resultat gällande revisorns inverkan på 

antalet och typen av SBO. En del resultat visar att Big4-revisorer ger fler SBO än övriga 

revisorer, medan andra resultat indikerar det motsatta. Rapporteringen av SBO kan även 

påverkas av revisorns kön och kulturella skillnader. (Coleman & McKeon 2020; Kend & 

Nguyen 2020; Kitiwong & Srijunpetch 2019; Shao 2020; Sierra-García et al. 2019; XRB 

2017) Eftersom resultaten från tidigare studier visar motstridiga resultat, är det 

motiverat att undersöka revisorns roll gällande mängden och typen av SBO i 

revisionsberättelsen. 

Utgående från det ovannämnda utformas följande hypoteser: 

H1: Kundrelaterade faktorer har ett samband med SBO-rapporteringen 

H2: Revisorrelaterade faktorer har ett samband med SBO-rapporteringen 
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5.2 Datainsamling och sampel 

Studiens forskningsdata baserar sig på bokslutsinformation av Standard & Poor’s 500 

Composite Indexföretag (S&P 500), det vill säga företag som tillhör aktieindexet för de 

500 största börsnoterade aktiebolagen som handlas i USA. Dessa företag är av intresse 

på grund av att de är bland de största och mest följda i världen och USA är en drivande 

kraft i världsekonomin. USA har de mest utvecklade och övervakade börserna och 

effektiva kapitalmarknaderna. 

Kravet på SBO-rapportering i USA trädde i kraft den 30 juni 2019 för företag med 

nyemission på över 700 miljoner dollar och för övriga företag för räkenskapsperioder 

som avslutats 15 december 2020 eller senare (PCAOB 2017). I och med detta är SBO-

data från USA inte tillgängligt förrän år 2019. De flesta av S&P 500-företagen har SBO-

data för räkenskapsåret 2019 och därmed är studiens data samlat för detta räkenskapsår. 

S&P 500-samplet fås från Audit Analytics och inkluderar 495 företag. Från samplet 

exkluderas de företag som saknar segmentsinformation i databasen Compustat (82 st.), 

eftersom denna information behövs för mätandet av komplexitet. I enlighet med tidigare 

studier som till exempel Sierra-García et al. (2019) och Gutierrez et al. (2018), exkluderas 

även företag som är verksamma inom finans-, försäkrings- och fastighetssektorn (97 st.). 

Dessa företag identifieras med hjälp av industriklassificeringskoden Standard Industrial 

Classification (SIC). Företagens som exkluderas har en SIC-kod mellan 6000 och 6999. 

Finansiella rapporterna och kapitalstrukturen är avvikande för dessa företag och de 

regleras annorlunda än övriga företag. Sålunda är de inte jämförbara med övriga företag. 

Företag som inte ännu år 2019 rapporterat SBO i revisionsberättelsen är 37. Dessa 

företag har däremot rapporterat SBO år 2020 och dessa observationer inkluderas i 

studien. För att öka på observationerna, inkluderas 2020-data även för företag som 

rapporterat SBO för både räkenskapsåret 2019 och 2020 (16 st.). Därmed är 

observationerna för år 2020 53. Det slutliga samplet består av 316 företag och totalt 332 

observationer. Tabell 5 nedan beskriver sammansättningen av samplet och 

observationerna. 
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Tabell 5 Sampel och observationer 

 

Informationen om mängden och typen av SBO samlas in manuellt från Audit Analytics 

och kategoriseras genom innehållsanalys. Kategoriseringen grundar sig på Colemans och 

McKeons (2020) indelning av SBO i deras studie från USA. Indelningen presenteras i 

nästa avsnitt 5.3 Beroende variabler. Storleken på revisionsarvodet och information om 

revisorn fås även från Audit Analytics. Data för testvariablerna och kontrollvariablerna 

samlas in från databaserna Compustat och Orbis och kompletteras vid behov manuellt 

med bokslutsinformation. 

5.3 Beroende variabler 

Tidigare studier har undersökt vilka faktorer påverkar antalet SBO, men inte typen av 

SBO. Eftersom denna studie ämnar bidra speciellt till detta forskningsområde, är 

beroende variablerna i studien olika kategorier av SBO. SBO har indelats utgående från 

innehållet i sex olika kategorier i enlighet med Colemans och McKeons (2020) indelning 

av SBO. Kategorierna är Immateriella tillgångar (SBO1), 

Rörelseförvärv/Företagskombination (SBO2), Omsättning (SBO3), Övriga tillgångar 

(SBO4), Inkomstskatt (SBO5) och Skulder/skyldigheter och övriga SBO (SBO6). 

Skulder/skyldigheter och övriga SBO består främst av frågor relaterade till skulder och 

skyldigheter, men innehåller även några frågor om till exempel förändringar i 

redovisningsstandarder. Det görs ytterligare två regressioner där beroende variablerna 

är Goodwill och Antal SBO. Goodwill består av frågor som berör företagets goodwill. 

Dessa frågor är givetvis även med i Immateriella tillgångar (SBO1), men genom att ha 

en egen beroende variabel för goodwill kan vi se vad som specifikt inverkar på goodwill-

SBO. Detta är av intresse, eftersom en stor del av SBO i studien har att göra med goodwill 

(87 st.). Antal SBO innehåller alla SBO, oberoende av innehåll. Alla beroende variabler 

förutom Antal SBO är binära variabler. Dessa variabler beskriver antingen närvaron eller 

frånvaron av en faktor. Variabeln tar värdet 1 om närvaron av en faktor existerar och 
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värdet 0 om en faktor inte finns. (Wooldridge 2016, s. 208). Beroende variablerna 

presenteras i tabell 6 nedan. 

Tabell 6 Beroende variabler 

 

5.4 Testvariabler och kontrollvariabler 

Testvariablerna är valda utgående från resultaten i tidigare forskning som analyserar de 

faktorer som har en inverkan på rapporteringen av SBO. Därmed inkluderas följande 

testvariabler i regressionerna: Lönsamhet, Skuldsättningsgrad, Likviditet, Storlek, 

Komplexitet, Revisionsarvode, Bransch och Revisionsbyrå (Burke et al. 2020; Li, Hay 

& Lau 2019; Pinto & Morais 2019; Reid et al. 2019; Sierra-García et al. 2019). Dessutom 

är Goodwill med som testvariabel, Utöver testvariabler tas årsdummyvariabel med som 

kontrollvariabel. Till näst presenteras tesvariablerna och kontrollvariablerna en för en 

och i slutet av avsnittet i Tabell 7 finns en sammanställning av variablerna. Oberoende 

variablerna är de samma i alla regressioner. 

Testvariabel: Lönsamhet 

Företagets lönsamhet har visat sig ha en negativ inverkan på antalet SBO i 

revisionsberättelsen (Pinto & Morais 2019; Suttipun 2019). Variabeln lönsamhet mäts i 

studien genom att dividera företagets nettoinkomst med totala tillgångar, det vill säga 

Return on Assets (ROA). ROA används ofta som nyckeltal vid analysering av företagets 

lönsamhet (Gutierrez et al. 2018; Reid et al. 2019). Dålig lönsamhet förknippas ofta med 

större risk, som i sin tur medför risk- och osäkerhetsfaktorer som kräver revisorns 

uppmärksamhet och omdöme. Därmed kunde det förväntas att det finns ett negativt 

samband mellan företagets lönsamhet och åtminstone antalet SBO. 

Testvariabel: Skuldsättningsgrad 

Företagets skuldsättningsgrad mäts genom att dela totala skulder med totala tillgångar 

(Pinto & Morais 2019; Sierra-García et al. 2019). En hög skuldsättningsgrad är på 
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motsvarande sätt som låg lönsamhet förknippad med större risker och kunde därmed 

tänkas kräva betydande omdöme av revisorn. Sålunda kunde det förväntas ett positivt 

samband mellan företagets skuldsättningsgrad och åtminstone SBO6, det vill säga 

Skulder/skyldigheter och övriga SBO. 

Testvariabel: Likviditet 

Likviditet mäts med hjälp av nyckeltalet balanslikviditet, som innebär att företagets 

kortfristiga tillgångar divideras med kortfristiga skulder (Sierra-García 2019). 

Aktieföretag förväntas ha en likviditet som är tillräckligt hög för att kunna bedriva 

verksamheten, men inte såpass hög att den skulle bromsa avkastningen. Ett företag som 

har god likviditet förväntas kunna uppfylla sina förpliktelser och på så sätt fortleva på 

kort och lång sikt. Likviditet kunde tänkas vara korrelerat med lönsamhet och därmed 

kunde det förväntas även ett negativt samband mellan företagets likviditet och antalet 

SBO. 

Testvariabel: Storlek 

Företagets storlek mäts som den naturliga logaritmen av totala tillgångar. Den naturliga 

logaritmen används för att jämna ut betydande skillnader i företagsstorlek. (Pinto & 

Morais 2019; Sierra-García 2019) Stora företag brukar generellt sett ha bättre 

redovisning och interna kontroller än små företag och därmed kunde det tänkas att 

revisorn i högre grad kan förlita sig på deras siffror. Å andra sidan, eftersom stora 

företag, inklusive S&P 500-företag, har många ögon på sig, både investerares och övriga 

intressenters, kan konsekvenserna av oupptäckta väsentliga felaktigheter vara allvarliga. 

