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Förord 
Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till vår handledare Jan-Tony Abrahamsson för stöd 
och goda idéer.  
 
Vi vill även tacka Stefan Sundgren då han delat med sig av sin erfarenhet och kunskap 
inom ämnet Earnings Management och användandet av The Modified Jones Model.  
 



Sammanfattning 
Det finns en mängd forskning kring hur Earnings Management uppstår och hur incitament 
till Earnings Management kan uppkomma. Gemensamt för denna forskning är att 
företagsledningen försöker möta utomstående krav och förväntningar på företagets 
finansiella prestation. Dessa krav och förväntningar resulterar i incitament för 
företagsledningen att göra subjektiva bedömningar av intäkter, kostnader och 
periodiseringar för att på så sätt manipulera resultatet. För att kontrollera bokföringen och 
redovisningskvaliteten anlitas en revisor som kontrollerar, rådgör och hjälper företaget och 
dess intressenter att säkerställa att redovisningen är korrekt och ger ett tillräckligt underlag 
för att fatta ekonomiska beslut.  
 
EU har sedan sommaren 2016 en ny standard som kräver revisorsrotation var tionde år för 
alla företag registrerade i dess medlemsländer. Studier har gjorts i hur detta påverkar 
revisionskvaliteten hos företag i USA och övriga Europa, något som inte gjorts i samma 
utsträckning i Sverige. Den här studien ämnar att ge en bredare kunskapsbild i hur en sådan 
standard kan komma att påverka den ekonomiska redovisningen. Tidigare forskning visar 
att Earnings Management förekommer, även om forskningen koncentrerat sig på USA och 
de stora ekonomierna i Europa.  
 
Genom en kvalitativ studie av 154 företag med insamlad data för åren 2011-2015 har 
graden av Earnings Management undersökts genom att separera icke-diskretionära, 
godtyckliga, periodiseringar från totala periodiseringar. För att beräkna detta har The 
Modified Jones Model använts och förekomsten av Earnings Management undersöks under 
åren 2013-2015. Studiens resultat visar att Earnings Management förekommer i svenska 
börsnoterade bolag. Vidare visar studien att det förekommer skillnader i förekomst av 
Earnings Management beroende på vilket revisionsbolag som anlitats. Förslag till vidare 
forskning lämnas för att vidare undersöka hur införandet av den nya standarden i EU kan 
komma att påverka Earnings Management, redovisnings,- och revisionskvaliteten i Sverige. 
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1. Inledning 
I kommande avsnitt diskuterar vi finansiell redovisning och dess koppling till Earnings 
Management. Vi fördjupar oss i revisorns åtagande samt hur en revision påverkar 
förekomsten av Earnings Management. Vi problematiserar, avgränsar, formulerar ett syfte 
och utformar hypoteser för studien.  

1.1 Bakgrund 
Syftet med den externa redovisningen är att tillhandahålla intressenter information om 
företagets ekonomi och finansiella läge. Redovisningen ska vara så pålitlig att intressenter 
kan grunda ekonomiska beslut baserat på informationen som företaget publicerar. Den 
externa redovisningen syftar till att minska informationsklyftor, även kallad 
informationsasymmetrin, mellan företaget och dess intressenter (Sundgren et al., 2013, s. 
21). Redovisning i Sverige ska ske enligt god redovisningssed, med hänvisning till följande 
utdrag. 
   
Enligt 4 §, kap. 1 i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 
”2 § Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed.” 
  
Och ur 2 §, kap. 4 i Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 
”2 § Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed.”  
  
Just detta begrepp, god redovisningssed, är ett svårdefinierat begrepp för olika typer av 
bolag med varierande storlek (Sundgren et al., 2013, s.13). Skandalerna har varit täta 
gällande avsteg från dessa etiska redovisningsprinciper som har drabbat företagsledningar 
och företag i hela världen. Exempelvis när det svenska företaget Eniro manipulerade vinster 
genom godtyckliga periodiseringar. Detta för att ge investerare och utomstående 
intressenter en ljusare bild av företaget än vad som var fallet (Peterson, 2014). Metoden 
som Eniro använde 2014 är välkänd och kallas för Earnings Management och kan beskrivas 
som när ledningen för ett företag manipulerar resultaten för att förändra bilden av företaget 
(Xiong, 2006). 

1.2 Earnings Management 
Ett företags rapporterade vinster har en stor inverkan på beslutsfattandet för intressenter 
både i och utanför företaget. Dessa vinster rapporteras av företaget men är redan 
predikterade av bland annat analytiker på aktiemarknaden. Företagets ledning riskerar 
negativa konsekvenser om förväntningar och vinstprediktioner ställda på företaget inte 
möts, exempelvis att bli friställd av företagets ägare. När det, för företagsledningen, finns 
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risk för negativa konsekvenser, eller möjlighet till egenvinning ges incitament till 
användandet av Earnings Management. Användandet av Earnings Management resulterar 
ofta i att vinstprediktioner gjorda av analytiker precis möts eller överstigs (Comiskey & 
Mulford, 2002, s. 58). 
  
Earnings Management definieras enligt Healy och Wahlén (1999) på följande sätt: 
  
” Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in 
structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders 
about the underlying economic performance of the company or to influence contractual 
outcomes that depend on reported accounting numbers.” 

Möjligheten till Earnings Management finns då företagsledningar får möjligheten till 
subjektiva tolkningar för att bättre beskriva och avspegla ett företags finansiella situation 
givet dess bransch. Samtidigt ges ledningen en möjlighet att subjektivt bedöma, och 
medvetet visa investerare och övriga intressenter en missvisande syn av företaget för att på 
så sätt få fördelar, exempelvis att ta del av bonusprogram (Xiong, 2006; Watts & 
Zimmerman, 1990). 
  
