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ABSTRACT 

The original idea behind this study can be found in Tobias Svanström's thesis from 2008. 

Svanström presented a suggestion to study accounting quality after the abolition of audit 

obligation in 2010.  The suggestion sparked the authors' interest and the study took form. From 

the beginning the ambition was to replicate Svanström's study and make it comparative, but 

this was not possible due to the fact that legislative changes made some of the information he 

used unattainable. Therefore, this study has been designed to replicate his study to the greatest 

extent possible, although some adjustments have been made. 

The purpose of this study was to examine how the abolition of audit obligations has effected 

accounting quality in Swedish companies that are affected by voluntary audit obligation and 

thus the question was if there exists a relationship between audit quality and auditor use or any 

other independent variables. To answer this question, three theories were used: Modified Jones 

(1991) model, Designed accounting and theories about the auditor usage. 

The modified Jones model is a model that identifies earnings management through the 

occurrence of non-discretionary accruals. The model is used by multiple researchers to measure 

accounting quality, because the occurrence of earnings management indicates lower 

accounting quality. Designed accounting describes different forms of manipulation. The 

hypothesis and the assumption that an auditor brings higher audit quality is found in the theories 

about the auditor’s usefulness. 

The study is limited to examine 1 363 companies within two industries and two geographical 

regions: “Retail”, “Manufacturing and industry”, “Stockholms län” and “Västra Götalands 

län”. Secondary data was used to do the research and it consists of information from the result 

and balance sheet from companies' annual financial reports. The data was compiled and 

analyzed with the help of regression analysis and t-test where non-discretionary accruals was 

the dependent variable and audit use, return on assets, equity ratio, geographical region and 

industry were independent variables.  

The conclusion of this study was that no proof could be provided to show any effect on 

accounting quality since the abolition of audit obligation. Companies that use Auditors show 

no difference in audit quality compared to companies that do not use Auditors. Amongst the 

studied independent variables, only Equity ratio could present a significant positive 

relationship with accounting quality. This study cannot provide any significant objection to 

further extension of the abolition of audit obligation. 

 

Keywords: Abolition of audit obligation, Accounting quality, Non-discretionary Accruals, 

Modified Jones model 

  



  

  
 

SAMMANFATTNING 

Den ursprungliga idén till studien återfinns i Tobias Svanströms avhandling från 2008. 

Svanström la fram ett förslag att undersöka redovisningskvalitén efter avskaffandet av 

revisionsplikten 2010. Förslaget väckte intresse hos författarna och studien tog form. 

Ambitionen var från början att replikera och genomföra en komparativ studie med Svanströms 

avhandling, men detta var inte genomförbart då bland annat lagändringar gjort det omöjligt att 

få tillgång till viss information som han använt. Studien har därför i största möjliga utsträckning 

genomförts i enlighet med Svanströms avhandling med en del justeringar för att göra studien 

genomförbar. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat 

redovisningskvalitén hos svenska aktiebolag som omfattas av frivillig revision. Frågan var 

därmed huruvida det föreligger samband mellan oväntade periodiseringar och användande av 

Revisor eller ytterligare oberoende variabler. För att uppnå syftet och besvara frågan användes 

tre huvudsakliga teorier: Modifierad Jonesmodell, Designad redovisning och Revisorns nytta. 

Den Modifierade Jonesmodellen är en modell som upptäcker vinstmanipulering via 

uppkomsten av oväntade periodiseringar. Modellen har av flera forskare använts för att mäta 

redovisningskvalitet då uppkomsten av vinstmanipulering eller annan form av manipulering 

generellt indikerar en lägre redovisningskvalitet. Designad redovisning beskriver olika typer 

av manipulering. Hypotesen och antagandet att revisorn medför en högre redovisningskvalitet 

grundes i de teorier som presenterats om dess nytta. 

Studien avgränsades till att undersöka 1 363 bolag inom två branscher och två regioner under 

2014 och 2015: "Detaljhandel", "Tillverkning och industri", "Stockholms län" samt "Västra 

Götalands län". Undersökningen av problemet genomfördes med hjälp av sekundärdata. Data 

som samlades in var information om resultat- och balansräkningstal från bolagens 

årsredovisningar. Data har sammanställts och analyserats med hjälp av t-test och 

regressionsanalyser. 

Slutsatsen är att studien inte kan påvisa om redovisningskvalitén har påverkats sedan 

revisionspliktens avskaffande. Bolag som använder Revisor visar ingen skillnad i 

redovisningskvalitet jämfört med bolag som inte använder Revisor. Av de studerade oberoende 

variablerna kunde enbart Soliditet uppvisa ett positivt signifikant samband med 

redovisningskvalitet. Studien kan inte påvisa några signifikanta invändningar mot att den 

frivilliga revisionen utökas ytterligare. 

 

Nyckelord: Frivillig revision, Modifierad Jonesmodell, Oväntade periodiseringar, 

Redovisningskvalitet 

  



   
  

 
 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Frivillig revision Mindre bolag kan besluta att inte använda revisor som granskar de 

finansiella rapporterna som bolaget ger ut. Bolag som omfattas av 

frivillig revision är bolag som inte uppfyller mer än ett av följande 

krav två räkenskapsår i rad: 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 

1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 anställda (i 

medeltal). 

Mindre bolag Definieras i studien som bolag som uppfyller kraven för frivillig 

revision. 

Oväntade periodiseringar Skillnaden mellan förväntade periodiseringar och faktiska 

periodiseringar som ett bolag har. Oväntade periodiseringar 

uppstår då felaktigheter förekommer i resultatet som måste 

korrigeras alternativt att resultatet aktivt manipuleras. 

Periodiseringar En utgift eller inkomst bokförs under den period som den 

förbrukats respektive intjänats. Motivet bakom periodiseringar är 

att händelser i bolaget ska påverka rätt period. 

Redovisningskvalitet Redovisningen ska uppnå god redovisningssed samt ge bolagets 

intressenter en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning. 

Högre kvalitet medför att redovisningen är mer pålitlig och därför 

blir nyttan av redovisningsinformationen större för bolagets 

intressenter. Då ett bolag håller god redovisningskvalitet bör 

ekonomiska oegentligheter upptäckas i ett tidigt skede. 
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1 INLEDNING 

Avsnitt Inledning presenterar studiens problemområde, syfte, frågeställningar samt 

avgränsning. 

Under 2016 startade en diskussion gällande eventuell utvidgning av den frivilliga revisionen 

då en motion lämnades till Riksdagen (Riksdagen 2016/17:3380). Idag ska alla bolag enligt lag 

ha revisor. Dagens revisionsyrke har en opartisk, kritiskt granskande roll av redovisningar samt 

förvaltningen av bolag. Att ett bolag använder revisor som granskar årsredovisningen anses 

vara en kvalitetsstämpel för intressenter till bolaget. (FAR c u.å.) En revisor väljs för sitt 

uppdrag på en tidsperiod om ett år. Denna tid kan förlängas, men maximalt till fyra år 

(Bolagsverket u.å.). Enligt lag ska revisorn granska bolaget till den omfattning och djup som 

god redovisningssed kräver. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse 

till bolaget samt framföra eventuella anmärkningar och uppmaningar som revisorn anser vara 

nödvändiga. Bolagsledningen har skyldighet att tillförse revisorn med den information som 

krävs för att genomföra en god granskning av bolaget samt avsätta nödvändig tid som krävs 

med hänsyn till uppdragets omfattning. (SFS 2016:433) 

Tidigare var alla aktiebolag skyldiga att inneha en auktoriserad revisor. Den 1 november 2010 

infördes en lagändring som innebar att alla mindre bolag omfattas av frivillig revision. 

Bakgrunden till avskaffandet återfinns i Statens offentliga utredningar 2008:32. Utredningen 

lyfte fram att de bolag som undantas från revisionsplikten har större möjligheter till väsentliga 

kostnadsbesparingar. De mindre bolagen skulle även få möjligheten att välja de redovisnings- 

och revisionstjänster som de anser att deras verksamhet har mest nytta av. Utbudet på 

redovisnings- och revisionstjänsterna skulle därmed bli mer varierade, vilket skulle leda till att 

priserna på dessa tjänster sjunker.  Utredningen betonar att kostnaden för revision i Sverige är 

förhållandevis hög jämfört med revision för bolag utanför Sverige, varför konkurrensen 

uppfattas som orättvis för de svenska småbolagen. Lagförslaget tog stöd av påtryckningar från 

Europeiska unionen som vill att europeiska bolag ska bli mer konkurrenskraftiga på marknaden 

och betonade att kostnaderna för redovisning och revision borde sänkas. (SOU 2008:32) 

Det finns ett flertal definitioner av vad som anses vara mindre bolag. Gällande revisionsplikten 

kan de bolag som inte uppfyller mer än ett av nedan krav anses som “mindre bolag”, vilket är 

definitionen som studien använder. Kraven ska inte vara uppfyllda under de senaste två 

räkenskapsåren. (Bolagsverket u.å.) 

 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 3 anställda (i medeltal) 

Trots att det råder en frivillig revision för mindre bolag är det lagstadgat att alla aktiebolag ska 

anlita en revisor. För att de mindre bolagen ska kunna välja bort revisionsplikten krävs det att 

ett beslut tas på bolagsstämman att inte använda revisor. Beslutet om att avsäga revisions-

plikten skickas sedan till Bolagsverket för att bli gällande. (ibid) 
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2014 kom Upplysningscentralen med ett pressuttalande som upplyste att 80 % av alla 

nystartade aktiebolag i Sverige väljer att inte använda revisor och av de registrerade 

aktiebolagen som var aktiva under 2014 valde ungefär 40 % att inte använda revisor. (UC 

2014a) Denna statistik är problematisk då Ekobrottsmyndigheten (2016) i en granskning av 

mindre bolag studerat effekten efter avskaffandet av revisionsplikten. De menar att bolag utan 

revisor till viss del är överrepresenterade i anmälda bokföringsbrott samt skattebrott. Fler 

myndigheter som intresserat sig för effekten av revisionspliktens avskaffande för mindre bolag 

är Riksrevisionen som i december 2017 kommer släppa en rapport i syfte att granska hur 

Ekobrottsmyndigheten, Bolagsverket samt Skatteverket påverkats (Riksrevisionen 2017). För 

samhället spelar revisorn en viktig roll gällande ekobrott. Sedan år 1999 utökades revisorns 

roll från att enbart omfatta kontrollfunktionen till att även inkludera en plikt att anmäla 

brottsmisstankar. (Brottsförebyggande rådet 2004) Revisorns arbete bidrar därmed till ett mer 

lagenligt företagande och redovisningsfunktion. 

1.1 PROBLEMDISKUSSION 

Att redovisning uppnår hög kvalitet grundas i ett korrekt återgivande av finansiell information 

i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen. Årsredovisningen ska innehålla en 

balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Informationen som återges 

i balans- och resultaträkning ska ge en rättvisande bild av bolagets resultat och finansiella 

ställning. (SFS 1995:1554) 

"Revisionsplikt eller inte – det viktiga är att företagens redovisning förblir av hög 

kvalitet." - Generalsekreterare för FAR, Dan Brännström (2014) 

Ball och Shivakumar (2005) tolkar ordet redovisningskvalitet som nyttan av finansiella 

rapporter för intressenter, som exempelvis investerare eller kreditgivare. Författarna lyfter fram 

att kvalitet har en viktig egenskap: nämligen att redovisningen tidigt kan identifiera 

ekonomiska förluster. (ibid) Identifiering av ekonomiska förluster i ett tidigt skede är intressant 

för bland annat investerare och kreditgivare som genom denna prognos kan avgöra om det är 

lönsamt att investera pengar i eller låna ut pengar till bolaget. 

Svanström undersöker i sin avhandling från 2008 hur efterfrågan på revision och 

rådgivningstjänster utförda av revisionsbyråer ser ut hos små och medelstora bolag. Studien 

bryts ned i tre delsyften, där ett av syftena är att studera hur revisionstjänster påverkar 

redovisningskvalitén för bolagen. Författaren skriver att revisionens potentiella nytta är att ge 

tillförlitlighet till redovisningsinformationen som bland annat intressenter tar del av. 

I avhandlingen lyftes fram att lagändringsförslaget SOU 2008:32 hade presenterats. Vid 

genomförande av lagändringen föreslog han att vidare forskning bör undersöka 

konsekvenserna på redovisningskvalitén hos de mindre bolagen. Resultatet av avhandlingen är 

att 57 % av samtliga bolag i studien anser att aktiebolag bör ha revisionsplikt, samt att 55 % av 

bolagen anser att de har nytta av revisionskravet. Bolagen i avhandlingen tenderar att inte hålla 

med om att avskaffande av revisionsplikten kommer leda till en lättnad av den ekonomiska 
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börda och tidsåtgång som SOU 2008:32 framhåller. Två tredjedelar av de tillfrågade bolagen 

skulle välja att använda revisor trots införande av lagförslaget. (ibid) 

Ett sätt att studera redovisningskvalitén i de finansiella rapporterna är genom en metod som 

beräknar oväntade periodiseringar. En av de bakomliggande orsakerna till att oväntade 

periodiseringar uppkommer kan vara att bolaget har som avsikt att vinstmanipulera, vilket leder 

till att det uppstår periodiseringar som inte var förväntade. Uppkomsten av oväntade 

periodiseringar kan ses som ett mått på kvalitetsbrister i de finansiella rapporterna. (Kinney, 

Palmrose & Scholtz 2004) Oväntade periodiseringar är skillnaden mellan faktiska 

periodiseringar och totala periodiseringar.  Svanström (2008) använder oväntade 

periodiseringar för att studera redovisningskvalitén. 