Följaktligen kan det tänkas att revisorn ägnar mycket tid och omdöme åt att försäkra sig 

om de olika posternas riktighet. Således kunde företagets storlek tänkas ha både positiva 

och negativa effekter på SBO. Tidigare studier har funnit ett positivt samband mellan 

företagets storlek och antalet SBO (Suttipun 2019) och att de vanligaste SBO för de 

största företagen har att göra med värdering av goodwill och andra immateriella 

tillgångar, anläggningstillgångar eller lager (Kend & Nguyen 2020). 

Testvariabel: Komplexitet 

Tidigare studier har funnit ett positivt samband mellan kundföretagets komplexitet och 

mängden SBO (Burke et al. 2020; Pinto & Morais 2019; Suttipun 2019). Variabeln 

komplexitet mäts med hjälp av antalet affärssegment (Pinto & Morais 2019). Antalet 

affärssegment bland sampelföretagen varierar mellan 1 och 12 (se Tabell 8 i 7.1 
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Deskriptiv statistik). Utgående från tidigare forskning kunde variabeln komplexitet 

tänkas ha ett positivt samband åtminstone med antalet SBO. 

Testvariabel: Revisionsarvode 

Som redan nämnts under tidigare forskning, så kan revisionsarvodet anses vara både en 

kundrelaterad och revisorrelaterad faktor. Större kundföretag betalar ofta högre 

revisionsarvode och karaktärsdrag så som kundens komplexitet kan ha en inverkan på 

revisionsarvodet. (Hackenbrack & Knechel 1997; Widmann, Follert & Wolz 2020) 

Gällande revisorns inverkan på revisionsarvodet, så kan revisorns kunnande och 

eventuell specialisering inom branschen ha en inverkan på revisionsarvodet (Rama, 

Raghunandan & Riccardi 2018; Widmann, Follert & Wolz 2020). 

Den naturliga logaritmen används även i detta fall för att jämna ut betydande skillnader 

i revisionsarvoden. Ett högre revisionsarvode kan indikera att revisorn anser att 

revisionsuppdraget är komplext och riskfyllt. Värdering av immateriella tillgångar, 

inklusive goodwill, är ofta subjektiv till sin natur och kan kräva betydande omdöme från 

revisorns sida. Detta kan tänkas leda till en större arbetsbörda och därmed eventuellt ett 

större revisionsarvode. Sålunda kunde det förväntas ett positivt samband mellan 

revisionsarvodet och immateriella tillgångar, inklusive goodwill. Tidigare studier har 

kommit fram till motstridiga resultat gällande förhållandet mellan revisionsarvode och 

SBO-rapportering (Li, Hay & Lau 2019; Pinto & Morais 2019; Reid et al. 2019; Wu & 

Rezaee 2020). 

Testvariabel: Goodwill 

Tidigare studier om SBO-rapportering har inte haft goodwill med som en testvariabel. I 

denna studie tas goodwill med eftersom det redan i ett tidigt skede kom fram att en stor 

del av SBO i samplet har att göra med goodwill. Olika mått på goodwill testades för att 

se vilket som lämpar sig bäst för regressionsmodellen. Det visade sig att den naturliga 

logaritmen av goodwill ökade på modellens förklaringsgrad i jämförelse med till exempel 

goodwill/totala tillgångar. Naturliga logaritmen används för att jämna ut betydande 

skillnader i mängden goodwill. 

Enligt PCAOB (2019) är SBO en fråga som är speciellt krävande för revisorn att bedöma 

eftersom bedömningen är subjektiv eller komplicerad till sin natur. Värdering av 

goodwill uppfyller vid de flesta fall detta krav. Goodwill baseras ofta på ett restvärde och 

både IFRS 3 och IAS 36 uppmanar ledningen att göra bästa möjliga bedömning och 

dokumentera de antaganden och uppskattningar som det redovisade beloppet baserar 
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sig på, inklusive därtill relaterade osäkerheter (IASB 2004; IASB 2008). Utgående från 

det nämnda, kunde goodwill förväntas ha ett positivt samband åtminstone med 

beroende variablerna SBO1 Immateriella tillgångar och Goodwill. 

Testvariabel: Bransch 

Kundföretagets bransch har visat sig ha en inverkan på vad som rapporteras i SBO 

(Colemans & McKeon 2020; Pinto & Morais 2019; XRB 2017). Utgående från företagens 

SIC -kod (Standard Industrial Classification) och i enlighet med USA:s 

värdepapperskommissions, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), SIC-

kodlista (2020) indelas företagen i sex branscher: Tillverkning, Biovetenskap, Energi & 

Transport, Teknologi, Partihandel & Tjänster och Övriga branscher. Branscherna utgör 

dummyvariabler i regressionerna. Dummyvariabler beskriver antingen närvaron eller 

frånvaron av en faktor. Variabeln tar värdet 1 om närvaron av en faktor finns och värdet 

0 om en faktor inte existerar. För att undvika dummy variable trap används Övriga 

branscher som referensbransch. Om det skapades dummyer för samtliga variabler skulle 

variablerna korrelera starkt med varandra. För att undvika detta skapas dummyer för n-

1 variabler. (Wooldridge 2016, s. 208) Figur 1 nedan ger en överblick över 

branschfördelningen i forskningsdatat. Branschen Tillverkning (22 %) har flest företag. 

Strax efter kommer branscherna Biovetenskap och Teknologi (20 %). På fjärde och femte 

plats är branscherna Partihandel & tjänster och Energi & Transport med 18 % och 15 %. 

Företagen inom Övriga branscher utgör 5 % av forskningsdatat. 

Figur 1 Branschindelningen 
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Testvariabel: Revisionsbyrå 

Tidigare studier har kommit fram till motstridiga resultat gällande revisionsbyråns 

inverkan på SBO-rapporteringen (XRB 2017; Sierra-García et al. 2019; Coleman & 

McKeon 2020; Kend & Nguyen 2020). Av avhandlingens 332 observationer har PwC 

reviderat 109, EY 101, Deloitte 64, KPMG 53 och övriga revisionsbyråer 5 (se Tabell 9 i 

7.1 Deskriptiv statistik). Eftersom alla företagen i samplet förutom fem är reviderade av 

Big4-byråer, är det inte meningsfullt att undersöka ifall SBO-rapporteringen avviker 

mellan Big4-byråer och icke-Big4-byråer. Vad som däremot kan undersökas är ifall det 

existerar skillnader mellan de fyra Big4-byråerna. Sålunda tas dummyvariablerna PwC, 

EY, Deloitte och KPMG med i regressionerna. Övriga revisionsbyråer används som 

referensdummy för att undvika dummy variable trap. 

Kontrollvariabel: År 

En årsdummy inkluderas i regressionerna som kontrollvariabel för att se ifall det 

förekommer skillnader i typen och mängden SBO mellan olika år. Dummyvariabeln får 

värdet 1 för år 2019 och 0 för år 2020. Som det framgår av avsnitt 5.2 Datainsamling 

och sampel, består samplet av 332 observationer, varav 279 är för år 2019 och 53 för år 

2020. Eftersom observationerna endast är för två år är det tveksamt huruvida några 

långtgående slutsatser kan dras angående räkenskapsårets inverkan på SBO-

rapporteringen. 

Sammanställning av test- och kontrollvariablerna 

Tabell 7 nedan visar en sammanställning av testvariablerna och kontrollvariablerna som 

presenterats i detta avsnitt.  
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Tabell 7 Testvariabler och kontrollvariabler 
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6 FORSKNINGSMETOD 

I detta kapitel presenteras den empiriska delen av avhandlingen.  Först beskrivs 

avhandlingens logistiska och linjära regressionsmodeller och sedan presenteras 

undersökningsstrategin. 

6.1 Regressionsmodeller 

I detta avsnitt behandlas de olika regressionsmodellerna. Först beskrivs de logistiska 

regressionsmodellerna som används när SBO1-SBO6 och Goodwill är beroende 

variabler. Därefter presenteras den linjära regressionsmodellen som används då 

beroende variabeln är Antal SBO. 

Modellspecifikation för regressionerna med binära beroende variabler  

I avhandlingen görs det regressioner med beroendevariablerna SBO1-SBO6 och 

Goodwill för att undersöka vilka faktorer har en inverkan på typen av SBO som företag 

får. Eftersom beroendevariablerna SBO1-SBO6 och Goodwill är binära variabler är det 

inte ändamålsenligt att göra multipla linjära regressioner. I denna studie har det gjorts 

sju logistiska regressioner, en för var och en av de nämnda beroende variablerna. Det 

finns olika typer av modeller som kan användas vid logistisk regression. De vanligaste är 

logit och probit. Logit är den mest använda logistiska regressionen på grund av dess 

effektivitet och beräkningsförmåga. Därför väljs denna typ av logistisk regression för 

denna studie. Den underliggande funktionen till logit-modellen – den logistiska 

funktionen – kan skrivas på följande vis: 

F (zi) står för den logistiska funktionen för en slumpmässig variabel z och e är exponential 

i logit funktionen. Denna funktion kan också kallas den kumulativa 

fördelningsfunktionen för den logistiska slumpmässiga variabeln. Sannolikheten att y = 

1, givet xi (P(y = 1 I xi) är därmed följande: 

(Wooldridge 2016, s. 525–535) 

Den slutliga regressionsmodellen som används i avhandlingens regressioner följer 

modellen ovan. Den linjära delen av modellen, det vill säga det som är inom parentes, 

ser ut på följande vis: 
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Modellens y står för beroende variabeln, det vill säga SBO1-SBO6 eller Goodwill, och x1, 

x2, ..., xpi står för oberoende variablerna: 

β0 + β1Lönsamhet + β2Skuldsättningsgrad + β3Likviditet + β4Storlek + 

β5Komplexitet + β6Revisionsarvode + β7Goodwill + β8Tillverkning + 

β9Biovetenskap + β10Energi&Transport + β11Teknologi + 

β12Partihandel&Tjänster + β13PwC + β14EY + β15Deloitte + β16KPMG + 

β17År2019 + Ɛi 

Där: 

β0= Intercept på y-axeln 

β1 = Regressionskoefficient för lönsamhet (ROA) 

β2 = Regressionskoefficient för skuldsättning (tot. skulder/tot. tillgångar) 

β3 = Regressionskoefficient för likviditet (balanslikviditet) 

β4 = Regressionskoefficient för storlek (naturliga log. av totala tillgångar) 

β5 = Regressionskoefficient för komplexitet (antalet affärssegment) 

β6 = Regressionskoefficient för revisionsarvode (naturliga log. av revisionsarvode) 

β7 = Regressionskoefficient för goodwill (naturliga log. av goodwill) 

β8-12 = Branschdummyvariabler 

β13-16 = Dummyvariabler för revisionsbyråer 

β17 = Årsdummy för år 2019 

Ɛi = Slumpterm 

 

Koefficienterna β representerar okända parametrar och termen εi står för slumpmässiga 

fel. Termen εi representerar även de värden som inte direkt kan inkluderas i modellen på 

grund av att det antingen inte finns data tillgängligt eller att mänskliga fel uppstått i data. 