Earnings Management har genom åren dragit på sig stor uppmärksamhet från akademin och 
varit målet för ett flertal studier (Dechow et al., 1995; Jones, 1991; Hribar & Collins, 2002; 
Haley & Wahlén, 1999). Inledande studier i ämnet cirkulerade kring mängden information 
som lyckades nå ut till investerare, hur stark denna information var och vad informationen 
hjälpt intressenter att uppnå (Comiskey & Mulford, 2002, s. 54). Teorierna som uppstod har 
senare, med grund i empiriska studier, visat sig vara otillräckliga. Forskning om Earnings 
Management kom att fokusera på företagsledningen och vad denna har för incitament till 
Earnings Management, exempelvis bonussystem, politiska kostnader och hur 
skuldsättningsgraden påverkar viljan till Earnings Management (Watts & Zimmerman, 
1990). Nutida studier i ämnet visat att företagsledningen har som främsta incitament att 
manipulera resultatet för att påverka investerare och övriga intressenters inställning till 
företaget (Xiong, 2006). Kinney och Martin (1994) drar slutsatsen från nio studier att 
revision minskar risken för vilseledande redovisning, det vi i denna studie kallar Earnings 
Management.  

1.3 Revision 
Revision är en oberoende granskning utförd av en revisor. Revisionen kontrollerar att ett 
bolags intäkter och kostnader redovisas på ett korrekt sätt. Genom en utförd revision får 
bolaget en kvalitetsstämpel på att redovisningen är korrekt. En revision mynnar ut i en 
revisionsberättelse i bolagets årsredovisning. Revisionsberättelsen riktar sig till bolagets 
ägare då revisorn uttalar sig om möjlig resultatfördelning, huruvida den ger en rättvis 
ekonomisk bild samt om bolagets styrelse och VD kan få ansvarsfrihet (PwC, 2016). 
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Svenska aktiebolag som i dagsläget är skyldiga att ha en revisor är: 
  

      1. Publika aktiebolag 
2. Aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor, 
    exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse. 
3. Aktiebolag med särskild begränsning av vinstutdelningen (Bolagsverket, 2016) 

  
Den 1 november 2010 utfärdades en lagändring som gjorde möjligt för mindre bolag att 
avskaffa revisionsplikten om bolaget uppfyller minst två av dessa kriterier: 
  
1. Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två̊ senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än tre. 
2. Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två̊ senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor. 
3. Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två̊ senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.  
 
2 § Lag om ändring i revisionslagen (1990:1079). 
 
Tabone & Baldacchino (2003) menar att redovisningskvaliteten i ett företag försämras utan 
revision, att motivationen för att utföra en regelrätt redovisning minskar när vetskapen att 
den inte kommer revideras finns.  
 
Van Tendeloo och Vanstraelen (2008) har studerat privata aktiebolag. Studien visar att 
bolag som anlitat någon av de revisionsföretag som benämns som The Big Four minskar 
förekomsten av Earnings Management. Till The Big Four-bolagen räknas Deloitte, PwC, 
KPMG och Ernst & Young (Affärsvärlden, 2010). Jämförelsen görs mellan företag som 
inte anlitat någon av The Big Four i länder där de bokföringsmässiga resultaten ligger nära 
de skattemässiga resultaten (Van Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Vidare argumenterar 
författarna över att skattemyndigheterna i dessa länder genomför en mer genomgående 
granskning av de privata bolagens finansiella uttalanden. Bakgrunden till argumentet är att 
de finansiella uttalandena ligger till grund för beskattning i dessa länder jämfört mot länder 
där det skattemässiga resultatet inte ligger lika nära det bokföringsmässiga resultatet.  
 
Den 17 juni 2016 infördes en ny EU-gemensam standard gällande revisorer och 
revisionsbolag i EU-området och då även i Sverige. En av de största förändringarna i den 
nya standarden är att försäkringsbolag, börsnoterade bolag och merparten av bolagen inom 
den finansiella sektorn ska byta revisionsbolag vart tionde år. De nämnda bolagen sägs vara 
företag av allmänt intresse. Vidare ställs krav på att dessa företag av allmänt intresse ska ha 
en mer innehållsrik revisionsberättelse, för att förenkla den ekonomiska insynen i bolaget. 
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Huvudmålet med den EU-gemensamma standarden är att stärka Europas konkurrenskraft 
och förhindra framtida kriser genom att förbättra revisorers rapportering och öka deras 
objektivitet (KPMG, 2016).  
 
USA har sedan ett antal år tillbaka infört ett system som innebär en höjd obligatorisk 
revisorsrotation från var sjunde till var femte år. Detta med motiveringen att det skulle öka 
revisionskvaliteten, minska möjligheten för Earnings Management och öka informationens 
trovärdighet för investerare. Kvantitativ forskning (Litt et al., 2014) har visat att det första 
året efter ett revisorsbyte försämras revisionskvaliteten i de största bolagen samt de företag 
som inte revideras av The Big Four. Således sänks den totala revisionskvaliteten det första 
året efter att en ny revisor hemmahörande på något av de fyra största revisionsbolagen 
anlitats. Främst för att revisorn inte nödvändigtvis besitter de nödvändiga branschspecifika 
kunskaperna för att kontrollera verksamheten på tillfredsställande sätt (Litt et al., 2014). 