Kinney och Martin (1994) kommer i sin studie fram till att felaktigheten i 

redovisningsmaterialet minskat då redovisningen granskats. Bolagsledning innehar mer 

information än intressenterna, vilket är problematiskt då bolagsledningen är de som vet 

bolagets faktiska möjligheter och risker. Informationsasymmetrin är något som 

bolagsledningen kan utnyttja för att styra redovisningen i önskad riktning. Genom att 

manipulera resultatet och inte tillsätta en opartisk revisor som granskar de finansiella 

rapporterna kan manipulationerna i resultatet fortsätta. (Fields, Lys & Vincent 2001) 

"Consequently, such factors as board and audit committee independence, and financial 

expertise of board members are all found to affect earnings management level."

 – He & Yang (2014) s. 574 

DeFond och Park (1997) la fram bevis till att bolagsledningen i mindre lönsamma perioder 

väljer att höja resultatet genom att felaktigt periodisera framtida intäkter och på så sätt uppstår 

oväntade periodiseringar i resultatet. Om bolaget medvetet väljer att manipulera styr bolaget 

resultatet snarare än att resultatet styrs utifrån redovisningspraxis och god redovisningssed, 

vilket är problematiskt. Vinstmanipulering sker oftast i samband med vissa typer av poster som 

är enklare att manipulera. Bland dessa poster nämns fordringar och avskrivningsbara tillgångar 

(Huang et al. 2008).  Det är viktigt att komma ihåg att det inte enbart är bolagen som påverkas 

av vinstmanipulering, det gör även deras intressenter. Samhället påverkas i form av 

ekonomiska förluster samt att förtroendet för de finansiella rapporterna minskar då rapporterna 

inte är vad de utger att vara (Sridharan, Dickes & Royce Caines 2002). Industrier med reglering 

tenderar att manipulera mindre än industrier utan reglering, varför det är problematiskt att 

revisionsplikten avskaffats (He & Yang 2014). Revisorn ersätts inte av något övervakande 

organ utan försvinner ut ur bilden efter att bolag avsagt sig revisorn på bolagstämma och 

meddelat Bolagsverket (Bolagsverket u.å.). Konsekvensen blir att den informationen som finns 

i de finansiella rapporterna är påståenden som inte verifierats av någon opartisk och oberoende 

part. 

Att diskussionen gällande utökad frivillig revision är aktuell på nytt, samt att bolag som väljer 

bort revisor inte har något krav att genomföra granskning av de rapporter de ger ut, gör det 

intressant att jämföra bolag som använder sig av revisor med bolag som inte gör det, i syfte att 

utreda om det är någon skillnad i hur redovisningskvalitén ser ut hos de båda grupperna. Den 
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tidigare forskning som presenterats visar att det finns ett behov av att studera hur 

redovisningskvalitén skiljer sig. Detta gäller särskilt för bolag som omfattas av frivillig 

revision. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att undersöka hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat 

redovisningskvalitén hos svenska aktiebolag som omfattas av frivillig revision. Syftet kommer 

uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

 Existerar det samband mellan redovisningskvalitet och användande av revisor? 

 Existerar det samband mellan redovisningskvalitet och ytterligare faktorer? 

1.3 AVGRÄNSNING 
Studien har avgränsats till att undersöka aktiebolag på den svenska marknaden som inte 

uppfyller mer än ett krav för frivillig revision under de senaste två räkenskapsåren, vilket för 

studien är år 2014 och 2015. Årsredovisningar från 2013–2015 användes för att genomföra 

jämförelsen. Vidare har studien avgränsats till att undersöka regionerna Stockholms län och 

Västra Götalands län av anledningen att länen i Tillväxtverkets och Svenskt näringslivs rapport 

presenterats som de minst respektive mest sårbara. Branscherna Detaljhandel och Tillverkning 

och Industri valdes då branscherna har svårbedömliga poster. Totalt ingick 1 363 bolag i 

studiens urval. 
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2 RAMVERK, TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING  

I avsnittet beskrivs studiens Ramverk, teorier och tidigare forskning. Detta användes för att 

undersöka om det fanns kopplingar mellan empirin och studiens ställda frågeställningar och 

syfte. Studien använde teorier om Revisorns nytta, Oväntade periodiseringar som mått på 

redovisningskvalitet och Designad redovisningsteori. 

2.1 REVISORNS NYTTA 
Det existerar olika teorier som uttrycker att revisorns roll i bolaget och i samhället är viktig. 

Genom att välja bort revisorn i mindre bolag kan detta medföra att bolagen kan gå miste om de 

fördelar som revisorns arbete medför och därmed kan det tänkas att redovisningskvalitén lider. 

Något som visat sig öka kvalitén på redovisningen är att tillsätta expertis som är väl införstådd 

i de juridiska aspekterna indirekt kopplat till redovisningen. Expertis inom patent och licenser 

har exempelvis visat ge en positiv effekt på redovisningskvalitén. I och med att experterna är 

insatta i juridiken runt redovisningen kan en finansiell rapport av låg kvalitet höjas med hjälp 

av professionell expertis för specifika områden som nämnda ovan. Revisorn kan bidra med 

expertis inom juridiken bakom olika redovisningsposter som medför en bättre kvalitet i 

informationen. (Krishnan, Wen & Zhao 2011)   

2.1.1 Informationsasymmetri  

Problematiken som uppstår då bolaget upprättar årsredovisningar är asymmetri i 

informationen. Bolagsledningen innehar information som övriga intressenter inte har tillgång 

till. Genom detta kan bolagsledningen välja att manipulera resultatet för att gynna sina egna 

intressen. (Brealey, Myers & Allen 2011) De som missgynnas av informationsasymmetrin är 

bland annat bolagets anställda, bolagets borgenärer samt staten och dess myndigheter (SOU 

2008:32). Den största intressenten är staten och dess myndigheter som driver in skatt från 

bolagen. Det är av betydelse för intressenterna att en opartisk granskare tillsätts för att se till så 

deras behov uppfylls. Revisorn verkar för att uppehålla god redovisningssed samt att de 

finansiella rapporterna stämmer överens med korrekt redovisningsstandard. (Healy & Palepu 

2001) Både innan och efter avskaffandet av revisionsplikten har diskussionen handlat om 

lagens för- och nackdelar samt hur informationen i redovisningen blir mer sluten och endast 

tillgänglig för bolagsledningen. En nackdel som kan uppstå då den opartiska och oberoende 

revisorn väljs bort är att informationen i redovisningarna blir mer felaktig, vilket stöds av en 

rapport från Ekobrottsmyndigheten som studerat problematiken (Ekobrottsmyndigheten 2016). 

Att bolagsledningen innehar information som övriga intressenter inte har medför ett 

kunskapsglapp mellan intressenterna och bolagsledningen. Kunskapsglappet kan bland annat 

handla om att bolagsledningen förmedlar felaktig information som intressenter sedan fattar 

felaktiga beslut utifrån. För att kringgå problematiken kan en revisor tillsättas för att granska 

årsredovisningarna som minskar felaktigheterna. Informationen i årsredovisningarna bekräftas 

samt att kunskapsglappet mellan intressent och bolagsledning blir mindre. (Sundgren, Nilsson 

& Nilsson 2009)  
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2.1.2 Revision som försäkran, förbättring och försäkring 

En nationalekonomisk syn på revisionen är att den kan användas som försäkran, förbättring 

eller försäkring. Alla dessa egenskaper som revisionen besitter kan anses ha sin grund i 

informationsasymmetriproblematiken. Bolagsledaren har kunskaps- och informationsövertag 

över bolagets aktieägare. (Carrington 2014)  

Revision som försäkran har en nära anknytning till den agentteoretiska definitionen av revision. 

Revisionen ses som ett försök att kringgå problematiken med intressekonflikter då 

bolagsledningen ska agera i enlighet med bolagets och ägarnas intresse före sina egna. 

Aktieägarna kan för att försäkra sig om att bolagsledningen agerar i deras intresse och att de 

uttalanden som finns i de finansiella rapporterna är korrekta anlita en tredje part, revisorn. (ibid)  

Revision som förbättring kan även det kopplas till informationsasymmetri enligt Carrington 

(2014). Det som skiljer egenskaperna försäkran och förbättring åt är att under förbättring ses 

revisionen som ett verktyg för att minimera informationsgapet mellan bolagsledning och 

aktieägare. På så sätt är det en förbättring av redovisningsinformationens kvalitet (ibid). 

Revision som försäkring är precis som det låter; revisorn lämnar revisionen i egenskap av 

försäkring. Revisionens primära uppgift är inte att bestyrka den finansiella informationen till 

användarna av informationen utan revisionen ger en försäkring om att redovisningen och 

informationen uppfyller de krav och regler som finns. (ibid) 

2.1.3 Revision som komfort, förhandling och legitimering 

Ett sociologiskt perspektiv på revision är att den kan användas som komfort, förhandling och 

legitimering. (ibid) 

Revision som komfort ger revisionen uppgiften att förse användarna med en redovisning som 

de kan känna sig komfortabel och trygg med. Under detta perspektiv ses revisionen som en 

förbättring av redovisningen genom signalering, men som inte gör sig hörd. Revision som 

komfort handlar även om att revisorn ska granska så mycket information som krävs för att 

denne ska känna sig komfortabel med de uttalanden som revisorn gör i samband med avslutad 

revision.  (ibid)  

Revision som förhandling handlar om att revisorn uppmärksammar de brister som finns i de 

finansiella rapporterna samt vad som behöver tas med. På detta sätt medför revisionen ett 

utrymme för förhandling kring vad som ska ingå i de finansiella rapporterna. Skulle revisorn 

inte övertyga bolagsledningen om de åtgärder som hen anser viktiga kan revisorn lämna en 

oren revisionsberättelse. Den orena revisionsberättelsen fyller funktionen att den informerar 

och uppmärksammar användare av de finansiella rapporterna om dessa brister. (ibid) 

Revision som legitimering medför att redovisningsposter och påståenden i de finansiella 

rapporterna uppnår en trovärdighet och därmed får legitimering när revisorn lämnar 

godkännande i revisionsberättelsen. (ibid) Legitimeringen är en del av den kvalitetsstämpel 

som revisionen medför. 
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2.2 OVÄNTADE PERIODISERINGAR – ETT MÅTT PÅ REDOVISNINGSKVALITET 
En välkänd och etablerad metod för att mäta redovisningskvalitet är att beräkna hur de totala 

periodiseringarna förhåller sig till de oväntade periodiseringarna. Bolag kan genom kreativt 

användande av periodiseringar genomföra redovisningsåtgärder för att anpassa redovisningen 

i önskad riktning (Becker et al. 1998), vilket kan indikera att redovisningskvalitén är lägre då 

bolaget manipulerar resultatet. Forskningen som framförts av bland annat Becker et al. (1998) 

visar att duktiga revisorer är de som kan motverka att bolagen manipulerar dess resultat. 

Svanström (2008) menar att det borde ligga ett negativt samband mellan hur stora de oväntade 

periodiseringarna är och redovisningskvalitén. Fler studier som påvisat att revisorn har en 

negativ inverkan på oväntade periodiseringar är forskning skriven av Chen, Lin & Zhou (2005). 

Forskningen omfattade bolag i Taiwan och kunde påvisa ett negativt samband mellan oväntade 

periodiseringar och revisorns insats i bolagen. Lai & Gul (2008) studerade oväntade 

periodiseringar i olika revisionsbyråer och fann att det råder skillnader mellan dessa. Vissa 

byråer försummar fler oväntade periodiseringar än önskvärt, vilket förklaras av att kvalitén på 

revisorerna även spelar en viktig roll i processen att uppnå hög redovisningskvalité. 

Att använda oväntade periodiseringar som mått för redovisningskvalitet medför att det går att 

undersöka såväl intäktsökande som –minskande vinstmanipulering, då oväntade 

periodiseringar inkluderar positiva och negativa periodiseringsposter. Både intäktsökande och 

–minskande manipulering kan vara skadliga för bolagens intressenter. (Vander Bauwhede & 

Willekens 2004) Anledningen till att oväntade periodiseringar både kan vara positiva och 

negativa är för att bolaget i vissa fall kan överdriva resultat och i andra tona ner det. Den 

bakomliggande anledningen kan vara att bolagsledningen vill sätta resultatet i bättre dager 

alternativt vill spara resultat till kommande år. 

Oväntade periodiseringar kan därmed uppstå av två anledningar: bolagsledningen manipulerar 

resultatet medvetet för att styra det i viss riktning eller av misstag då bolaget felaktigt bedömt 

periodiseringarna tidigare (Vander Bauwhede & Willekens 2004). Tanken bakom revision är 

att revisorn i dessa fall bidrar med ökad kvalitet på två sätt: genom att förebygga eller uppdaga 

att manipulering av vissa poster förekommer. Dessutom har revisorn en granskande roll av de 

interna processer och kontrollfunktioner som bolagen har. Revisorn uppmärksammar då 

bolagsledningen om brister och vilka åtgärder hen rekommenderar. (Carrington 2014) Kvalitén 

höjs genom att revisorn förebygger att felaktigheter uppstår i periodiseringsposterna. 

Oväntade periodiseringar tendera att uppkomma i redovisningen som ligger nära i tiden, varför 

denna studie valt att undersöka två närliggande år, det vill säga 2014 och 2015. Periodiseringar 

som sträcker sig över en längre tidsperiod kallas för Long-term accruals, på svenska 

långsiktiga periodiseringar, och tenderar inte att manipuleras i samma utsträckning som 

Current accruals, på svenska nuvarande periodiseringar. Tidigare studier som studerat 

oväntade periodiseringar med hjälp av den Modifierade Jonesmodellen har påvisat att oväntade 

periodiseringar påverkas av bolagens skuldsättningsgrad. Om bolaget har en hög 

skuldsättningsgrad uppvisar bolaget fler oväntade periodiseringar i nuvarande periodiseringar, 

varför det är viktigt att studera lönsamhetsmått som soliditet i samband med oväntade 

periodiseringar. (Marciukaityte & Szewczyk 2011) 
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Oväntade periodiseringar är en välkänd och etablerad metod för att mäta redovisningskvalitén 

där ett antal modeller och tillvägagångssätt finns tillgängliga. Olika forskare har jämfört och 

analyserat de tillgängliga modellerna och metoderna, däribland modellerna Jones (1991) model 

och Modifierad Jonesmodell. Dessa modeller anses vara godtagbara för att beräkna oväntade 

periodiseringar. 