(Chatterjee & Simonoff 2013; Gujarati 2011). 
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Modellspecifikation för regressionen med Antal SBO som beroende 
variabel 

Antal SBO används som beroende variabel för att undersöka vad som påverkar antalet 

SBO som företag får. Den linjära regressionsmodellen som används i undersökningen 

har följande form: 

 

Motsvarande regressionsmodell har använts i tidigare studier som undersökt vad som 

påverkar antalet SBO i revisionsberättelsen (Pinto & Morais 2019). Modellens y står för 

beroende variabeln Antal SBO och x1, x2, ..., xpi står för oberoende variablerna. 

Oberoende variablerna är de samma som för de logistiska regressionerna (se ovan). 

6.2 Undersökningsstrategi 

De logistiska regressionerna görs i statistikprogrammet SPSS Statistics. Den linjära 

regressionen görs i statistikprogrammet Gretl, eftersom robusta standardfel inte kan 

inkluderas i regressionsmodeller i SPSS Statistics (se avsnitt 7.2 Korrelation och 

heteroskedasticitet). För att testa hypoteserna i avhandlingen används en specifik 

signifikansnivå. Signifikansnivåer som vanligen används är 1 %, 5 % och 10 %. 

Signifikansnivån förklarar hur starkt ett undersökningsresultat är. Ju lägre 

signifikansnivå, desto starkare är resultatet. (Gujarati 2011) 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från den empiriska forskningen. Till 

först presenteras deskriptiv statistik, korrelationer och resultat från Breusch-Pagan-test. 

Därefter ligger fokuset på regressionsresultaten. För att undersöka vilka kund- och 

revisorrelaterade faktorer har ett samband med SBO-rapporteringen, utförs sju 

logistiska regressionsanalyser och en linjär regressionsanalys. I de logistiska 

regressionsanalyserna fungerar de olika kategorierna av SBO, det vill säga SBO1-SBO6 

och Goodwill, som beroende variabler. I den linjära regressionen är beroende variabeln 

Antal SBO. Oberoende variablerna är de samma i alla åtta regressioner. Först 

presenteras huvudanalysen och därefter en tilläggsanalys. Till sist ges en 

sammanfattning av kapitlet. 

7.1 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt presenteras den deskriptiva statistiken. I Tabell 8 kan minimi- och 

maximivärden, medeltal, median, standardavvikelse, skevhet och kurtosis för 

testvariablerna och beroende variabeln Antal SBO beskådas. Eftersom dummyvariabler 

endast antar värdena noll och ett, har beroende variablerna SBO1-6, SBO Goodwill och 

testvariablerna för revisionsbyråer och branscher exkluderats ur tabellen av praktiska 

skäl. Emellertid presenteras fördelningen av kategorierna av SBO (SBO1-6 och 

Goodwill), senare i detta avsnitt. Likaså beskrivs revisionsbyråernas inverkan på SBO 

senare i avsnittet. Branschfördelningen i samplet har presenterats tidigare i Figur 1 

under 5.4 Testvariaber och kontrollvariabler. 

Från Tabell 8 kan det avläsas att samplet innehåller en del variationer och extremvärden, 

speciellt gällande variablerna totala tillgångar (storlek), revisionsarvode och goodwill. 

Dessa har relativt stora skillnader mellan minimi- och maximivärden. Stora variationer 

och extremvärden beror antagligen på att samplet innehåller företag i olika åldrar och 

storlekar och från olika industrier. Standardavvikelsen för totala tillgångar är dryga 53 

miljarder dollar, för revisionsarvodet dryga 9 miljoner dollar och för goodwill dryga 12 

miljarder dollar. Standardavvikelsen beskriver hur mycket observationerna i samplet 

avviker från medelvärdet i genomsnitt. Totala tillgångar, revisionsarvode och goodwill i 

dollar inkluderas i den deskriptiva statistiken för att få en överblick över skillnaderna i 

undersökningens observationer. För att jämna ut dessa betydande skillnader används 

den naturliga logaritmen av företagens totala tillgångar, revisionsarvode och goodwill i 

regressionsmodellerna. Tabell 8 beskriver den deskriptiva statistiken även för naturliga 

logaritmerna (LOG-värdena). Det kan konstateras att standardavvikelserna sjunker 
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rejält då totala tillgångar, revisionsarvodet och goodwill jämförs med de naturliga 

logaritmerna. Motsvarande fenomen kan beskådas i kolumnen för skevhet. Skevhet 

mäter hur symmetrisk eller asymmetrisk fördelningen av en variabel är, det vill säga hur 

symmetriskt variabeln är utspridd i förhållande till medelvärdet. Om variabeln är 

normalfördelad tar skevhet värdet 0. Då skevheten jämförs mellan totala tillgångar, 

revisionsarvode och goodwill och deras naturliga logaritmer, kan det konstateras att 

variablerna blir betydligt mer normalfördelade då den naturliga logaritmen används. 

Kurtosis förklarar hur sannolika de mer extrema utfallen är för en given variabels 

fördelning. Kurtosis tar värdet 3 om det är frågan om normalfördelning. I och med de 

naturliga logaritmerna blir både totala tillgångar och goodwill mer normalfördelade. 

(Gujarati 2011) 

Medianen (0,65) för skuldsättningsgrad ligger nära medeltalet (0,64), vilket indikerar 

normalfördelning. De relativt höga värdena för skevhet och kurtosis tyder dock på att 

observationerna är osymmetriska. Utgående från minimi- och maximivärdena kan det 

konstateras att det finns både företag som har väldigt lite utomstående finansiering och 

företag som är extremt skuldsatta. 

Skevhet och kurtosis har förhållandevis höga värden för variabeln likviditet 

(balanslikviditet). Detta tyder på att observationerna inte är symmetriskt fördelade, 

vilket bestyrks av det låga minimivärdet och ytterst höga maximivärdet. Variabeln 

lönsamhet (ROA) verkar vara mer normalfördelad. Medianen (0,07) är väldigt nära 

medeltalet (0,08) och värdena för standardavvikelse och skevhet är relativt låga. 

Kurtosis har dock ett relativt högt värde. 

Variabeln komplexitet mäts i form av antal affärssegment. Minimivärdet är ett segment 

och maximivärdet är 12 segment. Sampelföretagen har i medeltal 3,54 affärssegment. 

Medianen ligger relativt nära medeltalet, vilket tyder på att observationerna skulle vara 

förhållandevis symmetriskt fördelade. Värdena för standardavvikelse, skevhet och 

kurtosis stöder detta påstående. 

Beroende variabeln Antal SBO förklarar hur många SBO det finns per observation. 

Utgående från tabellen rapporterar revisorer minst en SBO och maximalt fyra SBO per 

observation. I medeltal rapporteras 1,75 SBO. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Utfall
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Tabell 8 Deskriptiv statistik 

 

Fördelningen av SBO enligt kategori  

Det totala antalet SBO i studien är 582. Antalet SBO per företag varierar mellan 1–4. 

Fördelningen av SBO enligt de olika kategorierna kan beskådas nedan i Figur 2. 

Kategorin Skulder/skyldigheter och övriga SBO har allra flest SBO och står för nästan 

20 % av den totala mängden. Strax efter kommer kategorierna Omsättning och 

Inkomstskatt, som likaså står för nästan 20 % var. På fjärde plats ligger Immateriella 

tillgångar med ett procenttal på knappa 18. Majoriteten av SBO i denna kategori består 

av frågor som har att göra med goodwill (87/103 st.). SBO gällande Goodwill står för 

knappa 15 % av den totala mängden SBO. På sjätte och sjunde plats kommer Övriga 

tillgångar och Rörelseförvärv/Företagskombination med 12,5 % respektive knappa 11 

%. Fördelningen av SBO är i stort sett i linje med resultaten från studierna av Coleman 

och McKeon (2020) och XRB (2017), som presenterats under tidigare forskning i 

avhandlingen. 
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Figur 2 Fördelningen av SBO enligt kategori (st. / %) 

  

Revisionsbyråns inverkan på antalet SBO 

Från Tabell 9 nedan kan det observeras att revisionsbyrån PwC reviderat flest 

observationer (109/332). Strax efter kommer EY med 101 reviderade observationer. 

Deloitte har reviderat 64 observationer och KPMG 53. Icke-Big4-byråer har ansvarat för 

revisonen av endast fem observationer. 