1.4 Problematisering 
Earnings Management har varit aktuellt under en längre tid och resulterat i ett flertal stora 
skandaler. Akademin har visat intresse och ämnet har tidigare legat till grund för flertalet 
studier, speciellt i USA men även i Europa och Sverige (Litt et al., 2014; Dechow et al., 
1995; Maijoor & Vanstraelen, 2002; Van Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Flera olika 
teorier och modeller har knutits till ämnet och utvecklats under tiden (Watts & Zimmerman, 
1990, 1986; Jones, 1991; Dechow et al., 1995; Hribar & Collins, 2002). 
 
Med den nya standard som trädde i kraft sommaren 2016 (KPMG, 2016) vill vi se huruvida 
det förekommer Earnings Management i svenska börsnoterade bolag och om förekomsten 
skiljer sig mellan olika revisionsbolag. Vi ämnar att bidra till kunskapsbilden om hur den 
nya standarden som införts i EU-området kan komma att påverka förekomsten av Earnings 
Management i Sverige.  

1.5 Syfte 
Med denna studie vill vi bidra till den totala kunskapsbilden kring förekomsten av Earnings 
Management i svenska bolag. Detta vill vi göra genom att undersöka förekomsten av 
Earnings Management och skillnader mellan olika revisionsbolag. Vi ämnar att ge en 
djupare kunskapsbild i hur förändringar i revisionsregelverket kan komma att påverka 
trovärdigheten i redovisningsinformation. 
 
Denna bakgrund och problematisering har mynnat ut i följande syfte;  
 
Syftet med studien är att visa på förekomsten av Earnings Management i svenska börsbolag 
och om detta skiljer det sig mellan olika revisionsbolag. 
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1.6 Avgränsning 
Vi har i studien valt att gruppera in studiens revisionsfirmor enligt följande: ett för varje 
företag i The Big Four och en grupp kallad Övrigt för eventualiteten att något av bolagen 
anlitat en annan revisionsfirma utöver The Big Four. Vid händelsen av att ett företag använt 
sig av två revisorer har firman som angivits som huvudansvarig ansetts vara revisor. Vid 
händelsen att en huvudrevisor inte kunnat urskiljas har observationen behandlats som ett 
bortfall. Har ett företag bytt revisionsbolag under perioden har företaget grupperats efter det 
revisionsbolag som haft uppdraget majoriteten av tiden under åren 2013-2015. Denna 
avgränsning har gjorts för att göra studien praktiskt genomförbar.  
 
Vidare har vår behandlade data samlats in från fem års bokslut, år 2011-2015. Detta för att 
säkerställa informationsmängden nödvändig för användandet av de finansiella modeller i 
studien. Dock har inte fler år tagits hänsyn till på grund av bristande tid och resurser.  
 
För att räkna ut totala periodiseringar enligt The Modified Jones Model är information 
gällande de kortfristiga räntebärande skulderna nödvändig. En post från årsredovisningar 
sammanfattad i datamaterialet som övriga kortfristiga skulder har inte gått att avgöra 
huruvida de föreligger vara räntebärande. Antagande har gjorts att övriga kortfristiga 
skulder inte är räntebärande.  
 
Vi avgränsar oss vidare mot andra möjliga anledningar till Earnings Management då vi 
endast ämnar att undersöka förekomsten av Earnings Management genom godtyckliga 
periodiseringar samt den eventuella påverkan det anlitade revisionsbolaget kan ha. 
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2. Metod  
Nedan diskuterar vi studiens utgångspunkter. Läsaren kan här skapa sig en förståelse om 
författarna, världsbilden, kunskapssynen och vilken forskningsansats som använts. Vidare 
kan här läsas hur litteraturen har uppdagats via sökord samt hur kritiken av källorna gått 
till och hur vi har sovrat i litteraturen. Ställning tas även till etik och hur studien förhåller 
sig till sanningskriterier. 

2.1 Förförståelse 
Studien utförs av två studenter som studerar vid Civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet, där vi läser termin fem. Båda två har under studietiden läst statistik A1 som 
kommer att underlätta de statistiska beräkningar som behövs för att analysera datan. Vidare 
har vi båda läst 15 högskolepoäng redovisning på C-nivå, vid Handelshögskolan i Umeå. 
Denna kurs har gett oss viss förförståelse i ämnet bokföring. Begreppet och fenomenet 
Earnings Management förekom vid enstaka tillfällen i kursen. 
 
Med förförståelse menas att verkligheten inte uppfattas enbart genom iakttagarens sinnen, 
utan påverkas av subjektiva erfarenheter (Thurén, 2007). Vi hade inga tidigare erfarenheter 
av Earnings Management och hade vid studiens början inte några förutfattade meningar 
kring ämnet. Studien har kunnat utföras på ett objektivt sätt utan subjektiva uppfattningar 
och värderingar.  

2.2 Verklighetssyn 
Den ontologiska utgångspunkten får betydelse för studien beroende på vad den behandlar, 
generella lagbundenheter eller insikt om det speciella och unika (Jacobsen, 2002, s. 30). 
Verklighetssynen förklarar forskarens syn på människans och samhällets natur (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 39). Studien grundar sig i redovisningsinformation och data från 462 
observationer, något som mynnar ut i en objektivistisk verklighetssyn. Denna ontologiska 
inriktning innebar att den sociala verkligheten är objektiv och extern, att det endast finns en 
verklighet och att alla har samma syn av denna verklighet (Collis & Hussey, 2014, s. 47). 
Objektivismen innebär att sociala företeelser anses ligga utanför forskarens intellekt och 
således något forskare inte kan påverka (Bryman, 2011, s.36). Denna syn på̊ verkligheten 
passar väl in på̊ den problemformulering vi konstruerat och det syfte vi valt, att visa på 
förekomsten av Earnings Management i svenska börsbolag och om detta skiljer det sig 
mellan olika revisionsbolag. 
      