2.2.1 Modifierad Jonesmodell 

Jones (1991) presenterade en modell, som senare kommit att kallas för Jones (1991) model. 

Modellen ifrågasätter antagandet att förväntade periodiseringar är konsekventa och säger att 

det inte längre ska anses vara lika självklart (Dechow, Sloan & Sweeney 1995). Jones använder 

begreppet Non-discretionary accruals som kan översättas till godtyckliga eller oväntade 

periodiseringar, det vill säga periodiseringar som uppstått utan att de var förväntade. Modellen 

eftersträvar att kontrollera effekten på de totala periodiseringarna genom att se hur ekonomiska 

omständigheter förändras i bolagen (Jones 1991). 

Senare har det kommit forskare som utvecklat Jones (1991) modellen då de funnit brister i den 

ursprungliga modellen. Bland annat har forskare som Dechow, Sloan och Sweeney (1995) 

utvecklat en Modifierad Jonesmodell. Genom att jämföra fem olika modeller där samtliga 

studerade uppkomsten av oväntade periodiseringar påvisade Dechow, Sloan och Sweeney 

(1995) att den Modifierade Jonesmodellen gav bäst resultat: det vill säga uppvisade ett 

tydligare incitament att oväntade periodiseringar förelåg inom de studerade bolagen. Den 

Modifierade Jonesmodellen uppvisade att risken att typ 2 fel accepterades var lägst vid 

användning av modellen jämfört med de övriga fyra modellerna (ibid). Typ 2 fel innebär risken 

att acceptera nollhypotesen fastän den är falsk (Djurfeldt & Barmark 2009). Dock uppvisade 

modellen inte en minskad risk i typ 1 fel, det vill säga risken att förkasta nollhypotesen fastän 

den är sann. Samtliga modeller uppvisade nämligen samma risk för typ 1 fel. (Dechow, Sloan 

& Sweeney 1995; Djurfeldt & Barmark 2009) Ytterligare en studie som använt sig av den 

Modifierade Jonesmodellen för att studera oväntade periodiseringar är Lee & Masulis (2011). 

De studerade välrenommerade finansinstitut och fann en minskning av oväntade 

periodiseringar då de undersökta finansinstituten samverkade med varandra (Lee & Masulis 

2011). 

Jones (1991) model och Modifierad Jonesmodell visar att uppkomsten av oväntade 

periodiseringar medför att redovisningen får en lägre kvalitet. Totala periodiseringar definieras 

som differensen mellan resultat före bokslutsdispositioner och kassaflödet från den löpande 

verksamheten. Oväntade periodiseringar definieras som skillnaden mellan summan av 

omsättningen samt förändringen i de faktiska periodiseringsposterna. Är avvikelsen mellan 

förväntade periodiseringar och faktiska periodiseringar stora är det en indikator på att 

redovisningskvalitén är låg. (Svanström 2008) 

2.2.2 Kritik mot Modifierad Jonesmodell 

Den Modifierade Jonesmodellen har kritiserats i avseendet att den inte kontrollerar effekten 

från ett bolags finansiella prestation vid beräkningen av ett bolags oväntade periodiseringar 

(Cornett, Marcus & Tehranian 2008). Genom att addera räntabilitet på totalt kapital som 



Redovisningskvalitet genom oväntade periodiseringar Angelica Eriksson & Nathalie Östman  
  

9 | S i d a  

 

kontrollvariabel vid regressionsberäkningen kan problematiken som beskrevs innan kringgås. 

Motiveringen grundas dels i att använda räntabilitet på totalt kapital för att räntabilitetsmåttet 

påvisar prestation. Dessutom kan långvarig onormal avkastning på lager, baserat på prestanda 

samt onormal driftprestanda, bättre förklaras av räntabilitet på totalt kapital än av andra 

variabler (Kothari, Leone & Wasley 2005). 

Trots att modellen fått utstå mycket kritik genom åren, då den kritiserats för svårigheterna att 

uppskatta de oväntade periodiseringarna samt uppnå förståelse av bolagsledningens motiv 

bakom vinstmanipuleringen, är det en välanvänd metod bland forskare i och med avsaknaden 

av bättre lämpade alternativa metoder. 

2.3 Påverkande faktorer 
Den beroende variabeln i studien är oväntade periodiseringar. Studien utgår från antagandet att 

differensen mellan förväntade och totala periodiseringar, det vill säga oväntade periodiseringar, 

medför negativa konsekvenser på redovisningskvalitén. Uppkomsten av oväntade 

periodiseringar beror till stor del på att bolagen manipulerar resultatet i en för bolaget önskad 

riktning och därför ger ett bra mått som indikerar redovisningskvalitet (Vander Bauwhede & 

Willekens 2004). 

För att genomföra undersökningen behövs ett antal faktorer för att verifiera att inga ytterligare 

påverkar redovisningskvalitén (Frankel, Johnson & Nelson 2002). Här nedan redovisas de 

oberoende variabler som användes för denna studie. 

2.3.1 Revisor 

En dummyvariabel, även kallad indikatorvariabel, användes för att genomföra en jämförelse 

om det finns någon skillnad mellan bolag som använder Revisor och bolag som inte gör det. 

Som tidigare nämnt anses revisorn medföra en stämpel på kvalitet (FAR c u.å.), varför det är 

intressant att studera om Revisor påverkar redovisningskvalitén hos de undersökta bolagen. 

Tidigare forskning har visat att felaktigheterna i redovisningsmaterialet minskat vid revisorns 

granskning av redovisningen, vilket i sig ökar kvalitén på redovisningen (Kinney & Martin 

1994). Revisorns roll bidrar även till ökad trovärdighet för bolagens förvaltning och 

redovisning (FAR b u.å.). 

2.3.2 Kontrollfaktorer som påverkar 

Utöver den primära oberoende variabeln Revisor finns även andra oberoende variabler som i 

studien använts som kontrollvariabler. Kontrollvariablerna användes för att minska 

felaktigheterna som kan uppstå då slutsatser dras om huvudsambandet. Utan kontrollvariabler 

kan huvudsambandet framstå som den enda orsakande variabeln, vilket vanligen inte är fallet 

då det för det mesta förekommer fler påverkande variabler. Detta ger ett missvisande resultat. 

(Miles & Shevlin 2001) De fyra kontrollvariablerna som använts i studien presenteras nedan. 

Bransch 

Branschtillhörighet är relevant för studien då det är viktigt att ta hänsyn till att vissa branscher 

medför fler felaktigheter i sin redovisning på grund av karaktären av verksamheten eller viss 

reglering, varför branscherna Detaljhandel och Tillverkning och industri har valts. Den 
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Modifierade Jonesmodellen är menad att skatta per bransch. Branscherna valdes med motivet 

att de har svårhanterliga poster som kan medföra felaktigheter i de finansiella rapporterna om 

de inte hanteras rätt. De valda branscherna har ofta lager eller tillgångar i besittning som medför 

viss svårighet vid värdering av materiella tillgångar, vilket kan leda till att redovisningskvalitén 

sjunker (Svanström 2008).  

Detaljhandel kan använda sig av elektronisk handel, vilket kan medföra periodiserings-

svårigheter hos intäktsredovisningen (FAR a u.å.). Under 2016 genomförde Ekobrotts-

myndigheten en granskning av utsträckningen av ekonomisk brottslighet inom olika branscher. 

Granskningen visade att branschen Detaljhandel står för 14 % av anmälningarna gällande 

ekonomisk brottslighet, vilket gör branschen intressant att undersöka. 

Branschen T&I användes i studien som en referensvariabel för att regressionsanalysen ska 

fungera då regressionen inte kan hantera två dummyvariabler som motsvarar varandra. T&I har 

ofta stora leveranser samt omfattande transaktioner som medför problematik då de ska 

redovisas i de finansiella rapporterna (FAR a u.å.). Branschen förädlar i stor utsträckning 

råvaror, vilket leder till omfattande leveranser av exempelvis trä. Detta kan medföra 

periodiseringsproblematik då råvarorna inte håller en god kvalitet och får returneras som i sin 

tur kan leda till förskjutningar i produktionen, vilket påverkar hur resultaten ska redovisas. 

(BDO Sverige u.å.)    

Chow (1982) menar att olika branscher kan ha olika efterfrågan på revision eftersom 

branscherna uppvisar olika karaktäristiska egenskaper. Vissa branscher uppvisar mer komplexa 

transaktioner, vilket vanligen kräver kostsamt och omfattande revisionsarbete. Branscher som 

Detaljhandel använder sig av elektronisk handel och internationalisering, vilket kräver en 

större granskning eftersom felaktigheter lättare kan uppstå. Inom T&I är det kunskap gällande 

hur processerna och tillverkningen genomförs som är av vikt för att redovisningen ska uppvisa 

kvalitet. (BDO Sverige u.å.) Osäkerheterna medför att revisorn genom granskning skulle kunna 

uppdaga felaktigheterna i dessa poster och då höja redovisningskvalitén. 

Region  

Stockholms län var i Tillväxtverkets och Svenskt näringslivs sårbarhetsrapport ett av de minst 

sårbara länen och skulle därför vara relevant att undersöka för att få en bred uppfattning av län 

med olika sårbarhetsgrad (Tillväxtverket & Svenskt näringsliv 2016). Stockholms län präglas 

av storstadsmiljö samt att en stor andel av Sveriges befolkning är bosatta inom länet. 

Regionen Västra Götalands län användes som en referensvariabel till Stockholms län. Västra 

Götalands län valdes då länet framtagits som det mest sårbara länet enligt Tillväxtverkets och 

Svenskt näringslivs sårbarhetsrapport (2016). Det kan tänkas att regioner som präglas av låg 

stabilitet har fler oväntade periodiseringar i bolagen, därav jämförelsen mellan de valda länen. 

Länet präglas även av en stor mångfald när det kommer till variation av stadsmiljöer. Västra 

Götalands län har alltifrån stor- och mellanstora städer, småorter samt glesbygd, vilket ökar 

generaliserbarheten till resterande län i Sverige. Vidare finns inom länet städer som är kända 

för att vara handels- och industripräglade. (Länsstyrelsen Västra Götaland, u.å.)  
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Räntabilitet på totalt kapital 

Ett bolag ska bedrivas på ett sätt som medför att bolaget blir lönsamt. Ett annat namn på 

lönsamhet är räntabilitet. Med räntabilitet menas ett bolags avkastning i förhållande till insatt 

kapital i bolaget. (Arvidsson, Carrington & Johed 2013) 

Att använda en kontrollvariabel för bolagets ekonomiska ställning är vanligt förekommande då 

dessa kontrollvariabler ger en ökad förklaringsgrad och mer tydlig analys av 

redovisningskvalitén (Johnson, Khurana & Reynolds 2002). Att inkludera nyckeltalet 

Räntabilitet på totalt kapital försäkrar att den Modifierade Jonesmodellen tar hänsyn till 

effekter från ett bolags finansiella prestation vid beräkning av oväntade periodiseringar 

(Cornett, Marcus & Tehranian 2008). En ytterligare anledning till att använda räntabilitet på 

totalt kapital är att bolag med låg lönsamhet kan tänkas ha större behov av att använda extern 

redovisningsrådgivning (Firth 1997). Detta blir av intresse då det kan påverka 

redovisningskvalitén. Formeln som användes tar hänsyn till bolagens räntekostnader och 

beräkningen skedde enligt följande formel (Svanström 2008; Johansson & Runsten 2005): 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 (1)  

Soliditet 

Soliditet bedömer hur god ett bolags betalningsförmåga är på lång sikt. Svanströms 

forskningsresultat tyder på att sambandet mellan oväntade periodiseringar och Soliditet är 

signifikant negativt. Utgångspunkten tyder på att bolag med hög soliditet visar en bättre 

redovisningskvalité än bolag med en lägre soliditet (Svanström 2008), vilket i sin tur talar för 

att lönsamheten i bolaget kan avgöra om bolaget tenderar till att ha fler eller färre oväntade 

periodiseringar. Detta antagandet stöds av Marciukaityte & Szewczyk (2011) som påvisat att 

bolag med hög skuldsättningsgrad tenderar att uppvisa högre oväntade periodiseringar än bolag 

med låg skuldsättningsgrad. Oväntade periodiseringar är ett mått på lägre redovisningskvalitet, 

varför det är viktigt att kontrollera bolagens soliditet för att avgöra om det finns risk att 

redovisningskvalitén brister i sitt utförande. De bolag som kräver en högre lönsamhet och 

därmed en högre soliditet är bolag som bedriver en mer riskfylld verksamhet, exempelvis 

genom stora transaktioner eller elektronisk handel (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2009). 

För att beräkna soliditeten för respektive bolag har följande beräkning använts (Arvidsson, 

Carrington & Johed 2013):  

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑡𝑖𝑎𝑙 (𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡) =  
𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
   (2)  

2.4 Designad redovisning 
Redovisningstekniken utgår från att det redan finns ett förväntat mål, vilket påverkar hur 

redovisningen utformas. Detta leder till att bolaget framställer sin finansiella ställning som mer 

fördelaktig alternativt mindre fördelaktig än vad den egentligen är. Att utforma redovisningen 

på det här sättet är vad som menas med designad redovisning. Utformningen kan exempelvis 

anpassas för att tilltala en utvald målgrupp eller bidra med fördelar för bolagsledningen. 