Tabell 9 Antal reviderade observationer och SBO per revisionsbyrå 

 
 
Som det framgår av tabellen så förekommer det rätt små skillnader mellan 

revisionsbolagen gällande medeltal och maximi- och minimiantal SBO per observation. 

Medeltalet för rapporterade SBO per observation för alla revisionsbyråer är 1,8. EY har 

rapporterat i genomsnitt mest SBO per observation (2) av Big4-byråerna. Detta är i linje 

med tidigare studier (XRB 2017; Coleman & McKeon 2020). KPMG kommer strax efter 

med ett medeltal på 1,9. Både Deloitte och PwC har rapporterat i medeltal 1,6 SBO per 
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observation. Det största antalet SBO som EY, KPMG och PwC rapporterat i en 

observation är fyra. Motsvarande siffra för Deloitte och övriga revisionsbyråer är tre. 

7.2 Korrelationer, multikollinearitet och heteroskedasticitet 

För att kontrollera möjliga samband mellan variablerna i undersökningen utförs en 

Pearsons korrelationsmatris. Utöver detta undersöks variablernas VIF-värden och 

toleransvärden. Till sist kontrolleras den linjära regressionsmodellen för 

heteroskedasticitet med hjälp av ett Breusch-Pagan-test. 

Pearsons korrelationsmatris 

En Pearsons korrelationsmatris görs för att undersöka möjliga korrelationer, det vill säga 

samband, mellan variablerna i undersökningen. Korrelationskoefficienterna kan anta 

värden mellan 1 och -1. Värdet 1 motsvarar perfekt positivt samband och -1 perfekt 

negativt samband. Om variabler i en regressionsmodell korrelerar med varandra uppstår 

multikollinearitet. Stark multikollinearitet råder om korrelationsvärden överstiger +/- 

0,80. En stark multikollinearitet kan orsaka att resultaten från regressionen blir 

missvisande och att en variabel som annars skulle vara signifikant kan bli insignifikant. 

(Brooks 2008) Korrelationsmatrisen kan beskådas nedan i Tabell 10. 

Enligt korrelationsmatrisen har ingen av oberoende variablerna en stark korrelation. De 

flesta av korrelationskoefficienterna överskrider inte ett värde på 0.4/-0.4 och en stor 

del håller sig till värden som är under 0.1/-0.1. Att värdena på 

korrelationskoefficienterna är nära noll är ett gott tecken, eftersom detta tyder på att 

regressionsmodellen är pålitlig och fungerar väl. 

Korrelationen mellan företagets storlek och revisionsarvodet är 0,665, det vill säga lite 

på högre sidan, men det råder inte multikollinearitet då gränsvärdet är 0,80. 

Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. Korrelationen mellan variablerna är logisk 

eftersom jämfört med små företag betalar stora företag i de flesta fall högre 

revisionsarvode eftersom revisionsuppdragen är mer arbetsdryga (Widmann, Follert & 

Wolz 2020). Den relativt starka korrelationen mellan goodwill och revisionsarvodet 

(0,547) är även logisk.  Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. Som tidigare nämnt är 

värdering av goodwill ofta subjektiv till sin natur och kan kräva betydande omdöme från 

revisorns sida. Detta kan leda till en större arbetsbörda, som i sin tur eventuellt kan 

resultera i ett högre revisionsarvode. Sålunda kunde det tänkas att ju mera goodwill ett 

företag har, desto mera arbete krävs det från revisorns sida och därmed kan 

revisionsarvodet stiga. 
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Det finns ett värde i matrisen som överskrider gränsvärdet 0,80; korrelationen mellan 

beroende variablerna SBO1 (immateriella tillgångar) och SBO för goodwill (0,920). 

Denna korrelation är dock inget att bekymra sig över, eftersom det handlar om två 

beroende variabler. Ofördelaktig multikollinearitet råder endast om det existerar stark 

korrelation mellan oberoende variabler. Dessutom är korrelationen logisk, eftersom SBO 

för goodwill står för majoriteten av SBO för SBO1 (immateriella tillgångar) (87/103, se 

Figur 2). 

Variance Inflation Factor (VIF)  

En Variance Inflation Factor-analys (VIF) utförs för att kontrollera hur mycket variansen 

i regressionskoefficienten drivs upp om oberoende variablerna korrelerar. Om VIF-

värdet är lika med 1, betyder det att oberoende variablerna inte korrelerar med varandra. 

Om VIF-värdet är större än 1, men mindre än 5 innebär det att variablerna är måttligt 

korrelerade med varandra. Om värdet överskrider 10 råder det stark multikollinearitet. 

Toleransvärdet är inversen av VIF-värdet. Ju lägre toleransvärdet är, desto mer sannolikt 

är det att det råder multikollinearitet bland variablerna. Om toleransvärdet underskrider 

0,10 råder det stark multikollinearitet mellan variablerna. (Shrestha 2020) 

VIF- och toleransvärdena för modellen kan avläsas från samma tabell som 

korrelationsmatrisen, det vill säga Tabell 10. Utgående från bilagan kan det konstateras 

att de flesta VIF-värden håller sig mellan 1 och 5, det vill säga variablerna är måttligt 

korrelerade med varandra. Samtliga fyra revisionsbyrådummyer har dock ett VIF-värde 

som överskrider 10 (märkt med gult), vilket tyder på att modellen kan lida av 

multikollinearitet. Toleransvärdena för revisionsbyråerna indikerar det samma. På 

grund av detta utförs en tilläggsanalys där de fyra revisionsbyrådummyerna ersätts av 

en Big4-dummy. I tilläggsanalysen finns det inget VIF-värde som skulle överskrida 10 

och inget toleransvärde som skulle underskrida 0,10, vilket tyder på att modellen inte 

lider av multikollinearitet. Det kan konstateras att signifikansnivåerna och 

förklaringsgraderna i tilläggsanalysens regressioner skiljer sig en aning från 

huvudanalysens regressioner. Tilläggsanalysen hittas i Bilaga 1 och diskuteras 

noggrannare senare i kapitlet under 7.5 Tilläggsanalys. 
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Tabell 10 Pearsons korrelationsmatris och VIF-analys
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Breusch-Pagan-test 

Den linjära regressionsmodellen med beroendevariabeln Antal SBO testas för 

heteroskedasticitet. Om feltermerna (εi) är jämnt fördelade längs regressionsmodellen 

råder det homoskedasticitet. Då feltermerna i en regressionsmodell är ojämnt fördelade 

råder det heteroskedasticitet. Heteroskedasticitet kan försämra regressionsmodellens 

tillförlitlighet. För att testa ifall heteroskedasticitet existerar utförs ett Breusch-Pagan-

test. (Gujarati 2011) Testet görs i statistikprogrammet Gretl, eftersom det inte är möjligt 

att utföra det i SPSS Statistics, som annars används för att utföra regressionsanalyserna 

i avhandlingen. 

Homoskedasticitet är ett antagande i linjära regressioner, men inte i logistiska 

regressioner. Därför är det inte ett problem fastän logistiska regressionernas data skulle 

visa heteroskedastiska tendenser. (Schreiber-Gregory, Jackson & Bader 2018) Av denna 

orsak testas heteroskedasticitet endast för den linjära regressionsmodellen med Antal 

SBO som beroende variabel. Testet utförs både för huvudanalysen och tilläggsanalysen. 

Hypoteserna för Breusch-Pagan-testet är följande: 

H0: Homoskedasticitet 

H1: Heteroskedasticitet 

Nollhypotesen förkastas om Chi2 -värdet i testet är högt och p-värdet är lågt (signifikant). 

Nedan i Tabell 11 presenteras resultaten från Breusch-Pagan-testet för den linjära 

regressionen både i huvudanalysen och tilläggsanalysen. Resultatet för huvudanalysen 

indikerar möjlig heteroskedasticitet (10 % signifikansnivå). I och med detta förkastas 

nollhypotesen. För att undvika konsekvenserna av heteroskedasticitet, korrigeras den 

linjära regressionsmodellen genom att inkludera robusta standardfel. I SPSS Statistics 

går det inte att göra detta och därför utförs den linjära regressionen i 

statistikprogrammet Gretl där robusta standardfel inkluderas i regressionsmodellen. 

(Gujarati 2011) Resultatet för tilläggsanalysen tyder inte på heteroskedasticitet, vilket 

indikerar att ytterligare åtgärder inte är nödvändiga för denna modell. 

Tabell 11 Breusch-Pagan-test 
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7.3 Regressionsresultat 

I Tabell 12 nedan har resultaten från de olika regressionsanalyserna sammanställts. På 

nästsista raden i tabellen kan de olika regressionernas förklaringsgrad, det vill säga R2 

avläsas. Förklaringsgraden beskriver hur stor andel av variansen i beroende variabeln 

kan förklaras med hjälp av oberoende variablerna i modellen. Ju högre 

förklaringsgraden är, desto bättre förklarar oberoende variablerna förändringen i 

beroende variabeln. (Brooks 2008) För de logistiska regressionerna används Cox & Snell 

R Square, eftersom den är en av de mest använda när det gäller logistiska regressioner 

och för den linjära regressionen används R Square (Allison 2013). I och med detta är 

förklaringsgraderna för de logistiska regressionerna inte direkt jämförbara med den 

linjära regressionens förklaringsgrad. Den lägsta förklaringsgraden är 0,130 (SBO2), det 

vill säga 13 %. Förklaringsgraden för de övriga logistiska regressionerna ligger mellan 

15,1–20,1 %. Förklaringsgraden för den linjära regressionen med Antal SBO är 21,6 %. 