Utifrån var objektiva verklighetssyn har vi valt att åsidosätta våra personliga värderingar 
och därmed vår förförståelse. Vidare resonerar vi att vi kommer att använda en väl 
vedertagen metod för att mäta förekomsten av Earnings Management. Detta betyder att 
resultaten kan mätas och definieras vilket gör resultatet mer tillförlitligt. 



!

! 7!

2.3 Vetenskapssyn  
Positivismens utgångspunkt är att allt kan studeras empiriskt med hjälp av sinnesdata 
(Jacobsen, 2002, s. 31). Förenligt med studiens syfte ligger en vilja att på ett distanserat 
sätt, empiriskt förklara och kartlägga förekomsten av Earnings Management i svenska 
bolag. Detta mynnar tillsammans med en objektivistisk syn ut i det positiviska synsättet. 
Enligt positivism är både de sociala- och naturvetenskapliga världarna bundna av lagar i 
form av orsak och effekt med vilka beteenden förklaras och predikteras. Positivism är ett 
förklarande paradigm som grundar sig i att förklara eller förutse sociala fenomen (Collins 
& Hussey, 2014, s. 44). Positivism kan förklaras som att all kunskap grundar sig i positiv 
information som kan verifieras. Allt forskaren tidigare trott sig veta rensas bort, det som 
lämnas kvar då är en kärna av hård, ren kunskap som används för att bygga upp 
vetenskapen (Thurén, 2007, s. 17). Detta är högst relevant för de mätvärden och data som 
har använts i studien. 
 
Det positivistiska synsättet passar sig väl till studien då vi kommer ställa upp hypoteser 
utifrån tidigare teorier och forskning, för att sedan testa det mot den data som analyseras i 
empirin (Bryman, 2011, s.30). Det positiviska synsättet stämmer överens med den 
objektivistiska ontologiska utgångspunkt, vilket studiens syfte mynnat ut i. Vidare innebär 
positivistiska studier att forskarens uppgift enbart är att observera och mäta verkligheten 
genom att vara distanserad till studien, utan att göra subjektiva tolkningar och bedömningar 
för att ge en neutral och objektiv studie med korrekta svar (Collins & Hussey, 2014, s. 46-
47).          

2.4 Forskningsansats 
Den utformade studien utgår från teorier som förklarar verkligheten, vi har en objektiv 
ontologisk utgångspunkt och en positivistisk kunskapssyn. Vår studie grundar sig i tidigare 
forskning, teorier, lagar och data. Förutsättningar som har utformat hypoteser som vi testar 
genom den data som samlats in. Studien är en förklarande studie och dessa faktorer har 
resulterat i att vi valt en deduktiv forskningsansats. 
      
Med en deduktiv ansats menas att en empiri testas med en teoretisk och konceptuell 
struktur. Deduktiva studier behandlar en viss metod eller teori i en given kontext. Studierna 
rör sig i huvudsak från det generella till det specifika (Collins & Hussey, 2014, s. 7). Ett 
deduktivt angreppssätt går från teori till observationer och resultat genom att forma 
hypoteser (Bryman, 2011, s. 28). Som motsvarighet till detta kan en induktiv studie 
beaktas, som börjar i verkligheten med empiriska mätningar för att sedan forma teorier 
(Collins & Hussey, 2014, s. 7). Deduktion innebär en logisk slutsats som sedan betraktas 
som giltigt om den är logiskt sammanhängande (Thurén, 2007, s. 28).  
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2.5 Litteratursökning 
För att finna litteratur och relevanta artiklar till vår studie har vi utgått från både svenska 
och engelska sökord som resulterade i ett stort urval av vetenskapliga artiklar. För att 
precisera sökningen kompletterades sökorden med synonymer och alternativa stavningar 
(Collis & Hussey, 2014, s. 78). 
  
Sökningen började med nyckelordet Earnings Management i databasen Business Source 
Premier via Umeå universitetsbiblioteks hemsida samt Umeå universitetsbiblioteks 
sökfunktion. Utöver tidigare nämnda sökfunktioner har även sökmotorn Google använts. 
När vi bildat oss en uppfattning om ämnet och fått en grundläggande kunskap gjordes vi en 
djupare sökning. Syftet med sökningen var att få en bredare bild av begreppet Earnings 
Management. För att specificera sökningen kombinerades dessa med sökord som: Big 
Four, Big-4, Audit Quality, CEO, Discretionaly Accruals, Revision, Redovisningskvalitet, 
Financial Reporting Quality, Agent, Principal och Positive Accouting. Detta för att med 
sökningen få fram relevant litteratur kopplat till våra teorier och tidigare studier kopplade 
till ämnet.  
 
Utgångspunkten vid val av vetenskapliga artiklar har varit att de ska vara fackligt 
granskade, så kallat Peer reviewed, som en försäkran på autenticitet och trovärdighet. 
Kombinationen med ovan nämnda sökord resulterade i flertalet intressanta artiklar. Vidare 
har vi via källförteckningen i dessa artiklar funnit fler relevanta artiklar förenligt med vårt 
syfte. 
 