Designad redovisning delas upp i fem olika delsyften: Income smoothing, Earnings 
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management, The selective financial misrepresentation hypothesis, Creativity in accounting 

och Fraud in accounting. (Riahi-Belkaoui 2004) Studien har fokuserat på de två första 

teorierna då de tre sistnämnda inte var aktuella för studien, då de är mer anpassade till noterade 

bolag.     

2.4.1 Income smoothing 

En tidig definition av Income smoothing är att intäkterna aktivt skiftas beroende på hur den 

ekonomiska situationen ser ut. I situationer där ekonomin visar ett negativt resultat kan bolaget 

påvisa större intäkter än vad som egentligen är tillägnade den perioden och i andra, mer 

lönsamma perioder, kan bolaget spara dessa. På så vis uppvisas ett mer jämnt resultat för 

perioderna. Ett annat sätt att manipulera intäkterna är genom att manipulera periodiseringen av 

intäkten så att intäktens tidsprofil blir missvisande, varvid intäkten blir enklare att placera ut 

felaktigt. För att uppnå effekten och jämna ut resultatet för perioderna kan bolagsledningen 

välja att utnyttja redovisningens flexibilitet, varvid de kan välja de bäst lämpade metoderna för 

att uppnå detta. (ibid)         

2.4.2 Earnings management 

Redovisningen har som uppgift att innehålla information om bolagets händelser för att ge en 

överskådlig förståelse. Definitionen av vinstmanipulering, Earnings management, handlar om 

att bolagsledningen medvetet väljer att lägga in egna värderingar för att påverka de finansiella 

rapporterna. Flexibiliteten kring redovisningen kan anses vara önskvärd, men den får även en 

del negativa konsekvenser. Den ger bolagsledningen möjlighet att manipulera redovisningen 

och därmed i praktiken välja vilken redovisning som förmedlas. Här spelar den asymmetriska 

informationen en viktig roll då bolagsledningen kan välja att kommunicera information utåt 

eller behålla den internt i bolaget. Konsekvensen blir att intressenterna får en redovisning 

baserad på godtycklig och vilseledande information. (ibid) Riahi-Belkaoui (2004) menar att 

utformningen av redovisningens egentliga funktion försvinner, vilket missgynnar 

intressenterna. Detta är anmärkningsvärt då ett huvudfokus inom redovisningens reglering är 

att skydda intressenterna från missledande information, något som inte följs då redovisningen 

utformas godtyckligt. Bolagsledningen blir de som drar fördel av den godtyckliga 

redovisningen. En möjlig anledning till att vinstmanipulering förekommer är för att gynna 

bolagsledningen över intressenterna. (ibid) 

Det finns olika sätt att studera huruvida vinstmanipulering misstänks föreligga. Till exempel 

kan priser med rejäla höjningar eller sänkningar vara ett tecken på manipulering. Ett annat fall 

där vinstmanipulering kan tänkas föreligga är när förhållanden mellan bolag och intressent 

ändras. I dessa fall kan bolagsledningen utnyttja situationen då avtalsförhållanden förändras. 

(ibid) 

Den Modifierade Jonesmodellen, som används i denna studie, anses vara ett tillförlitligt och 

väletablerat mått för att studera huruvida det föreligger vinstmanipulering i bolag (Lee & 

Masulis 2011). 
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Avsnittet behandlar det tillvägagångssätt som applicerades på studien. En genomgång av 

storleken på den totala populationen, urvalsprocessen samt datainsamlingsfasen.  

3.1 FORSKNINGSDESIGN 
Designen som applicerades på studien var kvantitativ då studien avsåg att uppnå kvantifierbara 

och statistiskt trovärdiga resultat. Empirin som samlades in var sekundärdata i form av 

årsredovisningar, som sammanställdes statistiskt i olika tabeller. Ambitionen är att författaren 

till studien ska ha en så liten påverkan på det insamlade materialet som möjligt och därmed 

uppnå en objektiv roll. Den objektiva rollen medför att informationen som samlats in kan 

jämföras mellan studieobjekten, vilket är ett av kraven för en kvantitativ ansats. Denna studie 

hanterar stora datamängder, vilket gör en kvantitativ ansats lämplig. (Olsson & Sörensen 2011) 

Åren som valdes för undersökningen var 2014 och 2015. Att enbart två år undersöktes 

motiveras av att oväntade periodiseringar tenderar att uppstå under aktuell period (nuvarande 

periodiseringar). Det var därför ointressant att studera oväntade periodiseringar under ett 

intervall som sträckte sig över en längre tidsperiod. (Marciukaityte & Szewczyk 2011) 

3.1.1 Komparabilitet  

Ambitionen med denna studie var till en början att genomföra en komparativ studie med 

Svanströms avhandling från 2008. I avhandlingen presenterade Svanström ett förslag till 

framtida forskning att undersöka effekterna av redovisningskvalitet hos mindre bolag efter 

avskaffandet av revisionsplikten. Det som krävs för en ren komparativ studie är att metodiken 

och tillvägagångssättet som genomförts i första studien följs, men då Svanström dels använt 

sig av enkätundersökning och dels variabler som exempelvis "revisionsarvode" kan en 

komparativ studie inte genomföras. Anledningen är att revisorsarvode tidigare var obligatoriskt 

enligt lag att inkludera i årsredovisningen, men det är inte längre ett krav att specificera i 

årsredovisningen och variabeln kunde därför inte användas i studien.  En del justeringar av 

Svanströms metoder och variabler har krävts, men har efterliknat hans studie i största möjliga 

utsträckning. Exempelvis användes revisorsanvändning istället för andel revisionsarvode 

medan måtten för lönsamhet och soliditet användes även i denna studie.  

3.2 POPULATION 
Studiens totala population var 5 624 bolag [2017-05-19]. Populationen gjordes tillgänglig 

genom företagsdatabasen Retriever Business. Alla bolag ur populationen sammanställdes 

slutligen i ett Exceldokument. 

Huvudfokus för studiens population var de bolag som uppnår kravet för frivillig revision, det 

vill säga bolag som inte uppfyller mer än ett av följande krav under de senaste två 

räkenskapsåren: 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

och 3 anställda (i medeltal). (Bolagsverket u.å.) Dessutom har en avgränsning gjorts utifrån 

bransch och region (för motivering se avsnitt Bransch och Region under 2.3.2, sida 9–10). 

Branscherna Detaljhandel och T&I samt regionerna Stockholm län och Västra Götalands län. 
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Det kan tänkas att behovet av revision skiljer sig mellan branscher och region och av den 

anledningen är det intressant att undersöka dummyvariablerna. Branschvariabeln användes 

specifikt då den Modifierade Jonesmodellen är menad att skatta oväntade periodiseringar per 

bransch (Svanström 2008). Studien avsåg att uppnå en avgränsad population för mindre bolag, 

som ändå avsåg att avspegla hela Sveriges bolagsmarknad inom valda branscher och därmed 

har en geografisk avgränsning genomförts där två regioner valts: Västra Götalands län och 

Stockholms län. 

3.3 URVAL 
För att kunna göra resultatet av studien så generaliserbart som möjligt är det fördelaktigt att 

använda sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2011). Det finns olika typer av 

sannolikhetsurvalsmetoder och studien har valt att använda obundet slumpmässigt urval. Detta 

innebär att alla undersökningsobjekt har lika stor chans att bli valda i urvalsprocessen. (Magne 

Holm & Krohn Solvang 1997) 

3.3.1 Stratifierat urval 

En fördel med att använda stratifierad urvalsmetod är att metoden säkerställer att en viss kvot 

ur de olika strata kommer med i urvalet (Bryman & Bell 2011). Andelen som väljs ur varje 

stratum måste inte vara lika stora, utan syftet är att uppnå ett tillräckligt stort urval ur varje 

stratum för att det ska vara representativt för populationen (Vejde & Leander 2005). 

Indelningen genomfördes då strata tillåter jämförelser mellan olika grupper. Den huvudsakliga 

funktionen som strataindelningen uppfyllde för studien var att säkerställa att tillräckligt många 

bolag ur varje stratum valdes för att urvalet skulle representera populationen. Förhoppningen 

initialt var att genomföra det stratifierade urvalet för att nyttja materialet maximalt och därmed 

få en bredare förståelse för skillnader mellan olika stratum. Fördelen med att stratifiera urvalet 

är att grupperna kan fördelas vid behov, men sedan även lägga ihop dem om signifikanta 

skillnader inte kan påvisas mellan grupperna. 

Vid studier av kvalitetsskillnader är det viktigt att genomföra en jämförelse mellan bolag som 

Har revisor och som Inte har revisor. Därför använde sig studien av stratum "Har/Har ej 

revisor". Vidare var det intressant att identifiera om det fanns några branschspecifika skillnader 

som påverkar redovisningskvalitén, därav T&I-/Detaljhandelsfördelningen. Slutligen har de 

stratifierade urvalet delats upp på geografisktillhörighet för jämförelse mellan Stockholms län 

och Västra Götalands län. Studiens är följaktligen uppdelad i åtta strata: 

 Har revisor – Tillverkning och industri – Stockholms län 

 Har revisor – Tillverkning och industri - Västra Götalands län 

 Har revisor – Detaljhandel – Stockholms län 

 Har revisor – Detaljhandel - Västra Götalands län 

 Har ej revisor - Tillverkning och industri – Stockholms län  

 Har ej revisor – Tillverkning och industri - Västra Götalands län 

 Har ej revisor – Detaljhandel – Stockholms län 

 Har ej revisor – Detaljhandel - Västra Götalands län 
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3.3.2 Urvalsstorlek 

En bra metod för att avgöra hur stort urvalet för studien ska vara är att genomföra en statistisk 

beräkning. Då studien fördelade populationen i strata tillät det jämförelser mellan studieobjekt 

som besitter olika egenskaper. Ett konfidensintervall sattes till 95 % och urvalen i varje stratum 

har beräknats enligt följande formel: 

𝑛 =
𝑍2∙𝑝(1−𝑝)

𝑒2

1+(
𝑍2∙𝑝(1−𝑝)

𝑒2𝑁
)

  (3) 

Beräkning av värdet på p utfördes genom att beräkna varje stratas totala mängd dividerat med 

studiens totala population, då formeln använder andelen som besitter en viss egenskap av 

populationen. Värdet på e antogs anta värdet 4 % som ger risken för felmarginaler. Beräkning 

resulterade i urvalsfördelning enligt beskrivningen nedan. 

Har revisor – Tillverkning och industri – Stockholms län 

Den totala populationen i detta stratum var 40 bolag, urvalet blev: 12 bolag. 

Har revisor – Tillverkning och industri - Västra Götalands län 

Den totala populationen i detta stratum var 31 bolag, urvalet blev: 9 bolag. 

Har revisor – Detaljhandel - Stockholms län 

Den totala populationen i detta stratum var 95 bolag, urvalet blev: 28 bolag. 

Har revisor – Detaljhandel - Västra Götalands län   

Den totala populationen i detta stratum var 67 bolag, urvalet blev: 20 bolag. 

Har ej revisor – Tillverkning och industri – Stockholms län 

Den totala populationen i detta stratum var 1 148 bolag, urvalet blev: 291 bolag. 

Har ej revisor – Tillverkning och industri - Västra Götalands län 

Den totala populationen i detta stratum var 971 bolag, urvalet blev: 253 bolag. 

Har ej revisor – Detaljhandel - Stockholms län   

Den totala populationen i detta stratum var 1 963 bolag, urvalet blev: 427 bolag. 

Har ej revisor – Detaljhandel - Västra Götalands län   

Den totala populationen i detta stratum var 1 309 bolag, urvalet blev: 323 bolag. 

3.3.3 Slumpmässigt urval 

Populationen för studien består av 5 624 bolag fördelat i åtta stratum. Ur dessa strata har ett 

antal olika bolag valts enligt beskrivning i avsnitt 3.3.2 och för att bestämma vilka bolag ur de 

olika strata som skulle ingå i urvalet användes Excelfunktionen "=SLUMP()". Genom att 

tillämpa funktionen erhålls ett slumpmässigt positivt datorgenererat decimaltal under ett. Sedan 

sorterades dessa slumpmässigt framtagna decimalsiffrorna i stigande storleksordning. Utifrån 

dessa listor valdes sedan urvalet för varje stratum. 
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Att studiens urval skedde på det här sättet var för att alla bolag i populationen skulle ha lika 

stor möjlighet att vara med i undersökningen samt minst påverkan från mänskliga faktorer, 

exempelvis att bolag skulle väljas för att de varit först i listan på databasen. Studiens 

sammanställda urval bestod efter den slumpmässiga beräkningen av totalt 1 363 bolag, fördelat 

enligt ovan beskrivning. 

3.4 DATAINSAMLING 
Data som analyserades i studien var sekundärdata i form av årsredovisningar. Dessa hämtades 

från företagsdatabasen Retriever Business den 19:e maj 2017 och bolagen valdes med hjälp av 

ovan nämnda metod. Databasen som användes erbjuder företagsinformation om bland annat 

svenska bolag och koncerners årsredovisningar från senaste tio åren. Den data som tjänsten 

erhåller kan exporteras till program som exempelvis Excel.  

För att hitta studiens totala population användes fyra begränsningsfaktorer i Retriever Business 

söktjänst. Under "Bolagsform" valdes enbart "Aktiebolag", under fliken "Revisorer" valdes "Ej 

revisorspliktig med revisor" och "Ej revisorspliktig utan revisor". Branscherna "Detaljhandel" 

och "Tillverkning och industri" valdes och till sist valdes "Stockholm" och "Västra Götaland" 

under "Län". 