Resultatens signifikansnivå kan avläsas från kolumnerna med P-värdet och med hjälp av 

färgkoden under tabellen. De siffror som är mörkgröna är signifikanta på 1 % -nivå. De 

variabler som är medelgröna är signifikanta på 5 % -nivå och de ljusgröna är signifikanta 

på 10 % -nivå. Om en enskild variabel är signifikant innebär det att variabeln kan 

förklaras med modellen. Ju lägre signifikansnivån är, desto mindre kan variabeln 

förklaras slumpmässigt. (Barmark & Djurfeldt 2009) 

På den sista raden i tabellen kan regressionsmodellernas signifikans avläsas. Ju lägre 

värdet är, desto bättre förklarar modellen resultatet. Om signifikansnivån är under 5 % 

(0,05) anses den vara tillräcklig för att förklara modellen (Barmark & Djurfeldt 2009). 

Samtliga regressioner har ett p-värde på mindre än 0,000 och är därmed signifikanta på 

1 % -nivå. I och med detta kan det konstateras att regressionsmodellerna passar 

forskningsdatat och det kan dras pålitliga slutsatser utgående från 

regressionsanalyserna. 

I den tredje kolumnen för varje logistisk regression i resultattabellen kan oddskvoten 

(odds ratio) Exp(B) avläsas. Eftersom estimat från logistiska regressioner karakteriserar 

förhållandet mellan prediktor och svarsvariabel på en log-odds-skala, ger de inte direkt 

någon praktisk förklaring. Därför kan exponentialfunktionen användas för att räkna ut 

oddskvoten för varje prediktor. (Hilbe 2009) Till exempel, en enhetsökning i goodwill 

kommer att minska oddsen för att få SBO4 med en faktor på 0,826 (se resultaten i Tabell 

12), ceteris paribus.
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Tabell 12 Resultat - sammanställning av regressionerna 
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7.4 Analys av regressionsresultat 

I detta avsnitt rapporteras och analyseras resultaten från regressionerna (Tabell 12). I 

analysen diskuteras möjliga förklaringar till de rapporterade resultaten och hur de 

förhåller sig till resultat från tidigare forskning (där det finns). Analysen är uppdelad i 

åtta delar enligt beroende variablerna, det vill säga SBO1-6, Goodwill och Antal SBO. 

Regression: SBO1 Immateriella tillgångar 

Koefficienterna för testvariablerna lönsamhet, likviditet och storlek har ett negativt 

samband med SBO för immateriella tillgångar. Lönsamhet är signifikant på 1 % -nivå och 

eftersom oddskvoten är 0,000 verkar det som att variabeln har en väldigt stor inverkan 

på sannolikheten för att SBO1 inte förekommer. Detta förhållande kan tänkas vara 

logiskt, eftersom om det går dåligt för ett företag och lönsamheten är dålig så vill 

ledningen kanske inte göra sådana nedskrivningar av immateriella tillgångar, så som 

varumärken, som egentligen borde göras. Ifall lönsamheten är god har ledningen 

troligtvis mindre press och kan lättare göra behövliga nedskrivningar och därmed 

sjunker sannolikheten för att få en SBO för immateriella tillgångar. 

Den negativa koefficienten för likviditet är signifikant på 10 % -nivå. Förhållandet 

innebär att ju likvidare företaget är, desto mindre är chansen för att SBO1 förekommer. 

Likviditet är normalt sett kopplad till lönsamhet, eftersom för att ett företag ska vara 

lönsamt måste likviditeten vara tillräckligt hög för att kunna bedriva verksamheten. 

Genom att granska korrelationsmatrisen (Tabell 10), kan det konstateras att det råder 

ett signifikant positivt förhållande mellan likviditet och lönsamhet. Därmed verkar den 

negativa koefficienten för likviditet vara logisk. 

Den negativa koefficienten för storlek är signifikant på 1 % -nivå. Förhållandet indikerar 

att ju större företaget är, desto mindre är sannolikheten för att företaget får SBO gällande 

immateriella tillgångar. I allmänhet är risken för att stora företag går omkull mindre än 

för små företag och interna kontrollerna och redovisningen brukar vara tillförlitligare, 

vilket kunde resultera i att större företag får färre SBO än mindre företag. Varför 

företagsstorleken inverkar negativt just på SBO för immateriella tillgångar kan vara svårt 

att analysera. Kend och Nguyen (2020) har kommit fram till motsatt resultat i sin studie 

från Australien. Deras resultat indikerar att stora företag ofta får SBO som har att göra 

med värdering av immateriella tillgångar och goodwill. 

Koefficienten för goodwill har ett positivt samband med SBO1, vilket är logiskt eftersom 

goodwill tillhör immateriella tillgångar. Dessutom som tidigare nämnts och som kan 
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avläsas från Figur 2, så står goodwill för 87 av 103 SBO för immateriella tillgångar. Ju 

mer goodwill företaget har, desto större är sannolikheten för att det får SBO för 

immateriella tillgångar. Goodwill är signifikant på 5 % -nivå. 

Regression: SBO2 Rörelseförvärv/Företagskombination 

Koefficienten för testvariabeln skuldsättningsgrad har ett negativt samband med SBO 

för rörelseförvärv/företagskombination. Sambandet är signifikanta på 5 % -nivå. 

Oddskvoten för skuldsättningsgrad är 0,108, vilket indikerar att en hög 

skuldsättningsgrad har en tydlig inverkan på sannolikheten för att företaget inte får en 

SBO2. Förhållandet kunde förklaras med att företag som varit högt skuldsatta under den 

senaste tiden har med liten sannolikhet kunnat göra företagsförvärv och därmed inte får 

SBO relaterat till rörelseförvärv/företagskombinationer. 

Goodwill har ett signifikant positivt samband med SBO2, det vill säga ju mera goodwill 

företaget har, desto större är sannolikheten för att få SBO för 

rörelseförvärv/företagskombination. Sambandet är signifikant på 10 % -nivå. 

Förhållandet kunde tänkas vara naturligt, eftersom det ofta vid företagsförvärv 

uppkommer frågor kring värderingen och realismen av goodwill. Som tidigare nämnt, är 

värdering av goodwill subjektivt och något som kan kräva betydande omdöme både av 

ledningen och revisorn och därmed kan ge upphov till SBO. 

Dummyvariablerna för revisionsbyråerna PwC, Deloitte och KPMG har ett negativt 

samband med SBO2, vilket tyder på att då ett företag är reviderat av dessa byråer är 

sannolikheten för att få SBO2 mindre än ifall någon annan byrå ansvarat för revisionen. 

KPMG har det starkaste resultatet med signifikansnivån (1 %) och en oddskvot på 0,044. 

Signifikansnivån för PwC och Deloitte är 5 %. 

Årsdummyn för år 2019 har ett positivt samband med SBO för 

rörelseförvärv/företagskombination. Dummyn är signifikant på 10 % -nivå. Resultatet 

indikerar att företag haft större sannolikhet för att få SBO2 under året 2019 än 2020. Det 

är dock värt att påpeka att eftersom observationerna i undersökningen endast är för två 

år, det finns få observationer för år 2020 och kravet på SBO-rapportering i USA är väldigt 

nytt, är det svårt att dra några långtgående slutsatser angående räkenskapsårets 

inverkan på SBO-rapporteringen. 
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Regression: SBO3 Omsättning 

SBO3 har fyra signifikanta testvariabler. Variablerna likviditet och komplexitet har ett 

negativt samband med SBO för omsättning. Likviditet är signifikant på 10 % -nivå och 

komplexitet på 1 % -nivå. Goodwill och branschdummyn teknologi har ett positivt 

samband med SBO för omsättning. Goodwill är signifikant på 5 % -nivå och teknologi på 

10 % -nivå. 

Det negativa sambandet mellan likviditet och SBO för omsättning kunde möjligtvis bero 

på att om SBO indikerar osäkert eller dåligt resultat så tryggar god likviditet situationen, 

bland annat gällande fortsatt drift, och då anser revisorn eventuellt att det inte behövs 

en SBO för omsättning. Det negativa sambandet mellan komplexitet och SBO för 

omsättning kan vara svårt att analysera. Ifall företagets resultat är tveksamt kan många 

affärssegment eventuellt minska helhetsrisken för företaget (diversifiering). 

Det positiva sambandet mellan goodwill och SBO för omsättning, kunde eventuellt 

förklaras med att goodwill uppskattats utgående från förväntade intäkter (omsättning). 

Dessa är svåra att förutspå och kräver betydande bedömningsförmåga och därmed 

kunde detta förhållande anses logiskt. 

Att branschdummyn för teknologi har ett positivt samband med SBO3 indikerar att 

företag inom denna bransch har större sannolikhet än övriga företag för att få SBO 

gällande omsättning. Detta förhållande kunde förklaras med att utveckling av teknologi 

och där tillhörande kostnader och förväntade intäkter är per definition osäkra till sin 

natur. Resultatet är i linje med studien av XRB (2017) som visar att IT-branschen har 

jämfört med övriga branscher mest SBO gällande intäktsföring. 

Regression: SBO4 Övriga tillgångar 

Regressionsresultaten för SBO4 har flest signifikanta variabler. Koefficienterna för 

variablerna lönsamhet, goodwill, biovetenskap, teknologi, partihandel & tjänster, PwC, 

Deloitte och KPMG har ett negativt samband med SBO för övriga tillgångar. Likviditet 

och företagets storlek har ett positivt samband med förekomsten av SBO4. 