Tabell 1: Lista över sökord i litteratursökningen. 
Sökord Antal 

träffar 
Kombinerat 
med sökord 

Antal 
träffar 

Kombinerat 
med sökord 

Antal träffar 

Earnings 
management 

58345 
  

Auditing 2281 Big-4 52 

Earnings 
management 

58345 Agent 1281 Principal 222 

Earnings 
management 

58345 Positive 
accounting 

790 
  

CEO 43 

Earnings 
management 

58345 Financial 
reporting quality 

667 
  

Auditing 209 

Big Four 12546 Audit quality 235 - - 

 

2.6 Källkritik 
När vi har bedömt de källor vi har använt har vi utgått från fyra (4) olika kriterier. (1) 
Äkthet, att källan är vad den utger sig för att vara. (2) Tidssamband, att källan är relevant i 



!

! 9!

tiden. Desto längre tid som gått mellan studien och källan desto mer skäl finns det att tvivla 
på källan. (3) Oberoende, att källan ska vara ett original och inte en avskrift eller referat av 
en annan källa. Vidare ska vittnen inte ha utsatts för påverkan. (4) Tendensfrihet, Källan 
ska inte ge anledningen att misstänka en falsk bild av verkligheten på grund av några 
subjektiva värderingar (Thurén, 2013, s. 7-8).  
 
Som huvudkomponent i vår studie har litteratur och vetenskapliga artiklar använts. 
Litteraturen har i stor utsträckning varit kurslitteratur med inslag av övrig facklitteratur. Vi 
har granskat författarna, årtal och ursprunget till denna litteratur och de har har klarat av 
alla kriterier för källkritik ställda av Thurén (2013). Majoriteten av de vetenskapliga artiklar 
vi använt oss av i studien har varit fackligt och kollegialt granskade, så kallade Peer 
reviewed (Umeå Universitetsbibliotek, 2016). Detta ökar trovärdigheten för de valda 
artiklarna. De artiklar som inte är fackligt granskade är i klar minoritet och har endast 
använts som kompletterande fakta.  
 
Kriteriet för tidssamband gällande de vetenskapliga artiklarna ligger i gränszonen då vissa 
är skrivna under 80-talet. Detta försvarar vi då artiklarna är originalkällor till de teorier vi 
använt, exempelvis teorin om Positive Accounting. I det givna exemplet har vi valt att 
komplettera studien med en uppföljningsartikel skriven av författarna tio år efter teorin 
publicerades. Vi har i vissa fall använt andrahandskällor i form av vetenskapliga artiklar 
och avhandlingar som refererar till andra artiklar och källor. I detta fall har vi kollat upp 
originalkällan och vägt källan mot de kriterier som nämnts ovan. Vidare motiverar vi 
tidssambandet med att teorierna idag fortsätter att vara väl använda och citerade, vilket gör 
dem relevanta även för oss.  
 
I studien refereras inte enbart till forskare inom finansierings och redovisningsområdet, 
utan även till forskare från andra instanser, exempelvis organisationsforskaren Eisenhardt. 
Anledningen till att forskare, från andra instanser än från områden studien ämnar 
undersöka, tagits i beaktande är då de ger en bättre bild av forskningsfrågor inom sitt 
respektive område. Dessa forskare har bedömts vara välmeriterade och på den grunden 
godkänts för studien. 
 
Vi har ett fåtal källor som är dagstidningar, privata företag eller institutioner där vi hämtat 
fakta främst för att få tillgång till branschspecifik information. Dessa källor har minimerats 
och den fakta som behandlas och presenteras i studien där har bedömts som tillförlitlig.  

2.7 Sanningskriterier 
Validitet 
Jacobsen (2002, s. 21) definierar validitet som att empirin är giltig och relevant, om det 
mäter det studien faktiskt önskar att mäta och om det i sin tur uppfattas på ett sådant sätt 
som är relevant och generaliserbart. Johansson Lindfors (1993, s. 107) definierar validitet 
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som ett sätt att avgöra hur väl de teoretiska modeller och mätvärden som använts i studien 
beskriver verkligheten. Bryman (2011) hävdar att validitet i många avseenden är det 
viktigaste av sanningskriterium och delar upp det i några underkriterier, Mätvaliditet, Intern 
validitet, Extern validitet och Ekologisk validitet (Bryman, 2011, s. 50-51). Mätvaliditet, 
även kallat begreppsvaliditet handlar om att begrepp verkligen speglar det som det avser att 
spegla (Bryman, 2011, s. 50). De teorier som har använts i studien är väletablerade och 
anses spegla problemet med Earnings Management på ett trovärdigt sätt. Ett möjligt 
problem med begreppsvaliditeten är benämningarna med diskretionära och icke-
diskretionära periodiseringar. Det finns fler sätt att mäta Earnings Management på och fler 
variabler att beakta och det går inte att säkerställa att den valda metoden representerar all 
Earnings Management som skett i ett företag under den studerade tidsperioden. Detta gör 
att vi ifrågasätter begreppsvaliditeten i vår studie.  
 
Intern validitet behandlar huruvida kausaliteten mellan två, eller fler, variabler är hållbar 
eller inte. Om det påstås att X påverkar Y, hur kan det då styrkan att det är X som står för 
variationen i Y. Detta benämns som kausalitet, eller orsakssamband (Bryman, 2011, s. 50). 
Som tidigare nämnts i samband med begreppsvaliditeten finns det fler faktorer som 
påverkar Earnings Management än diskretionära periodiseringar, något vi inte tagit hänsyn 
till i studien med hänsyn till tid och resurser. Detta resulterar i en låg förklaringsgrad i 
studien vilket gör att den interna validiteten kan ifrågasättas och det kan inte fastställas att 
diskretionära periodiseringar står för variationen i Earnings Management. 
 