Efter att alla begränsningsfaktorer applicerats kvarstod 10 955 bolag i Retriever Business, 

fördelat i åtta strata. Dessa bolag valdes sedan för att exporteras till åtta Exceldokument och de 

resultat- och balansräkningstal som valdes var: "nettoomsättning", "s:a eget kapital och 

skulder", "antal anställda, aktiebolag", "kundfordringar", "s:a varulager", "s:a kortfristiga 

skulder", "s:a kortfristiga fordringar", "leverantörsskulder", "avskrivningar", "totala 

tillgångar", "omsättning", "s:a finansiella tillgångar", "s:a immateriella tillgångar", "övriga 

materiella anläggningstillgångar, avskrivningsbara", "finansiella kostnader", "rörelseresultat" 

samt "eget kapital". 

Det är viktigt att säkerställa att den data som samlats in är korrekt. Informationen från 

företagsdatabasen Retriever Business säkerställdes därför genom en jämförelse av de bolag 

som ingick i urvalet, för att se om informationen som hämtats överensstämde med bolagens 

årsredovisningar. Detta för att undvika felaktigheter som eventuellt uppstår i Retriever 

Business samt att försäkra att årsredovisningar från både 2013, 2014 och 2015 fanns 

tillgängliga.  Anledningen att data för tre år insamlats trots att enbart två år undersöks beror på 

att formlerna kräver en jämförelse mellan två år. Beräkningen av exempelvis 2015 års totala 

periodiseringar mäter differensen mellan år 2014 och 2015. En beräkning av beskrivande 

statistik på variablerna genomfördes för att jämföra variablernas medelvärden och medianer. 

Den beskrivande statistiken kunde urskilja att stora skillnader förelåg mellan medelvärde och 

median. Jämförelsen användes för att urskilja om extremvärden förelåg och 214 bolag 

exkluderades från studien, med grund i ett spridningsdiagram som visade var extremvärdena 

låg i de olika variablerna. Hela jämförelsen och beräkningen medförde att totalt 4 261 bolag 

inte kunde användas som grund för urvalet av anledningen att felaktigheter uppstått i Retriever 

Business företagsdatabas. Den slutgiltiga siffran för populationen blev 5 624 bolag. 
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3.5 HYPOTESPRÖVNING  
För att kunna besvara frågeställningen och uppnå syftet med studien ställdes en hypotes upp. 

Hypotesens syfte är att besvara studiens frågeställningar och syfte. Hypotesen prövades genom 

den data som samlades in till studien. Nollhypotesen (H0) är ett påstående om 

populationsparametrar som ska gälla för att kunna verifieras. En mothypotes (H1) ställdes sedan 

upp som har för avsikt att förkasta nollhypotesen. Mothypotesen beskriver den slutsats som 

kan dras om nollhypotesen förkastas, vilket den kan om urvalet tillför tillräckliga statistiska 

bevis för att den är felaktig. (Lind, Marchal & Wathen 2015) 

H0: Det existerar inte samband mellan användande av revisor och oväntade periodiseringar, 

vilket indikerar att ingen skillnad i redovisningskvalitet finns. 

H1: Det existerar samband mellan användande av revisor och oväntade periodiseringar, 

vilket indikerar skillnad i redovisningskvalitet vid användande av revisor.  

3.6 BEARBETNING AV DATA  
Ett konfidensintervall måste fastställas för att säkerställa resultaten av studien. Studiens 

konfidensintervall bestämdes till 95 %, vilket innebär att resultatet med 95 % säkerhet stämmer. 

Innebörden av detta är att signifikansnivån blir 5 %, det vill säga hur stor risken är att förkasta 

nollhypotesen trots att den är sann. 

Svanströms (2008) avhandling undersöktes uppkomsten av oväntade periodiseringar med hjälp 

av den Modifierade Jonesmodellen som ett mätinstrument för redovisningskvalitet. Detta 

tillvägagångssätt används även i denna studie för att mäta redovisningskvalitet. Vidare 

användes olika variabler för att påvisa skillnader i oväntade periodiseringar: Revisor, Bransch, 

Region, Räntabilitet på totalt kapital och Soliditet. Variablerna Revisor, Bransch och Region 

är dummyvariabler. Dummyvariabler kodades med 0 och 1. Kodningen utgår från att de bolag 

som uppfyller kraven för respektive variabel kodas med 1 och de som inte uppfyller kraven 

kodas med 0. (Vejde & Leander 2005) Värdet av dummyvariabeln försvinner helt ur 

ekvationen om variabeln inte uppfyller kravet.  

 

 

 

 

 

 

 



Redovisningskvalitet genom oväntade periodiseringar Angelica Eriksson & Nathalie Östman 

 
 

18 | S i d a  

 

Tabell 1 Definition av variabler 

  Definition 

Oväntade periodiseringar 
Absolutvärde                                                                                                

Se formel för Totala periodiseringar2015/Totala tillgångar2014
1 

Revisor 

Dummyvariabel                                                                                                                                  

Har revisor = 1                                                                                                    

Har ej revisor = 0 

Räntabilitet på totalt kapital 
Lönsamhetsmått                                                                                               

Se formel för Räntabilitet på totalt kapital2 

Soliditet 
Långsiktig betalningsförmåga                                                                                               

Se formel för Andelen eget kapital (soliditet) 3 

Stockholms län 

Dummyvariabel                                                                                                         

Stockholms län = 1                                                                                     

Västra Götalands län = 0                                                                                     

(Västra Götalands län används som referenskategori) 

Detaljhandel 

Dummyvariabel                                                                                       

Detaljhandel = 1                                                                                              

Tillverkning och industri = 0                                                                                           

(Tillverkning och industri används som referenskategori) 

 

3.6.1 Beräkning av oväntade periodiseringar med Modifierad Jonesmodell 

För att beräkna de totala periodiseringarna användes samma definition som Svanström (2008) 

använde i sin studie, med justering för den här studiens årsintervall. Posterna i den totala 

periodiseringen beräknas genom differensen mellan två år och nedan beskrivs formeln för år 

2015 totala periodiseringar (ibid, s. 234): 

Totala periodiseringar2015 = ΔKundfordringar2014-2015 + ΔLager2014-2015 + 

Δ(Upplupna Intäkter och Förutbetalda Kostnader)2014–2015 - 

ΔLeverantörsskulder2014-2015 –  Δ(Upplupna Kostnader och Förutbetalda 

Intäkter)2014–2015 – Avskrivningar2015  (4) 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sida 19 
2 Sida 11 
3 Sida 11 
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Efter denna beräkning måste de totala oväntade periodiseringarna beräknas, även denna 

beräkning genomfördes i enlighet med Svanströms (2008) definition. Skattningen görs per 

bransch (Detaljhandel samt Tillverkning och industri (T&I)) och utförs på detta sätt för att det 

har påvisats att detta tillvägagångssätt är mer specificerat än motsvarigheten som bygger på 

tidsserier (Subramanyam 1996). Beräkningen av oväntade periodiseringar görs genom en 

regression som ger fram residualer som motsvarar differensen mellan väntade periodiseringar 

och faktiska periodiseringar (Svanström 2008, s. 235; Becker et al. 1998): 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟2015

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟2014
=  𝛼 (

1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟2014
) +

+ 𝛽1 (
∆𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔2014−2015

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟2014
) + 𝛽2 (

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟2015

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟2014
) +  𝜖        (5) 

 
I likhet med Svanström (2008) genomfördes beräkningen av oväntade periodiseringar med 

absolutvärden. 

3.6.2 T-test 

Det är viktigt att utgå från en population som är normalfördelad samt att bestämma 

signifikansnivå. I den här studien är signifikansnivån vald till 5 % samt konfidensnivån till 95 

%. Ett t-test genomförs för att studera om det fanns ett signifikant samband mellan variabler. 

Finns det ett signifikant samband är det 5 % risk att sambandet uppstått av en slump, vilket 

tyder på att det är 95 % chans att det faktiskt finns ett samband mellan variablerna. Då det går 

att uttala sig om samband mellan variabler går det även att uttala sig om huruvida nollhypotesen 

kan förkastas. (Lind, Marchal & Wathen 2015). Hypotesen i denna studie är dubbelsidig, vilket 

innebär att författarna undersökte om det förelåg avvikelse åt endera håll från nollhypotesen. 

Det kritiska t-värdet indikerar vid vilken gräns som nollhypotesen kan förkastas. Studien 

använde sig av en konfidensnivå på 95% samt är tvåsidigt t-test, vilket innebär att det kritiska 

t-värdet är +/-1,96. Det finns två olika typer av felbedömningar: Typ 2 fel innebär risken att 

acceptera nollhypotesen fastän den är falsk samt Typ 1 fel vilket innebär risken att förkasta 

nollhypotesen fastän den är sann. (Djurfeldt & Barmark 2009) Risken att felaktigt acceptera 

eller förkasta nollhypotesen beskrivs med hjälp av t-testets signifikansnivå (Vejde & Leander 

2005). 

3.6.3 Multipel linjär regressionsanalys 

Regressionsanalysen kan användas för att studera samband. Då studeras relationen mellan två 

variabler. Exempelvis hur en oberoende variabel (x) påverkar den beroende variabeln (y). 

Samband kan även studeras på fler än två variabler och handlar om att studera styrkan samt 

riktningen för de valda variablerna. (Allison 1999) Studien använder flera oberoende variabler 

och därför blir regressionen multipel. För att granska regressionsanalysens signifikansnivå i sin 

helhet användes även data som ANOVA-tablån ger. ANOVA-tablån ger signifikansnivå för 

modellens trovärdighet, globala signifikansnivån, samt förklaringsgraden, justerad R2. 

Vid användandet av dummyvariabler i regressionsanalys krävs för alla kategorier en 

referensvariabel. I den här studien användes tre dummyvariabler: Har revisor eller Har ej 
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revisor, Stockholms län eller Västra Götalands län, samt Detaljhandel eller T&I. Av dessa har 

Har ej revisor, Västra Götalands län och T&I använts som referensvariabler. Studien 

undersökte därmed om det förelåg någon signifikant skillnad i oväntade periodiseringar inom 

de tre kategorierna. 

Vid genomförande av regressionsanalysen uppkom problemet att regressionsanalyserna inte 

uppvisade signifikans. Bristen på signifikans analyserades och slutsatser drogs även utifrån 

detta. Vanligen vid regressionsanalyser genomförs en stegvis eliminering av variabler för att 

undersöka om acceptabel signifikans uppstår efter den stegvisa elimineringen. Innebörden var 

att variabler som hade för hög signifikans under de olika åren eliminerades en i taget. En 

variabel i taget elimineras för att signifikansnivån på kvarvarande variabler kan förändras och 

gå från en icke acceptabel nivå till en acceptabel. (Lind, Marchal & Wathen 2015) Den stegvisa 

elimineringen beskrivs i Bilaga 2 – Stegvis eliminering av variabler (2014) och Bilaga 3 – 

Stegvis eliminering av variabler (2015). 

3.6.4 Sammanslagning av strata 

Ursprungligen var avsikten att använda den stratifierade indelningen för att kunna jämföra hur 

resultatet påverkas utifrån revisorsanvändning samt bransch- och regionstillhörighet. Då 

många av variablerna som används för strataindelningen var dummyvariabler medförde detta 

att ytterligare regressionsanalyser inte fungerade. Anledningen till detta var att när exempelvis 

strata Har revisor – T&I – Stockholms län beräknas kommer första kolumnen för Har revisor 

innehålla enbart 1, kolumnen för Detaljhandel innehåller då enbart 0 och slutligen kolumnen 

för Stockholms län innehåller enbart 1. Detta medför att ingen variation förekommer i dessa 

variabler och Excel kan därför inte beräkna regressionsanalysen. Av den anledningen slogs alla 

variabler ihop under den slutliga regressionen och undersöktes i en regressionsanalys. Trots 

det jämfördes de olika variablerna i den utsträckning som regressionen tillät; exempelvis var 

det möjligt att jämföra branschvariablerna mot varandra, regionsvariablerna mot varandra samt 

om bolagen använder Revisor eller inte. 

3.7 BEDÖMNINGSKRITERIER 
Utvärderingen av en undersöknings resultat kan göras genom en rad kriterier. De kriterier som 

denna studie beaktar är reliabilitet, replikerbarhet och validitet.  

3.7.1 Reliabilitet 

Ett av målen med en akademisk studie är att uppnå en hög reliabilitet, det vill säga att resultatet 

för studien är tillförlitligt och att utfallet av studien blir densamma om studien genomförs på 

nytt (Bryman & Bell 2011). Författarna till denna studie har förkunskaper om ämnet samt 

övriga företeelser, varför det är viktigt att försöka ha en objektiv syn vid bedömning och analys. 

Metodiken för studien har valts för att författarnas påverkan ska vara minimal och därmed öka 

möjligheten för liknande utfall vid genomförande av studien igen. Urvalsmetoden kan 

exempelvis upprepas helt om tillgång till databasen Retriever Business eller liknande finns. 

Valet av metodik för studien, slumpmässigt urval, kan medföra att resultatet av studien inte 

helt representerar populationens faktiska utfall då bolagen som ingår i urvalet eventuellt inte 

helt representerar populationen. Slumpmässigt urval är däremot en bra metod för att välja urval 
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ur en större population. Antalet bolag som ingick i studien fastställdes med hjälp av en 

beräkningsmetod för att bestämma hur många bolag som minst måste väljas ur en ändlig 

population för att uppnå önskad säkerhet i resultatet. 

Interbedömarreliabiliteten bedöms då den data som sammanställts i resultatet kräver analys 

och slutsatser. Risken som uppstår är att en subjektiv bedömning görs istället för en objektiv. 

(ibid) Författarna till studien har varit medvetna om denna risk och har agerat för att förhindra 

att denna typ av subjektiva influenser ska påverka analys och slutsatser. Då det är två personer 

som författat studien ökar möjligheten att subjektiva bedömningar upptäcks eftersom 

författarna kontrollerar varandras slutsatser. 