Det positiva förhållandet mellan likviditet och SBO för övriga tillgångar är signifikant på 

10 % -nivå. Det kan vara svårt att analysera vad detta förhållande kan bero på. Det 

positiva sambandet mellan storlek och SBO4 är signifikant på 5 % -nivå. Förhållandet är 

i linje med tidigare forskning, som visar att stora företag ofta får SBO som har att göra 

med värdering av anläggningstillgångar och lager (Kend & Nguyen 2020). Sambandet 
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verkar logiskt, eftersom det kunde förväntas att stora företag har mer tillgångar än 

mindre företag. Dessutom följs S&P 500-företag av många investerare och andra 

intressenter och därmed kan konsekvenserna av felaktig värdering av tillgångar vara 

allvarliga. Följaktligen vill revisorn inte ta denna risk och för att försöka minska på sitt 

ansvar rapporterar hen eventuellt en SBO4.   

Det negativa sambandet mellan lönsamhet och SBO4 är signifikant på 10 % -nivå. 

Oddskvoten för lönsamhet (0,017) indikerar att denna variabel tydligt drar ner på 

sannolikheten för att få SBO för övriga tillgångar. Detta förhållande kunde förklaras med 

att om det går sämre för företaget och lönsamheten är dålig så fäster revisorn mera vikt 

vid värderingen av alla tillgångar, eftersom dessa kan ha going concern -implikationer.  

Det negativa förhållandet mellan goodwill och SBO4 innebär att ju mer goodwill 

företaget har, desto mindre är sannolikheten för att få SBO relaterat till övriga tillgångar. 

Detta förhållande kunde eventuellt förklaras med att om företaget har mycket goodwill 

och andra immateriella tillgångar (ofta företag inom till exempel teknologi), fäster 

revisorn i hög grad uppmärksamhet vid dessa och sålunda mindre vid övriga tillgångar. 

Goodwill är signifikant på 1 % -nivå. 

De negativa sambanden mellan branschdummyerna biovetenskap, teknologi och 

partihandel & tjänster och SBO4 indikerar att företag inom dessa branscher har mindre 

chans att få SBO4 än företag inom övriga branscher. Detta kunde möjligtvis förklaras 

med att största delen av tillgångarna för företagen inom dessa branscher är immateriella 

tillgångar och goodwill och därmed spelar övriga tillgångar en relativt liten roll. Det kan 

vara allmänt inom dessa branscher att låta underleverantörer sköta tillverkningen och 

därmed kan övriga tillgångarnas proportion av de totala tillgångarna vara relativt liten 

jämfört med andra branscher. Tidigare studier är något i linje med dessa spekulationer 

(XRB 2017). Partihandel & tjänster är signifikant på 1 % -nivå och biovetenskap och 

teknologi på 5 % -nivå. 

Dummyvariablerna för revisionsbyråerna PwC, Deloitte och KPMG har ett negativt 

samband med SBO för övriga tillgångar, vilket tyder på att då företag är reviderade av 

dessa byråer är sannolikheten för att få SBO4 mindre än ifall någon annan byrå ansvarat 

för revisionen. Signifikansnivån för Deloitte är 5 % och för PwC och KPMG 10 %. 

  



 
50 

  

Regression: SBO5 Inkomstskatt 

Regressionsresultaten för SBO5 har två signifikanta variabler på 1 % -signifikansnivå. 

Variabeln storlek har ett negativt samband med SBO5, medan variabeln revisionsarvode 

har ett positivt samband. 

Den negativa koefficienten för variabeln storlek indikerar att ju större företaget är, desto 

mindre är sannolikheten för att det får SBO gällande inkomstskatt. Detta förhållande 

kunde eventuellt förklaras med att jämfört med små företag har större företag bättre 

redovisning, interna kontroller och eventuellt kunskap om ämnet, vilket minskar på 

sannolikheten för felaktigheter eller oklarheter gällande inkomstskattefrågor. Dessutom 

har stora företag högre politiska kostnader och fler följare och ögon på sig och ser därmed 

till att sköta dessa frågor ordentligt för att till exempel undvika sanktioner från 

värdlandet. 

Utgående från oddskvoten (5,184) för revisionsarvodet verkar det som att ett högt 

revisionsarvode höjer förhållandevis klart på sannolikheten för att få SBO för 

inkomstskatt. Detta kunde möjligtvis förklaras med att komplexa inkomstskattefrågor 

kräver betydande bedömningsförmåga. Revisorns kunskap kanske inte räcker till och 

hen är tvungen att konsultera med experter, vilket höjer på revisionsarvodet. 

Regression: SBO6 Skulder/Skyldigheter och övriga SBO 

Skuldsättningsgrad och storlek har ett positivt samband med SBO6. Skuldsättningsgrad 

är signifikant på 10 % -nivå och storlek på 1 % -nivå. Goodwill har ett negativt samband 

med SBO6 och är signifikant på 5 % -nivå. Detta negativa samband kan vara svårt att 

förklara. 

Det positiva sambandet mellan skuldsättningsgrad och SBO6 indikerar att högt 

skuldsatta företag har större sannolikhet för att få SBO för skulder/skyldigheter än 

företag med lägre skuldsättningsgrad. Förhållandet är givetvis logiskt. Det positiva 

sambandet mellan variabeln storlek och SBO6 indikerar att ju större företaget är, desto 

större är sannolikheten för att det får SBO gällande skulder/skyldigheter och övriga SBO. 

Utöver skuldrelaterade frågor innehåller denna SBO-kategori även frågor som har att 

göra med företagets skyldigheter och förpliktelser. I och med detta, kunde det rådande 

positiva förhållandet eventuellt förklaras med att samhällets fokus är större på 

storföretag gällande bland annat miljöansvar och företagsansvar för pensioner. 

Samhället, inklusive investerare, fäster större vikt vid att storföretag sköter sitt ansvar 
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gällande miljö, hälsa, pensioner et cetera. Följderna av att inte sköta dessa skyldigheter 

kan vara vittgående. 

Regression: Goodwill  

Variablerna lönsamhet och storlek har ett negativt samband med SBO för goodwill. 

Lönsamhet är signifikant på 1 % -nivå och eftersom oddskvoten är 0,000 verkar det som 

att variabeln har en tydlig inverkan på sannolikheten för att SBO för goodwill inte 

förekommer. Förklaringen till detta kan anses vara liknande som för det motsvarande 

förhållandet mellan lönsamhet och immateriella tillgångar som diskuterades först i 

analysen av resultaten. Det vill säga om lönsamheten är dålig så vill ledningen kanske 

inte göra sådana nedskrivningar av immateriella tillgångar, inklusive goodwill, som 

egentligen borde göras. Det negativa förhållandet mellan storlek och SBO för goodwill 

kan ha att göra med motsvarande faktorer som lyfts fram i analysen av SBO för 

immateriella tillgångar. 

Variablerna för goodwill och komplexitet har ett positivt samband med SBO för goodwill. 

Goodwill är signifikant på 10 % -nivå. Ju mera goodwill företaget har, desto större är 

sannolikheten för att företaget får SBO för goodwill. Förhållandet är givetvis logiskt. Det 

positiva förhållandet mellan variabeln komplexitet och SBO för goodwill kunde 

eventuellt ha att göra med företag som gjort företagsköp (förvärvat goodwill) och har 

med förvärvet ökat sina affärssegment. Komplexitet är signifikant på 5 % -nivå. 

Regression: Antal SBO 

Variablerna lönsamhet och revisionsarvode är signifikanta i regressionsresultaten för 

Antal SBO. Variabeln lönsamhet är signifikant på 1 % -nivå och har ett negativt samband 

(-2,178) med antalet SBO. Resultatet överensstämmer med resultat från tidigare studier, 

som motiverar det negativa sambandet med att företag med sämre lönsamhet utgör en 

större risk och därför måste revisorn utvidga omfånget på revisionsarbetet och 

rapportera fler SBO (Pinto & Morais 2019; Suttipun 2019). Det negativa sambandet kan 

anses vara logiskt, eftersom lönsamma företag torde ha färre situationer där revisorn 

behöver göra en kritisk bedömning och får sålunda färre SBO. Dessutom utgör 

lönsamma företag oftast mindre risk för att revisorn skulle hamna i svårigheter med en 

ren revisionsberättelse. 

Variabeln revisionsarvode är signifikant på 10 % -nivå och har ett positivt samband 

(0,136) med antalet SBO. Förhållandet överensstämmer med resultat från en del tidigare 

studier, som förklarar förhållandet med att det råder ett positivt samband mellan 
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revisionsarvodet och uppfattad risk och i och med detta är sambandet mellan 

revisionsarvodet och antalet SBO positivt. (Pinto & Morais 2019; Chen et al. 2020). 

Upprättandet av särskilt betydelsefulla områden kräver betydande omdöme av revisorn 

och kunde följaktligen tänkas öka revisorns arbetsbörda och sålunda höja 

revisionsarvodet. 

7.5 Tilläggsanalys 

Tidigare i kapitlet indikerar VIF-analysen att modellen kan lida av multikollinearitet. På 

grund av detta görs en tilläggsanalys för att granska resultatens robusthet. I 

tilläggsanalysen körs samtliga åtta regressioner på nytt så att revisionsbyrådummyerna 

ersätts av en Big4-dummy. Tabellen med resultaten för tilläggsanalysen finns i Bilaga 1. 

Utgående från tabellen (Bilaga 1) kan det konstateras att förklaringsgraderna i 

tilläggsanalysens regressioner skiljer sig från huvudanalysens regressioner. I 

tilläggsanalysen ligger förklaringsgraderna mellan 10,9–18,5 % och är därmed lägre än i 

huvudanalysen. 