Extern validitet handlar om huruvida resultaten i undersökningsgruppen är generaliserbara 
för hela populationen och utanför den specifika undersökningskontexten (Bryman, 2011, s. 
51). Studien är utformad som en totalundersökning där alla företag omfattas av studien. 
Trots ett bortfall på grund av otillräcklig data menar vi att resultaten går att generalisera då 
de bygger på genomsnittet av ett stort antal företag under ett flertal år.  
 
Ekologisk validitet är den sista delen i validiteten enligt Bryman (2011). Kriteriet behandlar 
om resultatet är tillämpliga i människors vardag och deras naturliga miljöer. Den 
Ekologiska validiteten minskar vid en situation där forskaren ingriper och interagerar i 
individens verklighet (Bryman, 2011, s.51). Vi menar att studien har god Ekologisk 
validitet då datan primärt samlats in som sekundärdata och studien har inte producerat 
någon ny information. Vidare anser vi att studien har ett värde för människan i dess vardag 
då det ger ett underlag till investerings,- och ekonomiska beslut. 
 
Reliabilitet  
Jacobsen (2002, s. 22) definierar reliabilitet som tillförlitlighet och trovärdighet, att 
undersökningen går att lita på. Till detta knyter Bryman (2011) att det rör frågan om 
huruvida en studie kan genomföras igen. Reliabilitet svarar på om de använda måtten är 
mätbara och betyder samma sak över tid. Frågan blir här precis som tidigare nämnts om 
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diskretionära och icke-diskretionära periodiseringar är ett korrekt sätt att mäta Earnings 
Management på, och om det är mått som är hållbart över tid. Vi menar att så är fallet, trots 
att andra metoder finns, detta med grund i tidigare forskning (Dechow et al., 1995). Ett 
annat frågetecken är om de variabler som används i modellen kan komma att definieras på 
ett liknande sätt vid en replikation. Tidigare diskuteras ett dilemma med vilka kortfristiga 
skulder som ska ses som räntebärande och de antaganden som tas. Trots de förenklade 
antaganden som är gjorda menar vi att vår studie har hög reliabilitet då studien är möjlig att 
genomföra igen med samma sekundärdata och antaganden, på så sätt får studien en hög 
trovärdighet. Att resultaten speglar tidigare forskning (Dechow et al. 1995; Jones 1991; 
Maijoor 2006) ser vi som ett bevis på hög reliabilitet.  

2.8 Etik 
I studien har vi valt att beakta några av de grundläggande etiska aspekterna som rör svensk 
forskning enligt Bryman (2011). Då grundmaterialet till vår studie är offentlig information 
tillgänglig via årsredovisningar och databaser anser vi att de etiska aspekterna inte 
prioriterats i studien. De etiska frågorna blir mer aktuella i studier där intervjuer eller 
enkäter ligger till grund för informationen. Detta eftersom dessa studier innehåller 
respondenter som kan påverkas av de etiska frågeställningarna. 
  
De etiska aspekterna som beaktats i studien är: Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-132). Med 
informationskravet menas att de personer som är inblandade i studien ska informeras kring 
studiens syfte, upplägg samt att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet betyder att 
studiens deltagare ska ha rätten att bestämma om de vill vara med i studien eller inte, att 
deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet syftar på att de uppgifter som lämnas i 
undersökningen, exempelvis personuppgifter, inte lämnas ut till obehöriga parter samt 
behandlas med hög konfidentialitet. Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som samlas 
endast används i studiens syfte (Bryman, 2011, s. 131-132). Vi anser att vi i studien 
förhåller oss till alla de etiska aspekterna. 
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3. Teori 
Nedan presenteras den teori och litteratur som ligger till grund för studien, de kopplas 
vidare till problemformuleringen och studiens syfte.  

3.1 Incitament för Earnings Management 
Forskare är idag eniga om att Earnings Management existerar och förekommer bland 
företag (Mohanram, 2003; Xiong, 2006; Hribar & Collins, 2002; Dechow et at., 1995). 
Enighet råder om att det är svårt att upptäcka då Earnings Management inte presenteras 
som en enskild rad i bokföringen. Detta har resulterat i att det är svårt att dokumentera 
Earnings Management på ett övertygande sätt (Haley & Wahlén, 1999). För vidare insikt 
behöver en grund läggas genom förståelse för vilka faktorer som skapar incitament för 
Earnings Management. 
 
Förekomsten av Earnings Management kan delvis förklaras genom agent-principal 
problematiken som bygger på en teori om att alla parter i exempelvis ett företag har ett 
tydligt egenintresse. Parten kallad agent är den part som blir delegerad arbete av 
principalen. Det finns olika anledningar till att principalen delegerar arbete till agenten. 
Exempelvis en situation där företagets ägare och således principal inte har tid att leda 
företaget och delegerar arbetet till företagsledningen, även kallad agenten. Det skapar en 
distans mellan företagets ledning och ägare, vilket ger upphov till möjliga agent-principal 
relaterade problem (Eisenhardt 1989, s. 58). Teorin förklarar varför parter i samma företag 
kan ha olika inställning till mål för verksamheten och risk i allmänhet. Principalen kan 
försäkra sig mot risk, förslagsvis genom en diversifierad portfölj. Detta är inte möjligt för 
agenten och det uppstår en situation där riskbenägenheten kan skilja sig åt (Brealey et al., 
2014 s.297). Comiskey och Mulford (2002, s. 59) menar att vinster som är manipulerade 
ger ett mer realistiskt index av finansiell risk än vinster som ej blivit manipulerad. 
 