3.7.2 Replikerbarhet 

Studiens tillvägagångssätt är noggrant beskriven för att tillåta replikerbarhet. Alla 

överväganden, beslut och resultat har förklarats för att tillförse läsaren en förståelse för studiens 

genomförande och ge redskapen för eventuellt återskapande av studien (Bryman & Bell 2011). 

Den data som använts som grund för studien är offentliga handlingar i form av sekundärdata, 

vilket innebär att vem som helst har tillgång till den information som använts. Det underlättar 

att ha tillgång till en databas, så som Retriever Business, men all data kan även inhämtas ur 

årsredovisningar manuellt. 

3.7.3 Validitet  

Validitet beskriver huruvida studien mäter det som den avser att mäta (Bryman & Bell 2011). 

Jones (1991) model har omarbetats många gånger och utmynnat i flera modifierade 

Jonesmodeller beroende på vad som ska mätas och på vilket sätt olika variabler ska mätas. Den 

Modifierade Jonesmodellen som används i denna studie bygger på Svanströms (2008) variant 

av modellen. Validiteten stärks av det faktum att modellen framtagits just för att mäta 

redovisningskvalitén och beprövats i Svanströms (2008) studie. Räntabilitet på totalt kapital 

samt soliditet är två oberoende variabler som även Svanström (2008) använt i sin studie mot 

oväntade periodiseringar. Dessa variabler har valts då mätfel i de oväntade periodiseringarna 

kan uppstå om inte mått på lönsamhet för de valda bolagen kontrolleras (Dechow, Sloan & 

Sweeney 1995; Kothari, Leone & Wasley 2005).  

Den externa validiteten för studien höjs då informationen som samlats in om bolagen i urvalet 

gjorts på slumpmässigt utvalda bolag. Den interna validiteten är däremot lägre då det inte helt 

kan säkerställas att de samband som studien påvisat inte beror på andra saker. (Bryman & Bell 

2011) Det som dock stödjer sambanden mellan den beroende och oberoende variabeln är de 

olika test som genomförts för att studera måtten ur olika vinklar. Exempelvis t-testet påvisar 

huruvida det finns ett samband mellan variabeln eller om risken är stor att sambandet bara beror 

på en slump.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Under avsnitt Resultat och analys presenteras resultatet från undersökningen med hjälp av 

tabeller i form av beskrivande statistik, oberoende t-test och multipla linjära 

regressionsanalyser. En beskrivning av varje tabell och resultatet som kan utläsas av dem 

presenteras. Därefter kopplas studiens resultat samman med de presenterade teorierna. 

Resultatet kopplas även till den uppställda hypotesen och en analys genomförs av varje enskild 

variabel.  

4.1 BESKRIVANDE STATISTIK  
I tabell 2 presenteras beskrivande statistik för åren 2014 och 2015 för studiens variabler. 

Statistiken beräknades först och främst för att se hur medelvärdet förhåller sig till medianen. 

Detta för att undvika att extremvärden ligger kvar. Tabellen ger även information om 

standardavvikelse samt högsta och minsta värde som variablerna antar.  

Tabell 2 Beskrivande statistik 

    Medelvärde Median Standardavvikelse Minsta värde Högsta värde 

Oväntade periodiseringar 
2014 0.539 0.182 1.184 0 12.297 

2015 0.459 0.168 0.967 0 10.312 

              

Revisor 
2014 0.045 0 0.207 0 1 

2015 0.045 0 0.207 0 1 

              

Räntabilitet på totalt kapital 
2014 0.055 0.003 0.272 -0.742 1.800 

2015 0.086 0.014 0.209 -0.188 1.715 

              

Soliditet 
2014 0.581 0.641 0.338 -0.833 1.003 

2015 0.594 0.648 0.324 -0.518 1.075 

              

Stockholms län 
2014 0.547         

2015 0.547         

              

Västra Götalands län 
2014 0.453         

2015 0.453         

              

Detaljhandel 
2014 0.550         

2015 0.550         

              

Tillverkning och industri 
2014 0.450         

2015 0.450         
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4.2 T-TEST  
Tabell 3 visar resultatet av flera t-test där den beroende variabeln, oväntade periodiseringar, 

ställdes mot de individuella oberoende variablerna för studien för att se hur dessa påverkade 

den beroende. Tabellen presenterar det beräknade t-värdet, kritiska t-värdet samt 

signifikansnivån för respektive t-test. För att utreda om nollhypotesen kan förkastas, samt om 

samband föreligger, jämförs det beräknade t-värdet med det kritiska t-värdet. Överstiger det 

beräknade t-värdet det kritiska t-värdet kan nollhypotesen förkastas. Resultatet i t-testet 

beräknades med hjälp av Excel. 

Tabell 3 Oberoende t-test 

    Beräknat t-värde Kritiskt t-värde Signifikansnivå 

Revisor 
2014 12.424 |1.96| 5.46E-33 

2015 12.649 |1.96| 4.08E-34 

          

Räntabilitet på totalt kapital 
2014 12.043 |1.96| 2.67E-31 

2015 11.377 |1.96| 2.78E-28 

          

Soliditet 
2014 -1.027 |1.96| 0.305 

2015 -4.003 |1.96| 6.68E-05 

          

Stockholms län 
2014 -0.183 |1.96| 0.855 

2015 -2.448 |1.96| 0.014 

          

Västra Götalands Län 
2014 2.034 |1.96| 0.042 

2015 0.171 |1.96| 0.864 

          

Detaljhandel 
2014 -0.260 |1.96| 0.795 

2015 -2.540 |1.96| 0.011 

          

Tillverkning och industri 
2014 2.112 |1.96| 0.035 

2015 0.262 |1.96| 0.793 

Utfallet av t-testet visar att ett signifikant samband föreligger mellan en del av variablerna. 

Variabeln för Revisor visar att det beräknade t-värdet överstiger det kritiska t-värdet både år 

2014 och 2015. Även nyckeltalet Räntabilitet på totalt kapital visar att det beräknade t-värdet 

överstiger värdet på det kritiska t-värdet båda åren med god signifikans. När variablernas 

beräknade t-värde överstiger det kritiska t-värdet innebär det att den uppställda nollhypotesen 

kan förkastas, förutsatt att tillräckligt god signifikans föreligger, i studiens fall 5 %. Det kritiska 

t-värdet är ett absolutvärde, vilket innebär att det inte spelar någon roll om det beräknade t-

värdet är positivt eller negativt. 

Soliditet, Stockholms län och Detaljhandel uppvisar godkänd signifikans år 2015, men inte år 

2014. Det kan utläsas i tabellen att det beräknade t-värdet för variablerna överstiger det kritiska 

värdet år 2015, men inte år 2014. Vidare uppvisar variablerna för Västra Götalands län och 
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Tillverkning och industri positiv signifikans år 2014 och det beräknade t-värdet överstiger även 

här det kritiska t-värdet. Däremot understiger det beräknade t-värdet det kalkylerade t-värdet 

år 2015 och signifikansen är inte acceptabel för året och dessa variabler.  

Utifrån t-testet kan därmed utläsas att en del variabler uppvisar statistiskt signifikanta samband 

med oväntade periodiseringar, antingen båda åren eller enbart det ena.  

Med utgångspunkt i t-testet genomfördes regressionsanalysen i avsnitt 4.3 för att se om 

ytterligare belägg kunde styrka eller förkasta resultatet av t-testet. 

4.3 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 
En linjär multipel regressionsanalys ställdes upp för att undersöka sambandet mellan 

användande av Revisor och redovisningskvalitet.  Regressionstabellen (tabell 4) nedan 

beskriver hur beräkningen av den beroende variabeln, oväntade periodiseringar, har 

genomförts med hjälp av de oberoende variablerna i regressionen: Revisor, Bransch, Region, 

Räntabilitet på totalt kapital samt Soliditet. Det som presenteras i tabellerna är 

riktningskoefficienten (β), signifikansnivån för de olika oberoende variablerna samt ANOVA-

tablåns förklaringsgrad (justerat R2) och globala signifikansnivå för åren 2014 och 2015. 

Siffrorna utlästes från regressionsanalysen som utfördes med hjälp av Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redovisningskvalitet genom oväntade periodiseringar Angelica Eriksson & Nathalie Östman  
  

25 | S i d a  

 

Tabell 4 Multipel linjär regressionsanalys av oväntade periodiseringar (2014 & 2015) 

    β-värde Signifikansnivå 

Revisor 
2014 3.195 7.02E-86 

2015 -0.046 0.766 

        

Räntabilitet på totalt kapital 
2014 0.040 0.715 

2015 -0.165 0.283 

        

Soliditet 
2014 -0.034 0.705 

2015 -0.184 0.063 

        

Detaljhandel 
2014 -0.597 1.10E-21 

2015 -0.005 0.940 

        

Stockholms län 
2014 0.635 1.20E-24 

2015 -0.087 0.174 
     

        

Förklaringsgrad (Justerat R²) 
2014 0.417 

2015 0.002 

        

Global signifikansnivå (ANOVA) 
2014 1.42E-104 

2015 0.231 

Oväntade periodiseringar = β0 + β1Revisor + β2Räntabilitet på totalt kapital + 

β3Soliditet + β4Tillverkning och industri + β5Detaljhandel + β6Stockholms län + 

β7Västra Götalands län    (6) 

Det globala signifikanstestet, även kallat ANOVA-modellens signifikansnivå, visar att 

regressionen är signifikant år 2014, men inte år 2015. Värdet på 2014 understiger kravet för 

signifikansnivån markant. Förklaringsgraden (justerat R2) år 2014 är 41,7 % medan 

förklaringsgraden år 2015 inte är högre än 0,2 %. Förklaringsgraden tar hänsyn till samtliga 

oberoende variabler och hur de påverkar den beroende variabeln i regressionsanalysen. 

Förklaringsgraden anger hur stor del av variationerna i den beroende variabeln, oväntade 

periodiseringar, som kan förklaras av variationer i de oberoende variablerna. (Miles & Shevlin 

2001) En låg förklaringsgrad kan förklaras av stora avvikelser från regressionslinjen, trots 

tidigare eliminering av extremvärden. Stora avvikelser försvårar en tydlig förklaringsgrad 

gällande oväntade periodiseringar. 

Regressionen visar att ingen av variablerna uppvisar något signifikant samband mellan 

oväntade periodiseringar under år 2015, vilket även gäller för Räntabilitet på totalt kapital och 

Soliditet år 2014. De variabler som uppvisar signifikans år 2014 är Revisor, Detaljhandel och 

Stockholms län.  
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Det som kan utläsas ur resultatet år 2014 är att variablerna Revisor, Detaljhandel och 

Stockholms län påverkar oväntade periodiseringar. Variabeln för Revisor och Stockholms län 

antyder att det föreligger ett positivt samband med oväntade periodiseringar. Däremot kan inget 

signifikant samband utläsas år 2015 för dessa variabler. Resultatet kan tolkas som att det inte 

föreligger någon signifikant skillnad mellan de presenterade variablerna och 

referensvariablerna. Exempelvis om ett bolag är verksamt inom Detaljhandel eller T&I, 

alternativt har sitt säte i Stockholms län eller Västra Götalands län, föreligger ingen skillnad i 

oväntade periodiseringarna. 

En stegvis eliminering av variabler med för hög signifikansnivå genomfördes för respektive år 

i syfte att undersöka huruvida ett signifikant samband då förelåg. Dessa elimineringar återfinns 

i Bilaga 2 – Stegvis eliminering av variabler (2014) och Bilaga 3 – Stegvis eliminering av 

variabler (2015). Regressionen som utfördes för år 2014 eliminerade först variabeln 

Räntabilitet på totalt kapital, följt av Soliditet. Elimineringen av 2015 års variabler började 

med Detaljhandel. Denna regression visade att variabeln Revisor inte påvisar något signifikant 

samband med oväntade periodiseringar. Således har studien inte kunnat påvisa något 

signifikant samband med variabeln Revisor.  

Att eliminera variabeln Revisor från regressionen tillintetgör möjligheten att dra slutsatser 

kring sambandet mellan redovisningskvalité och användande av Revisor. Författarna valde att 

fortsätta den stegvisa elimineringen av de kvarvarande variablerna år 2015. Detta för att se om 

någon av dessa påverkade de oväntade periodiseringarna. Följande variabler som då 

eliminerades var Räntabilitet på totalt kapital och till sist Stockholms län. 

Tabell 5 Multipel regressionsanalys av oväntade periodiseringar efter stegvis eliminering (2014) 

    β-värde Signifikansnivå 

Revisor 2014 3.199 1.66E-86 

        

Detaljhandel 2014 -0.600 1.08E-24 

        

Stockholms län 2014 0.635 4.70E-22 
     

        

Förklaringsgrad (Justerat R²) 2014 7.35E-107 

        

Global signifikansnivå (ANOVA) 2014 0.418 

Oväntade periodiseringar2014 = β0 + β1Revisor + β3Detaljhandel + β3Stockholms län (7)     

Tabell 5 visar regressionsanalysen för år 2014 efter den stegvisa elimineringen av variablerna 

Räntabilitet på totalt kapital och Soliditet. De kvarvarande variablerna var Revisor, 

Detaljhandel och Stockholms län. Det globala signifikanstestet för modellen uppvisar ett för 

högt värde på 41,8 % samt en väldigt låg förklaringsgrad. Detta innebär att slutsatser gällande 

huruvida det föreligger något signifikant samband mellan variablerna och de oväntade 
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periodiseringarna måste dras med försiktighet. Den låga förklaringsgraden indikerar att 

ytterligare oberoende variabler måste antas påverka de oväntade periodiseringarna. De 

individuella variablerna uppvisar signifikans i regressionsanalysen, men resultatet kan inte 

anses vara pålitligt då den globala signifikansen är för hög.  