Resultaten för regressionerna med beroende variablerna SBO1 (immateriella tillgångar) 

och SBO3 (omsättning) hålls oförändrade i tilläggsanalysen. Resultaten för 

regressionerna med beroende variablerna SBO2, SBO4-6, Goodwill och Antal SBO hålls 

till stor del oförändrade, men det finns ett fåtal skillnader mellan huvud- och 

tilläggsanalysen. Till näst analyseras dessa skillnader. 

Regression: SBO2 Rörelseförvärv/Företagskombination  

Till skillnad från huvudanalysen, är årsdummyn inte signifikant i tilläggsanalysen i 

regressionen med beroende variabeln SBO2 (rörelseförvärv/företagskombination). I 

huvudanalysen är revisionsbyrådummyerna för PwC, Deloitte och KPMG signifikanta. I 

tilläggsanalysen har revisionsbyrådummyerna ersatts av en Big4-dummy. Big4-dummyn 

är signifikant på 5 % -nivå och har liknande oddskvot som revisionsbyrådummyerna i 

huvudanalysen. Det är dock värt att påpeka att Big4-byråer inte kan jämföras med icke-

Big4-byråer, eftersom dessa står för endast fem av observationer i undersökningen. 

Regression: SBO4 Övriga tillgångar 

I tilläggsanalysen har årsdummyn för år 2019 ett signifikant (10 % -nivå) negativt 

samband med SBO4 (övriga tillgångar), vilket inte är fallet i huvudanalysen. Sambandet 

indikerar att företag haft mindre sannolikhet för att få SBO4 under året 2019 än 2020. 

Emellertid, som redan nämnt, så är det i denna undersökning svårt att dra några 
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långtgående slutsatser angående räkenskapsårets inverkan på SBO-rapporteringen. I 

huvudanalysen är revisionsbyrådummyerna för PwC, Deloitte och KPMG signifikanta. I 

tilläggsanalysen är Big4-dummyn signifikant på 10 % -nivå och har en liknande oddskvot 

som revisionsbyrådummyerna i huvudanalysen. 

Regression: SBO5 Inkomstskatt 

Till skillnad från huvudanalysen, är variabeln lönsamhet signifikant (10 % -nivå) i 

tilläggsanalysen. Variabeln har ett positivt samband med beroende variabeln SBO5 

(inkomstskatt).  Det positiva sambandet kunde eventuellt förklaras med att ifall ett 

företag har rapporterat bra resultat och betalar förhållandevis lite skatt (potentiell 

skatteskuld), så kan revisorn vara osäker angående skatteberäkningarnas riktighet. 

Skattelagar kan vara mycket komplicerade och lämnar ofta utrymme för tolkning. 

Regression: SBO6 Skulder/Skyldigheter och övriga SBO  

I tilläggsanalysen har variabeln revisionsarvode ett signifikant (10 % -nivå) negativt 

samband med SBO för skulder/skyldigheter. I huvudanalysen är variabeln inte 

signifikant. Det kan vara svårt att säga vad det negativa sambandet kan bero på. 

Regression: Goodwill  

Till skillnad från huvudanalysen, är variabeln revisionsarvode signifikant (10 % -nivå) i 

tilläggsanalysen. Variabeln har ett positivt samband med beroende variabeln Goodwill. 

Som tidigare nämnt är värdering av goodwill ofta subjektiv till sin natur och kan kräva 

betydande omdöme av revisorn. Detta kan öka på arbetsbördan, som i sin tur kan höja 

revisionsarvodet. Sålunda kunde förhållandet tänkas vara logiskt. 

Regression: Antal SBO 

Till skillnad från huvudanalysen, är variabeln revisionsarvode inte signifikant i 

tilläggsanalysen. Detta är i linje med en del tidigare studier, som inte heller funnit ett 

signifikant samband mellan revisionsarvodet och antalet SBO i revisionsberättelsen (Wu 

& Rezaee 2020; Reid et al. 2019; Gutierrez et al. 2018; XRB 2017). 

7.6 Sammanfattning av resultaten och analysen 

I detta kapitel presenterades först den deskriptiva statistiken över datasamplet. Därefter 

undersöktes korrelationer mellan variabler med hjälp av Pearsons-korrelationsmatris 

och VIF-analys och den linjära regressionsmodellen kontrollerades för 

heteroskedasticitet genom att utföra ett Breusch-Pagan-test. Sedan presenterades och 

analyserades regressionsresultaten för både huvudanalysen och tilläggsanalysen. 
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Från den deskriptiva statistiken kan det noteras att av det totala antalet SBO i studien 

(582 st.) står SBO-kategorierna Immateriella tillgångar, Omsättning, Inkomstskatt och 

Skulder/skyldigheter och övriga SBO för cirka 20 % var. Detta är i stort sett i linje med 

tidigare forskning (Coleman & McKeon 2020; XRB 2017). Något som tidigare studier 

inte har undersökt desto mer är goodwills roll när det gäller särskilt betydelsefulla 

områden. Den deskriptiva statistiken visar att goodwill står för majoriteten av SBO som 

har att göra med immateriella tillgångar (87/103 st.) och står i sig självt för nästan 15 % 

av alla SBO i samplet. Det kan alltså konstateras att frågor kring goodwill verkar stå för 

en betydande del av SBO. 

Enligt Pearsons-korrelationsmatris har ingen av oberoende variablerna en stark 

korrelation. Korrelationen mellan revisionsarvodet och företagets storlek samt 

revisionsarvodet och goodwill är något högre än de övriga korrelationerna. Dessa 

förhållanden är logiska eftersom större företag betalar i de flesta fall högre 

revisionsarvode och värdering av goodwill kan öka på arbetsbördan och därmed 

revisionsarvodet. Till skillnad från korrelationsmatrisen, ger VIF-analysen indikationer 

på att modellen kan lida av multikollinearitet (samtliga fyra revisionsbyrådummyer). 

Detta är orsaken till att det utförs en tilläggsanalys där de fyra revisionsbyrådummyerna 

ersätts av en Big4-dummy. 

För att undersöka ifall kund- och revisorrelaterade faktorer har ett samband med vad 

som rapporteras som SBO har det utförts sju logistiska regressioner med de olika 

kategorierna av SBO som beroendevariabler. Dessutom har det genomförts en linjär 

regression med antal SBO som beroende variabel för att undersöka vilka faktorer 

påverkar mängden SBO som rapporteras. Som tidigare nämnts har det utöver en 

huvudanalys även gjorts en tilläggsanalys med samtliga åtta regressioner för att 

kontrollera resultatens robusthet. 

Utgående från resultaten i huvud- och tilläggsanalysen verkar det som att både kund- 

och revisorrelaterade faktorer har ett samband med SBO-rapporteringen. 

Kundrelaterade faktorer så som lönsamhet, storlek och mängden goodwill tycks ha ett 

samband med flera av de olika SBO-kategorierna, inklusive SBO för immateriella 

tillgångar, övriga tillgångar, skulder/skyldigheter och goodwill. Kundens komplexitet, 

likviditet, skuldsättningsgrad, bransch och storleken på revisionsarvodet verkar även ha 

ett samband med några av SBO-kategorierna. Gällande revisorrelaterade faktorer ser det 

ut som att storleken på revisionsarvodet har ett samband med några av SBO-

kategorierna, inklusive SBO för inkomstskatt, skulder/skyldighet och goodwill. 
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Resultaten i huvudanalysen visar marginella skillnader mellan de fyra Big4-byråernas 

SBO-rapportering, vilket överensstämmer med den deskriptiva statistiken. 

Gällande antal SBO i revisionsberättelsen så visar huvudanalysen och tilläggsanalysen 

ett signifikant negativt samband mellan kundens lönsamhet och antalet SBO. Det 

negativa sambandet stöds av tidigare studier (Pinto & Morais 2019; Suttipun 2019). 

Huvudanalysen visar även ett samband mellan revisionsarvodet och antalet SBO, men 

eftersom tilläggsanalysen inte gör det är det svårt att avgöra ifall förhållandet faktiskt 

existerar. 
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8 DISKUSSION OCH KONKLUSIONER 

I detta avslutande kapitel diskuteras först huruvida avhandlingens syfte anses ha 

uppfyllts och hur undersökningens resultat förhåller sig till de uppställda hypoteserna. 

Därefter redogörs det för avhandlingens kontribution till området, varefter 

undersökningens validitet och reliabilitet behandlas, följt av en genomgång av 

avhandlingens begränsningar. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning 

inom området. 

8.1 Avhandlingens syfte och hypoteser 

Avhandlingens syfte är att undersöka ifall kundföretagets och revisorns karaktärsdrag 

har ett samband med mängden och typen av frågor som tas upp som SBO i 

revisionsberättelsen. Efter att ha utforskat tidigare studier, analyserat deskriptiv statistik 

för datasamplet, granskat korrelationer mellan undersökningsvariablerna, utfört 

regressionsanalyser och analyserat resultaten kan det konstateras att avhandlingens 

syfte har uppfyllts. 

Det är av intresse att kontrollera huruvida avhandlingens hypoteser förverkligats. Nedan 

presenteras hypoteserna som utformats i kapitel 5. 

H1: Kundrelaterade faktorer har ett samband med SBO-rapporteringen 

H2: Revisorrelaterade faktorer har ett samband med SBO-rapporteringen 

Utgående från de rapporterade regressionsresultaten från både huvudanalysen och 

tilläggsanalysen i kapitel 7 kan det konstateras att dessa stöder både hypotes 1 och 

hypotes 2. Kund- och revisorrelaterade faktorer har ett samband med både typen av SBO 

och antalet SBO. 