Jensen & Meckling (1976, s. 308) menar att individen är nyttomaximerande och att en 
informationsasymmetri finns och utnyttjas mellan parterna. Det ligger i principalens 
intresse att minska informationsasymmetri till agenten även om denna informationsklyfta 
alltid i någon mån kommer att påverka beslut och gynna en part mer än den andra. 
Informationsasymmetrin bidrar till kostnader för principalen i form av 
övervakningskostnader av agenten, exempelvis genom kostnader för revisorer som 
behandlas senare i kapitlet. Vidare kan det bidra till kostnader i form av 
anställningskostnader av agenten och, eller direkt den kvarvarande förlusten agenten bidrar 
med. En möjlig lösning av agent-principal problemet är att agentens belöning sker på basis 
av vad agenten presterar (Eisenhardt, 1989, s. 61). Detta är då förenligt med 
frågeställningen kring Earnings Management då principalen ofta styr agenten med rent 
finansiella mål och agenten har möjlighet att manipulera sina prestationer genom Earnings 
Management (Xiong, 2006, s. 215). 
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Watts och Zimmerman (1990) undersökte förekomsten och incitamenten till Earnings 
Management och är upphovsmännen till teorin kallad positive accounting. Teorin har tre 
huvudhypoteser om situationer då valet av redovisningsmetod kan variera, som i sin tur 
påverkar resultatet och kan resultera i manipulerade vinster. Hypoteserna behandlar 
Bonussystem, Skuldsättningsgrad och Politiska kostnader. Bonussystem behandlar att 
personer med ledande positioner får incitament för att visa bättre resultat då det finns 
belöningssystem för individen knutet till företagets prestation (Watts & Zimmerman, 1986, 
s. 201 - 204). När det finns ett tydligt samband mellan företagets prestation och ledningens 
kompensation skapas det incitament för personer med ledande befattning att övervärdera 
vinster i bolaget, för att få ta del av eventuella bonusprogram, och på så sätt manipulera 
vinster (Watts & Zimmerman, 1990, s. 133). Denna hypotes har mycket av den senare 
forskningen centrerat kring (Mohanram, 2003). Comiskey och Mulford (2002, s. 58) 
noterar att förekomsten av Earnings Management ofta avgränsar sig till att företag 
överstiger eller precis möter resultatprediktioner ställda av analytiker. Vidare menar Watts 
och Zimmerman (1986, s. 2016) att skuldsättningshypotesen skapar incitament för Earnings 
Management genom förekomsten av kreditgivare då dessa har möjlighet att kräva återköp 
av aktier, neka framtida lån och vidare skydda egna intressen. Författarna menar här att 
företag med en hög skuldsättningsgrad har större incitament för Earnings Management då 
företagets vidare utveckling är beroende av att kreditgivare har en fortsatt god bild av 
företaget. Watts och Zimmerman (1986, s. 222) Forskningsansatsen har varit omdiskuterat 
och kritiserad (Watts & Zimmerman, 1990). Hypotesen om incitament skapade på politiska 
grunder menar Watts och Zimmerman (1986, s. 222) existerar då politiker har möjlighet att 
nyttomaximera företaget genom att flytta medel från företaget till en annan instans, 
exempelvis staten eller att se lyckade företag som monopol och på så sätt förhindra vidare 
tillväxt. För att undvika denna icke önskvärda uppmärksamhet skapas incitament att 
underskatta vinster och på så sätt manipulera resultat. Teorin förklarar hur olika incitament 
i de presenterade hypoteserna kan resultera i negativ Earnings Management; som vid 
politiska kostnader. Eller positiv Earnings Management; exempelvis vid Bonussystem. 

3.2 Metoder för Earnings Management  
När incitament för Earnings Management fastställts kan frågeställningen flyttas till hur och 
med hjälp av vilka verktyg företagsledningen åstadkommer detta. Mohanram (2003) återger 
ett flertal sätt att manipulera vinster. En metod är att byta redovisningsmetod för att ge ett 
önskat resultat i en given period, exempelvis genom att ändra avskrivningstiden eller den 
ekonomiska livslängden på ett avskrivningsobjekt. Andra metoder för användandet av 
Earnings Management är att behandla onaturligt stora engångskostnader med avsikt att 
förändra företagets resultat. Exempelvis genom att sälja eller att köpa en tillgång precis 
innan bokslutsdagen för att möta investerares prediktioner. Den vanligaste metoden för att 
manipulera vinster är genom periodiseringar, definierad som skillnaden mellan intäkter och 
kassaflödet. Många finansiella beslut bidrar till periodiseringar men Haley och Wahlén 
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(1999) menar att i tidsperioder där en hög grad av Earnings Management förväntas så ökar 
antalet periodiseringar drastiskt. Mohanram (2003) menar att periodiseringar är ett lätt och 
billigt sätt att manipulera bokföringen. Vilka konton som dessa periodiseringar, hänförliga 
till Earnings Management, härstammar från skiljer sig från bransch till bransch. För att 
räkna ut förekomsten av Earnings Management genom periodiseringar måste diskretionära 
och icke-diskretionära periodiseringar separeras. Med icke-diskretionära periodiseringar 
menas periodiseringar som behöver ske för att företaget ska ha möjlighet att sköta sin 
verksamhet. Diskretionära periodiseringar är resterande periodiseringar, som inte behövs i 
den löpande,- finansiella,- eller investeringsverksamheten och är då ett mått på Earnings 
Management (Mohanram, 2003). 
 