Tabell 6 Multipel linjär regression av oväntade periodiseringar efter stegvis eliminering (2015) 

    β-värde Signifikansnivå 

Revisor 2015 -0.048 0.758 

        

Räntabilitet på totalt kapital 2015 -0.164 0.284 

        

Soliditet 2015 -0.185 0.062 

        

Stockholms län 2015 -0.087 0.174 
     

        

Förklaringsgrad (Justerat R²) 2015 0.002 
 

     

Global signifikansnivå (ANOVA) 2015 0.231 

Oväntade periodiseringar2015 = β0 + β1Revisor + β2Räntabilitet på totalt kapital + 

β3Soliditet + β4Stockholms län  (8) 

Tabell 6 visar regressionsanalysen för år 2015 efter det att variabeln Detaljhandel eliminerats. 

De kvarvarande variablerna var Revisor, Räntabilitet på totalt kapital, Soliditet och Stockholms 

län. Det globala signifikansvärdet är för högt på 23,1 % och förklaringsgraden är låg på 0,2 %.  

Detta medför att inga signifikanta slutsatser kan dras utifrån denna regression gällande 

påverkan på oväntade periodiseringar. 

Anledningen till att regressionen avslutades här var att variabeln Revisor uppvisar sämst 

signifikans och därmed skulle elimineras härnäst. Även de individuella variablernas 

signifikansnivå visar att inga vidare slutsatser kan dras angående sambandet till oväntade 

periodiseringar.  

 

 

 

 

 



Redovisningskvalitet genom oväntade periodiseringar Angelica Eriksson & Nathalie Östman 

 
 

28 | S i d a  

 

Tabell 7 Linjär regression av oväntade periodiseringar efter eliminering (2015) 

    β-värde Signifikansnivå 

Soliditet 2015 -0.193 0.050 
     

        

Förklaringsgrad (Justerat R²) 2015 0.003 

        

Global signifikansnivå (ANOVA) 2015 0.050 

Oväntade periodiseringar2015 = β0 + β1Soliditet  (9) 

Tabell 7 visar regressionen som genomfördes efter att variabeln Revisor eliminerats. I 

regressionen krävdes att alla variabler utom Soliditet eliminerades för att uppvisa signifikans. 

Det globala signifikanstestet för modellen är 5,0 %, vilket är precis på gränsen, och 

förklaringsgraden för modellen är endast 0,3 %. 

Att förklaringsgraden är så pass låg är problematiskt då det antyder att flera andra variabler 

påverkar de oväntade periodiseringarna än enbart Soliditet, vilket innebär att slutsatserna från 

regressionsanalysen måste dras med försiktighet. Om ingen hänsyn tas till förklaringsgraden 

kan ur tabellen utläsas att Soliditet påverkar de oväntade periodiseringarna negativt.  

4.4 HYPOTESPRÖVNING 
Uppställd hypotes, se avsnitt 3.5, sida 17: 

H0: Det existerar inte samband mellan användande av revisor och oväntade periodiseringar, 

vilket indikerar att ingen skillnad i redovisningskvalitet finns. 

H1: Det existerar samband mellan användande av revisor och oväntade periodiseringar, 

vilket indikerar skillnad i redovisningskvalitet vid användande av revisor.  

Resultatet från t-testet kunde påvisa visst stöd att förkasta nollhypotesen för en del av 

variablerna och åren. Däremot kunde inte regressionsanalyserna påvisa något enhetligt bevis 

för att förkasta nollhypotesen, då antingen de globala signifikansnivåerna varit för hög eller 

förklaringsgraden varit för låg i regressionsmodellerna. Ingen av regressionsanalyserna som 

inkluderade variabeln Revisor uppvisade någon global signifikans, därmed kan inte det påvisas 

att Revisorer påverkar redovisningskvalitén. Därmed måste nollhypotesen accepteras och 

studien kan påvisa att inget samband föreligger mellan användande av Revisor och oväntade 

periodiseringar i mindre bolag. 

4.5 ANALYS AV VARIABLER 
De oberoende variablerna och kontrollvariablerna analyseras utifrån det resultat som 

regressionsanalysen och t-testet medfört. Tolkningen av regressionens samband skedde på två 

sätt. Vid beskrivning av samband mellan oväntade periodiseringar och oberoende variabler 

talas om ett siffersamband. Om en variabel uppvisar ett negativt betavärde innebär detta att 

oväntade periodiseringar påverkas negativt, det vill säga minskar. Detta indikerar således ett 
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positivt samband mellan den oberoende variabeln och redovisningskvalitén, i enlighet med den 

Modifierade Jonesmodellen.  

4.5.1 Oberoende variabler  

Studiens primära oberoende variabel, Revisor, har uppvisat skilda resultat. Enligt t-testet 

(Tabell 3, sida 23) kan nollhypotesen förkastas med god signifikans båda åren, vilket i enlighet 

med den Modifierade Jonesmodellen antyder att samband föreligger mellan oväntade 

periodiseringar och Revisor. Regressionerna efter de stegvisa elimineringarna för 2014 och 

2015 (Tabell 5, sida 26 respektive Tabell 6, sida 27) visar däremot andra resultat.  

Tabell 5 beskriver att användande av Revisor påverkar de oväntade periodiseringarna positivt, 

vilket därmed innebär att redovisningskvalitén påverkas negativt. Signifikansen på den 

enskilda variabeln understiger gränsen markant. Däremot är den globala signifikansnivån för 

testet inte acceptabelt och denna slutsats måste därför dras med försiktighet. Även 

förklaringsgraden är väldigt låg, vilket indikerar att även andra variabler än de undersökta 

påverkar de oväntade periodiseringarna. 

Tabell 6 visar att Revisor påverkar oväntade periodiseringar negativt, vilket i sin tur påverkar 

redovisningskvalitén positivt. Problemet med denna slutsats är att både variabelns individuella 

signifikansnivå och det globala signifikanstestet inte är acceptabelt. 

Med grund i studiens insamlade data, som visar att resultatet skiljer sig markant mellan åren 

med tanke på hur β-värdena skiljer sig åt och att ingen signifikans har kunnat påvisas i 

regressionsanalysen, måste nollhypotesen accepteras och därmed att inget samband existerar 

mellan användande av Revisor och oväntade periodiseringar. 

Svanström (2008) resonerade att ett avskaffande av revisionsplikten skulle leda till att endast 

det revisionsarbete som uppvisade nyttoeffekter skulle finnas kvar. Det påtvingande och 

mindre verkningslösa revisionsarbetet skulle därmed upphöra. Nyttan skulle påverka både 

internt och externt och informationen skulle bli mer symmetrisk. Denna studie har dock inte 

kunnat finna några belägg för den nyttoeffekt som Svanström förespråkat i sin studie. 

Presenterad teori i studien använder måttet oväntade periodiseringar som en indikator på 

redovisningskvalitet. Höga oväntade periodiseringar indikerar en låg redovisningskvalitet och 

låga oväntade periodiseringar indikerar en hög redovisningskvalitet. Den tidigare forskningen 

som presenterats i studien gav stöd till varför de oväntade periodiseringarna kunde förväntas 

påverkas av användandet av Revisor. Chen, Lin & Zhou (2005) påvisade att Revisorn hade en 

negativ inverkan på oväntade periodiseringar på bolagen som de studerat i Taiwan. Studien har 

inte kunnat påvisa något samband mellan användande av Revisor och oväntade periodiseringar 

för de bolag som ingått i studien. Det går därmed inte att uttala sig om det finns en 

kvalitetsskillnad på de finansiella rapporterna för bolagen som använt Revisor respektive inte 

använt Revisor.   

Teori visar att revisorns uttalande är en försäkring och legitimering om att redovisningen håller 

de standarder som krävs, eftersom bland annat god redovisningssed, lagar och krav är uppnådda 
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(Carrington 2014). Revisorns uttalande anses vara en stämpel för kvalitet på de finansiella 

rapporterna (FAR c u.å.). Efter en utförd och godkänd revision kan bolagets olika intressenter 

känna sig komfortabla och trygga med den information som är tillgänglig via 

årsredovisningarna. Detta medför att revisionen bidrar till något intressenterna kan lita på. 

(Carrington 2014)  

Den Modifierade Jonesmodellen används för att uttala sig om huruvida vinstmanipulering, 

Earnings management, föreligger i bolag (Lee & Masulis 2011). Income smoothing är en annan 

form av manipulation som bolagsledningen använder för att uppvisa ett jämnare ekonomiskt 

resultat. (Riahi-Belkaoui 2004)  

Denna studie, givet den data som analyserats, har inte signifikant kunnat påvisa att revisorn 

medför de fördelar som teorierna presenterat. Däremot har studien kunnat påvisa att vinst-

manipulering och Income smoothing förekommer bland bolagen med hjälp av oväntade 

periodiseringar. 

4.5.2 Kontrollvariabler 

Räntabilitet på totalt kapital 

T-testet (Tabell 3, sida 23) påvisar att det för båda åren finns ett signifikant samband mellan 

Räntabilitet på totalt kapital och oväntade periodiseringar. Detta eftersom det beräknade t-

värdet överstiger det kritiska t-värdet båda åren. 

Enligt regressionsanalysen i Tabell 4, sida 25, kan däremot inget signifikant samband utläsas 

för något av åren. Eftersom Räntabilitet på totalt kapital även uppvisar högst signifikans år 

2014 elimineras den först av variablerna för det året. 

I Tabell 6, sida 27, uppvisar variabeln fortfarande ingen signifikans år 2015. Här är det dock 

variabeln Revisor som har högst signifikansnivå och därmed är nästa variabel att elimineras. 

Eftersom studiens primära variabel var Revisor kan inte studien påvisa att Räntabilitet på totalt 

kapital påverkar oväntade periodiseringar då variabelns höga signifikansnivå medför att den 

eliminerades härnäst efter variabeln Revisor. 

Räntabilitet på totalt kapital uppvisar ingen signifikans i någon av de efterföljande 

regressionsanalyserna, vilket är samma utfall som Svanström (2008) påvisat i sin avhandling: 

lönsamheten hos de undersökta bolagen påverkar inte redovisningskvalitén.  

Soliditet 

T-testet (Tabell 3, sida 23) visar att kopplingen mellan Soliditet och oväntade periodiseringar 

inte är signifikant år 2014 men är signifikant år 2015. 

Tabell 4, sida 25, visar att Soliditeten har en negativ påverkan på oväntade periodiseringar. 

Dock är signifikansnivån för båda åren för hög och år 2014 eliminerades den som andra 

variabel. 
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I Tabell 6, sida 27, uppvisar variabeln fortfarande inte signifikans år 2015. Enligt tidigare 

motivering fortsattes elimineringen ytterligare några steg för att utreda om någon av de 

kvarvarande variablerna skulle uppnå någon signifikans. Tabell 7, sida 28, visar att Soliditeten 

de facto har ett signifikant negativ samband på de oväntade periodiseringarna år 2015, vilket 

indikerar positivt samband med redovisningskvalitén.  

Sammanfattningsvis påvisar både t-testet och regressionsanalysen att Soliditet påverkar 

oväntade periodiseringar år 2015, vilket indikerar ett positivt samband med redovisnings-

kvalitet. Bolag som har lägre skuldsättning kan tänkas ha högre redovisningskvalitet än bolag 

med hög skuldsättning. Svanströms (2008) avhandling stödjer denna slutsats då han fann ett 

negativt samband mellan soliditet och oväntade periodiseringar. Bolag med högre skuld-

sättning tenderar att manipulera resultatet i större utsträckning än bolag med låg skuldsättning, 

vilket kan vara en anledning till att soliditet hade en negativ effekt på oväntade periodiseringar 

(DeFond & Jiambalvo 1994). Detta har även konstaterats av Marciukaityte och Szewczyk 

(2011) som i sin forskning sett fler oväntade periodiseringar för bolag som tenderar att ha en 

hög skuldsättningsgrad. Marciukaityte och Szewczyk (2011) studerade nuvarande 

periodiseringar och fann att periodiseringar som ligger nära i tiden är de som tenderar att 

uppvisa fler oväntade periodiseringar än de som sträcker sig över en längre tidsperiod. Denna 

studie kan påvisa att nuvarande periodiseringar för Soliditeten år 2015 påverkar oväntade 

periodiseringar negativt. Viktigt att notera är dock att studien inte kunde uppvisa någon 

signifikans för Soliditet år 2014. 

Bransch 

T-test (Tabell 3, sida 23) visar att variablerna för bransch skiljer sig med hänsyn till 

signifikansnivån mellan åren. Detaljhandel har en för hög signifikansnivå år 2014 men 

acceptabel signifikansnivå år 2015. För T&I gäller det omvända. 

Branschvariabeln är en dummyvariabel, där Detaljhandel kan utläsas ur regressionsanalysen 

medan T&I har använts som referensvariabel. Enligt Tabell 4, sida 25, uppvisar Detaljhandel 

ett signifikant negativt samband med oväntade periodiseringar år 2014, vilket indikerar ett 

positivt samband med redovisningskvalitet jämfört med T&I. I motsats till t-testets resultat kan 

dock ingen signifikans påvisas för 2015. Variabeln eliminerades först under 

regressionsanalysen år 2015. 

I Tabell 5, sida 26, visas att Detaljhandel påverkar oväntade periodiseringar negativt år 2014, 

vilket indikerar ett positivt samband med redovisningskvalitet. Som tidigare nämnt måste 

denna slutsats dras med försiktighet då den globala signifikansnivån är för hög, samt då 

förklaringsgraden är väldigt låg. 