8.2 Avhandlingens kontribution 

Tidigare studier har fokuserat på att undersöka förhållandet mellan antalet SBO och 

kund- och revisorrelaterade faktorer. Utöver detta förhållande undersöker denna 

avhandling samband mellan kund- och revisorrelaterade faktorer och typen av SBO. 

Sålunda förser den empiriska delen i avhandlingen användare av finansiella rapporter 

och standardiseringsorgan med ny information. Undersökningens resultat indikerar att 

både kund- och revisorrelaterade faktorer har ett samband med både antalet och typen 

av SBO. Kundrelaterade faktorer som bland annat lönsamhet, storlek och mängden 

goodwill samt revisorrelaterade faktorer, så som storleken på revisionsarvodet, tycks ha 
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ett samband med SBO-rapporteringen. För användarna av finansiella rapporter visar 

studiens resultat att SBO-rapportering varierar mellan olika företag och kunde därmed 

tänkas bidra till högre transparens i revisionsberättelsen. Investerare kan till exempel 

uppmana företagsledningen att minska på de riskfaktorer som typiskt ger upphov till 

SBO inom en viss bransch. Utfärdare av revisionsstandarder kan exempelvis använda 

studiens resultat för att se huruvida de nya rapporteringskraven reducerat 

standardiseringen som önskat. 

Något som är värt att lyfta fram är förhållandet mellan särskilt betydelsefulla områden 

och goodwill. Detta är något som tidigare studier inte har undersökt desto mer. Den 

deskriptiva statistiken indikerar att SBO som har att göra med goodwill står för en 

betydande andel av alla SBO. De flesta SBO som hör till immateriella tillgångar har att 

göra med goodwill och frågor kring goodwill står för hela 15 % av det totala antalet SBO 

i undersökningen. Dessutom visar regressionsresultaten att testvariabeln goodwill 

(naturliga logaritmen av företagets totala mängd goodwill) har ett signifikant positivt 

samband med fyra av de olika SBO-kategorierna. Goodwill har ett positivt förhållande 

med SBO för immateriella tillgångar, rörelseförvärv/företagskombination, omsättning 

och goodwill. Goodwill verkar alltså ha en väsentlig betydelse när det gäller särskilt 

betydelsefulla områden. Denna information kan tänkas vara värdefull till exempel vid 

eventuella investeringsbeslut. Som tidigare nämnt, kan det positiva förhållandet mellan 

goodwill och SBO anses vara naturligt eftersom värdering av goodwill ofta är subjektiv 

till sin natur och kan kräva betydande omdöme både från företagsledningens och 

revisorns sida. I och med att SBO är en fråga som är speciellt krävande för revisorn att 

bedöma på grund av att bedömningen är subjektiv eller komplicerad till sin natur, kan 

det konstateras att värdering av goodwill vid de flesta fall uppfyller detta krav (PCAOB 

2019). 

8.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär hur lämpligt ett test är för sitt ändamål, det vill säga ifall 

undersökningen i verkligheten mäter det den ämnar undersöka. Med reliabilitet avses i 

vilken utsträckning ett test ger samma resultat vid upprepade försök. Mätning av något 

fenomen innehåller alltid en viss chans för fel. Ju mer konsekventa resultaten för 

upprepade mätningar är, desto högre är reliabiliteten. (Carmines & Zeller 1979) 

I undersökningen utförs sju logistiska regressioner med de olika kategorierna av SBO 

som beroende variabler. Tidigare studier har inte undersökt vad som påverkar typen av 
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SBO, men eftersom beroende variablerna är binära variabler kan den logistiska 

regressionsmodellen anses lämplig. Logit är den mest använda logistiska regressionen 

på grund av dess effektivitet och beräkningsförmåga och sålunda kan den anses passande 

för avhandlingens undersökning. Den linjära regressionsmodellen med Antalet SBO som 

beroende variabel baserar sig på modeller som använts i tidigare studier som undersökt 

det samma (Pinto & Morais 2019). Detta kan anses validera modellens användbarhet. 

Kategoriseringen av SBO, det vill säga beroende variablerna, är gjord manuellt genom 

innehållsanalys och kan sålunda möjligtvis påverkas av subjektivitet. Särskilt 

betydelsefulla områden kan tolkas olika beroende på läsaren och därmed är det möjligt 

att fördelningen av olika SBO kan variera något beroende på vem som utför 

innehållsanalysen. Detta kan eventuellt sänka på reliabiliteten. Risken för snedvridenhet 

av kategoriseringen kan dock anses vara relativt låg eftersom den grundar sig på 

Colemans och McKeons (2020) indelning av SBO i deras studie från USA. Även XRBs 

(2017) kategorisering av SBO är lik den som använts i avhandlingens undersökning. 

Detta ökar på trovärdigheten för den använda kategoriseringen. 

De flesta av undersökningens testvariabler och kontrollvariabler är likaså valda utgående 

från tidigare forskning (Burke et al. 2020; Li, Hay & Lau 2019; Pinto & Morais 2019; 

Reid et al. 2019; Sierra-García et al. 2019), vilket ökar validiteten. Goodwill är en 

testvariabel som inte funnits med i tidigare studier. Olika mått på goodwill testades för 

att se vilket som är lämpligast för regressionsmodellen. Det visade sig att den naturliga 

logaritmen av goodwill ökade på modellens förklaringsgrad i jämförelse med övriga 

mått. 

I avhandlingens undersökning används kvantitativ sekundärdata som är tillgänglig för 

allmänheten. Vid behov kompletteras informationen manuellt med bokslutinformation 

som även är offentlig. Forskningsdatat är alltså objektivt och grundar sig inte på 

kvalitativ eller subjektiv data som kan ge utrymme för tolkningsfrågor. I och med detta 

kan det påstås att samma resultat kan uppnås vid upprepning av undersökningen. Det 

bör dock påpekas att mänskliga misstag kan uppstå vid insamling och bearbetning av 

data. 

8.4 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

Eftersom kravet på SBO-rapportering i USA är såpass nytt finns det tillgängligt SBO-

data för endast två år. I och med detta kan det inte dras några långtgående slutsatser 

utgående från undersökningsresultaten. Forskningsdata för fler år kunde eventuellt öka 
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undersökningens och resultatens trovärdighet. I framtiden är det möjligt att samla in 

SBO-data från USA för fler år. 

I och med att samplet i undersökningen består av S&P 500-företag kan forskningsdatat 

betraktas som något homogent eftersom det är frågan om de allra största företagen i 

USA. Undersökningsresultaten är därmed eventuellt inte användbara för medelstora 

eller mindre företag och inte heller för företag i övriga länder. Nästan alla av S&P 500-

företagen är reviderade av Big4-byråer, vilket minskar på variationen. Fortsatta studier 

kunde använda sig av data med företag i olika storlekar, från olika länder och där en 

betydande andel av observationerna är reviderade av icke-Big4-byråer. Sålunda skulle 

variationen i forskningsdatat vara större och SBO-rapporteringen mellan Big4-byråer 

och icke-Big4-byråer kunde jämföras. Ifall datasamplet består av företag från olika 

länder kunde det även vara av intresse att se ifall det existerar kulturella skillnader i SBO-

rapporteringen mellan olika revisorer. 

I framtida forskning kunde det även vara intressant att undersöka inverkan av Covid-19 

på antalet och typen av SBO. Det vore speciellt intressant att se hur SBO-rapporteringen 

påverkas i branscher, så som service-, nöjes- och transportbranscher, som drabbats 

hårdast av pandemin. Enligt Arnold (2020) är konsekvenserna av pandemin betydande 

för bokslutsrapportering och revisionsuppdrag. Både företagsledningen och revisorer 

kommer att stöta på utmaningar. Det råder stor osäkerhet om ekonomin, framtida 

resultat och många andra prestationer som står som grund för den finansiella 

rapporteringen. Dessa osäkerhetsfaktorer sätter stor press på revisorns 

bedömningsförmåga. Till exempel referensvärden som normalt används för att fastställa 

väsentlighetsgränser kanske inte nu är lämpliga på grund av betydande förändringar i 

omständigheterna. Revisorer kan även stöta på utmaningar som kan ge upphov till 

särskilt betydelsefulla områden eller påverka SBO-rapporteringen. Revisorer kan 

möjligtvis till exempel stöta på svårigheter gällande anskaffning av tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis gällande företagsledningens uppskattningar och 

bedömningar. 

Det är värt att påpeka att vid analysering av regressionsresultaten bör det tas hänsyn till 

möjlig snedvridning (bias) som kan förorsakas av utelämnade variabler. Snedvridning 

på grund av utelämnade variabler (omitted variable bias) innebär att en modell inte har 

med en eller flera oberoende variabler, som skulle ha relevans för modellen. Detta kan 

leda till att modellen kan felaktigt kompensera för de saknade variablerna. 

Kompensationen kan antingen ske i form av över- eller undervärdering av variablernas 
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koefficienter. (Wooldridge 2016, s. 78–79) Förklaringsgraderna för de olika 

regressionerna i undersökningen varierar mellan 13,0 och 21,6 %. Sålunda kan det 

konstateras att modellerna saknar variabler som skulle höja på förklaringsgraderna. 

Utgående från tidigare forskning kunde till exempel revisorns kön ingå i modellerna 

(Shao 2020). Sammanfattningsvis är det värt att påpeka att utgående från den 

genomförda undersökningen i avhandlingen kan det inte dras några slutsatser som 

skulle gälla för något annat område eller förhållanden än för de som omfattas av den 

utförda undersökningen. 
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