Att redovisningskvalitén påverkas mer positivt av Detaljhandel än av T&I är motstridigt till 

det som Ekobrottsmyndighetens (2016) undersökning visat, se avsnitt Bransch under 2.3.2, 

sida 9–10. Undersökningen visade att detaljhandelsbolag står för en stor del av de anmälningar 

som gjorts gällande ekonomisk brottslighet.  
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Dock är en möjlig förklaring att T&I förädlar råvaror i större utsträckning, vilket kan medföra 

periodiseringsproblematik. (BDO Sverige u.å.).  

Region 

Regionstillhörighet valdes för att studera om det fanns några skillnader för bolagen beroende 

på vilket län de tillhörde.  På samma sätt som för branschvariabeln, visar t-testet (Tabell 3, sida 

23) att variablerna för region skiljer sig med hänsyn till signifikansnivån mellan åren. 

Stockholms län har en för hög signifikansnivå år 2014 men acceptabel signifikansnivå år 2015. 

För Västra Götalands län gäller det omvända. 

Tabell 5, sida 26, visar att det förekommer ett signifikant positivt samband mellan Stockholms 

län och oväntade periodiseringar år 2014, vilket indikerar ett negativt samband med 

redovisningskvalitet jämfört med Västra Götalands län. I likhet med branschvariabeln i samma 

tabell måste slutsatsen dock dras med försiktighet. Tabell 6, sida 27, uppvisar ickesignifikant 

negativt samband med oväntade periodiseringar år 2015. 

Svanström (2008) fann i sin studie inte några signifikanta skillnader utifrån vilken region 

bolagen verkade inom och han menade att en sådan skillnad varken är önskvärd eller förväntad. 

Denna studie kan delvis styrka Svanströms teori, då både regressionsanalysen år 2015 och det 

globala signifikanstestet år 2014 inte påvisar någon signifikans. 
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5 SLUTSATS 

Under avsnitt Slutsats besvaras frågeställningarna och syftet genom slutsatser av presenterat 

resultat och analys.  

Syftet med studien var att undersöka hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat 

redovisningskvalitén hos bolag som omfattas av frivillig revision. Syftet uppnåddes genom att 

besvara frågeställningarna: 

 Existerar det samband mellan redovisningskvalitet och användande av revisor? 

Studien har inte med hjälp av teorier, t-test eller regressionsanalyser kunnat påvisa att 

signifikant samband förelegat mellan oväntade periodiseringar och användande av Revisor, 

varken för år 2014 eller år 2015. Nollhypotesen har inte kunnat förkastas, då de globala 

signifikanstesten och förklaringsgraderna för testen varit för höga respektive för låga för att 

kunna dra signifikanta och trovärdiga slutsatser kring skillnaderna. Nollhypotesen måste därför 

accepteras och inget samband existerar därmed mellan användande av Revisor och 

redovisningskvalitet. 

 Existerar det samband mellan redovisningskvalitet och ytterligare oberoende 

variabler? 

En variabel som har kunnat påvisas ha ett signifikant negativt samband med oväntade 

periodiseringar, och därmed positivt signifikant samband med redovisningskvalitén, är 

Soliditet år 2015. Dock ska återigen nämnas att år 2014 inte uppvisat sådan signifikans samt 

att förklaringsgraden är låg år 2015, varför slutsatsen dras med försiktighet. 
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6 DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Avsnitt Diskussion och förslag till fortsatt forskning genomför en efterföljande diskussion 

utifrån de upptäckter som gjorts. Slutligen presenteras ett förslag till fortsatt forskning.  

Något som är intressant att diskutera är hur synen på revisionen har ändrats sedan 2008. 

Svanström nämnde att två tredjedelar av de utfrågade bolagen skulle välja revisor trots 

införandet av frivillig revision. Gällande de bolag som ingick i den här studiens population ser 

utfallet annorlunda ut. Av studiens totala population var det cirka 2,93 % som valde att använda 

revisor. Detta är betydligt färre än vad Svanströms resultat förutspått. En möjlig förklaring till 

varför det ser ut på detta sätt kan vara att bolagen anlitar revisorn och dess tjänster vid behov 

istället för att tillämpa frivillig revision (SOU 2008:32).  

Revisionsplikten för mindre bolag har diskuterats sedan avskaffandet 2010 gällande dess 

konsekvenser på redovisningskvalitén. Riksrevisionen har under lång tid studerat 

konsekvenserna för bolagens intressenter och en rapport om detta släpps i december 2017.  

Under 2016 påbörjades diskussionen om huruvida den frivilliga revisionen skulle utvidgas 

ytterligare och en motion lades då fram till Riksdagen (2016/17:3380). På grund av denna 

diskussion var studiens syfte både aktuell och intressant. Denna studie har inte kunnat lägga 

fram några belägg för att den frivilliga revisionen inte borde utvidgas ytterligare. 

I framtida forskning skulle det vara intressant att replikera studien med andra branscher för att 

studera om resultatet är annorlunda i dessa. Exempel på branscher är tjänstebolag, 

transportbolag samt byggbranschen. Vid replikering av studien föreligger en chans till 

komparabilitet mellan denna och den föreslagna studien. Vidare skulle samma studie kunna 

genomföras om ytterligare några år för att få en uppdaterad uppfattning av hur 

redovisningskvalitén förändrats om diskussionen resulterar i vidare utvidgning av 

revisionsplikten. Ett annat förslag är att undersöka ytterligare faktorer för att se vad som 

egentligen påverkar oväntade periodiseringar och därmed redovisningskvalitén. Då soliditet 

uppvisat samband med redovisningskvalitet år 2015 skulle det vara intressant att undersöka om 

någon koppling föreligger mellan nivå på soliditet och användande av revisor. Bolag som 

uppvisar låg soliditet skulle kunna tänkas använda revisor i större utsträckning på grund av 

påtryckningar från exempelvis låneinstitut. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 – Beskrivande statistik av studiens population 
     
    Medelvärde Median Standardavvikelse Minsta värde Högsta värde 

Oväntade periodiseringar 
2014 0.616 0.161 7.072 0 459.833 

2015 0.563 0.152 3.465 0 119.333 

              

Revisor 
2014 0.029 0 0.199 0 1 

2015 0.029 0.161 0.199 0 1 

              

Räntabilitet på totalt kapital 
2014 -0.041 0.017 4.003 -80.100 246.333 

2015 -0.048 0.017 3.236 -105.000 170.333 

              

Soliditet 
2014 -0.882 0.481 26.032 -1520.000 26.400 

2015 -0.887 0.507 25.651 -1522.000 7.095 

              

Stockholms län 
2014 0.577         

2015 0.577         

              

Västra Götalands län 
2014 0.423         

2015 0.423         

              

Detaljhandel 
2014 0.610         

2015 0.610         

              

Tillverkning och industri 
2014 0.390         

2015 0.390         

 

  



  

 
 

 

BILAGA 2 – Stegvis eliminering av variabler (2014) 
 

SUMMARY OUTPUT Step 1        

         
Regression Statistics        

Multiple R 0.648        
R Square 0.420        
Adjusted R Square 0.417        
Standard Error 0.904        
Observations 1363        

         
ANOVA         

  df SS MS F 

Significance 

F    
Regression 5 536.045 107.209 131.183 1.42E-104    
Residual 1357 740.424 0.817      
Total 1362 1276.469          

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 0.394 0.074 5.313 1.36E-07 0.249 0.540 0.249 0.540 

Revisor 3.195 0.146 21.936 7.02E-86 2.909 3.481 2.909 3.481 

Avkastning på totalt kapital 0.040 0.111 0.365 0.715 -0.177 0.258 -0.177 0.258 

Soliditet -0.034 0.089 -0.379 0.705 -0.209 0.141 -0.209 0.141 

Stockholms län 0.635 0.060 10.556 1.20E-24 0.517 0.753 0.517 0.753 

Detaljhandel -0.597 0.061 -9.816 1.10E-21 -0.716 -0.477 -0.716 -0.477 

         

         
SUMMARY OUTPUT Step 2        

         
Regression Statistics        

Multiple R 0.648        
R Square 0.420        
Adjusted R Square 0.417        
Standard Error 0.904        
Observations 1363        

         
ANOVA         

  df SS MS F 

Significance 

F    
Regression 4 535.936 133.984 164.102 1.11E-105    
Residual 1358 740.533 0.816      
Total 1362 1276.469          

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 0.396 0.074 5.347 1.13E-07 0.250 0.541 0.250 0.541 

Revisor 3.198 0.145 21.998 2.75E-86 2.913 3.483 2.913 3.483 

Soliditet -0.032 0.089 -0.359 0.720 -0.206 0.143 -0.206 0.143 

Stockholms län 0.635 0.060 10.568 1.07E-24 0.517 0.753 0.517 0.753 

Detaljhandel -0.598 0.061 -9.864 7.16E-22 -0.717 -0.479 -0.717 -0.479 

 

         



   
  

   
 

         
SUMMARY OUTPUT Step 3        

         
Regression Statistics        

Multiple R 0.648        
R Square 0.420        
Adjusted R Square 0.418        
Standard Error 0.903        
Observations 1363        

         
ANOVA         

  df SS MS F 

Significance 

F    
Regression 3 535.830 178.610 218.970 7.35E-107    
Residual 1359 740.639 0.816      
Total 1362 1276.469          

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 0.378 0.056 6.810 1.77E-11 0.269 0.487 0.269 0.487 

Revisor 3.199 0.145 22.031 1.66E-86 2.914 3.485 2.914 3.485 

Stockholms län 0.635 0.060 10.567 1.08E-24 0.517 0.753 0.517 0.753 

Detaljhandel -0.600 0.060 -9.911 4.70E-22 -0.718 -0.481 -0.718 -0.481 

 

 

  



  

 
 

 

BILAGA 3 – Stegvis eliminering av variabler (2015) 
SUMMARY OUTPUT Step 1        

         
Regression Statistics        

Multiple R 0.087        
R Square 0.008        
Adjusted R Square 0.002        
Standard Error 0.966        
Observations 1363        

         
ANOVA         

  df SS MS F 

Significance 

F    
Regression 5 6.408 1.282 1.375 0.231    
Residual 1357 844.648 0.932      
Total 1362 851.056          

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 0.635 0.083 7.670 4.44E-14 0.473 0.798 0.473 0.798 

Revisor -0.046 0.155 -0.298 0.766 -0.351 0.259 -0.351 0.259 

Avkastning på totalt kapital -0.165 0.154 -1.074 0.283 -0.467 0.137 -0.467 0.137 

Soliditet -0.184 0.099 -1.859 0.063 -0.379 0.010 -0.379 0.010 

Detaljhandel -0.005 0.065 -0.075 0.940 -0.132 0.123 -0.132 0.123 

Stockholms län -0.087 0.064 -1.361 0.174 -0.214 0.039 -0.214 0.039 

         

         
SUMMARY OUTPUT Step 2        

         
Regression Statistics        

Multiple R 0.087        
R Square 0.008        
Adjusted R Square 0.003        
Standard Error 0.965        
Observations 1363        

         
ANOVA         

  df SS MS F 

Significance 

F    
Regression 4 6.402 1.601 1.719 0.144    
Residual 1358 844.653 0.931      
Total 1362 851.056          

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 0.633 0.076 8.331 2.95E-16 0.484 0.782 0.484 0.782 

Revisor -0.048 0.154 -0.308 0.758 -0.350 0.255 -0.350 0.255 

Avkastning på totalt kapital  

2015 -0.164 0.153 -1.073 0.284 -0.465 0.136 -0.465 0.136 

Soliditet  2015 -0.185 0.099 -1.868 0.062 -0.379 0.009 -0.379 0.009 

Stockholms län -0.087 0.064 -1.361 0.174 -0.214 0.039 -0.214 0.039 

         

         



   
  

   
 

SUMMARY OUTPUT Step 3        

         
Regression Statistics        

Multiple R 0.086        
R Square 0.007        
Adjusted R Square 0.004        
Standard Error 0.965        
Observations 1363        

         
ANOVA         

  df SS MS F 

Significance 

F    
Regression 3 6.314 2.105 2.262 0.080    
Residual 1359 844.742 0.930      
Total 1362 851.056          

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 0.630 0.075 8.353 2.47E-16 0.482 0.778 0.482 0.778 

Avkastning på totalt kapital -0.165 0.153 -1.078 0.281 -0.465 0.135 -0.465 0.135 

Soliditet -0.184 0.099 -1.859 0.063 -0.377 0.010 -0.377 0.010 

Stockholms län -0.088 0.064 -1.364 0.173 -0.214 0.038 -0.214 0.038 

         

         
SUMMARY OUTPUT Step 4        

         
Regression Statistics        

Multiple R 0.078        
R Square 0.006        
Adjusted R Square 0.004        
Standard Error 0.965        
Observations 1363        

         
ANOVA         

  df SS MS F 

Significance 

F    
Regression 2 5.233 2.616 2.812 0.061    
Residual 1360 845.823 0.930      
Total 1362 851.056          

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 0.619 0.075 8.283 4.27E-16 0.472 0.765 0.472 0.765 

Soliditet -0.190 0.099 -1.926 0.054 -0.383 0.004 -0.383 0.004 

Stockholms län -0.086 0.064 -1.333 0.183 -0.212 0.040 -0.212 0.040 

         
 

 

 

 

 

 

 

         



  

 
 

 

 

SUMMARY OUTPUT Step 5        

         
Regression Statistics        

Multiple R 0.065        
R Square 0.004        
Adjusted R Square 0.003        
Standard Error 0.965        
Observations 1363        

         
ANOVA         

  df SS MS F 

Significance 

F    
Regression 1 3.580 3.580 3.844 0.050    
Residual 1361 847.476 0.931      
Total 1362 851.056          

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 0.574 0.067 8.600 3.46.E-17 0.443 0.705 0.443 0.705 

Soliditet -0.193 0.099 -1.961 0.050 -0.387 0.000 -0.387 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