Olika metoder används för olika ändamål. I det fall att företaget kommer att göra ett sämre 
resultat än vad som väntats och inte har möjlighet att få upp resultatet till den predikterade 
nivån finns risk att Big Bath kommer att användas (Mohanram, 2003, s. 2). 
Marginalkostnaden för att göra ett dåligt resultat ännu sämre anses vara liten. Med Big Bath 
menas att ett dåligt resultat sänks för att ledningen ska få möjligheten att göra ett resultat 
med en drastisk förbättring nästkommande år. En annan situation är vid händelsen att ett 
företag ligger under sitt förväntade resultat men har möjlighet att justera upp resultatet med 
hjälp av Earnings Management. Här används Bump Up som går ut på att presentera 
önskade resultat (Mohanram, 2003, s. 3). Vid händelsen att företaget gör ett resultat som är 
mycket högre än det predikterade kan ledningen välja att stoppa undan vinster som kan 
användas senare period, en metod kallad Cookie Jar accounting. Denna liknelse för att 
företagsledningen kan plocka vinster ur något som liknar en kakburk när det passar 
(Mohanram, 2003, s. 2).  
 
Med denna teoretiska referensram formuleras följande hypotes: 
 
Hypotes 1: Earnings Management förekommer i svenska börsnoterade bolag. 
H0: Det förekommer inte Earnings Management i svenska börsnoterade bolag. 
HA: Det förekommer Earnings Management i svenska börsnoterade bolag. 

3.3 Revisorns roll 
Revisorns roll och inverkan på Earnings Management är ett forskningsområde som har 
intresserat akademin. Det har konstaterats att revision ökar redovisningens kvalitet (Kinney 
& Martin, 1994). Det har även konstaterats att om inte revision tillämpas minskar företagets 
incitament till att lämna korrekt redovisningsinformation (Tabone & Baldacchino, 2003). 
När det fastställts att företagens redovisning förbättras med revision kan istället fokus riktas 
till vilka faktorer hos revisorer och revisionsfirmor som påverkar redovisningens kvalitet. 
En väldiskuterad sådan faktor är huruvida obligatorisk revisorsrotation skall införas i likhet 
med den standard som implementerades den 17 juni 2016 (KPMG, 2016). Argumenten för 
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en sådan standard har i huvudsak kretsat kring hur det vid längre revisionsuppdrag kan vara 
svårt för revisorn att behålla den objektiviteten som krävs. Vidare anses kortare 
revisorsuppdrag gynna självständigheten hos revisorer. Motståndet till införandet av 
obligatorisk revisorsrotation kretsar i huvudsak kring ökade revisionskostnader och risken 
för försämrad revisionskvalitet. Nya revisorer inte har samma möjlighet att förskansa sig 
nödvändig branschspecifik information om företaget under uppdragets första period. I 
samma studie visar författarna att längre revisorsuppdrag inte har någon inverkan på 
kvaliteten i revisionen (Meyers et al., 2003). Cameran et al., (2014) har i en studie som 
analyserat italienska företags revisionskvalitet i en miljö där revisorsrotation 
implementerats. Studien visar att revisionskvaliteten är som högst i slutet av revisorns 
ämbetsperiod, i de italienska företagens fall de sista tre åren en revisor anlitas. Chen at al. 
(2008) stöttar denna forskning i en studie från Taiwan då de visar att den första perioden då 
en firma anlitar en ny revisor tenderar att sänka revisionskvaliteten, centrerat kring de första 
tre åren. Författarna noterar själva i studien att det är svårt att skilja på vilken inverkan byte 
av revisor och revisorsfirma har då de ofta är sammanhängande. Det finns en viss skillnad i 
faktisk förekomst av Earnings Management och investerares perception av ett företags 
kvalitet på redovisningen. Hohenfels (2016) argumenterar för hur investerare anser att 
redovisningskvalitet förändras över tid, med underlag i vilken inverkan implementeringen 
av 2016 års EU-standard gällande revisorsrotation kommer att ha. Studien visar att 
investerare anser att redovisningskvaliteten är som högst efter åtta till nio år och som lägst 
innan tre och efter tio år. Investerare i Europa har således högst förtroende för 
redovisningen hos firmor som har en etablerad revisor, såvida denne revisor inte har haft 
sitt uppdrag i längre än tio år. Precis som tidigare empirisk forskning (Cameran et al., 2014; 
Meyers et al., 2003) visar studien att företagsspecifik branschkunskap ökar kvaliteten i 
revisionen. Hohenfels (2016) öppnar även för att standarden kommer öka förtroendet och 
trovärdigheten på marknaden även om empiriska studier inte kan styrka att revisionen och 
således redovisningen blir sämre vid revisorsuppdrag längre än tio år. Som tidigare noterats 
finns fyra större revisionsbyråer, kallade The Big Four. Byråerna används ofta som 
benchmark för att mäta revisionskvaliteten mellan mindre och större revisionsfirmor. 
Maijoor och Vanstraelen (2006) menar att det totala antalet fel och oegentligheter i 
bokföringen är mindre hos ett företag som anlitat någon av The Big Four som revisor. 
Francis och Yu (2009) mäter i en studie revisionskvaliteten mellan företag som The Big 
Four reviderar och hur skillnaden i storlek på deras kontor påverkar kvaliteten. Storleken på 
kontor mäts i totala intäkter från revisionsverksamheten för kontoret. Författarnas tes är att 
humankapitalet knutet till de större firmorna, inte nödvändigtvis i form av kvalitet men i 
kvantitet, påverkar revisionen och förmågan att upptäcka oegentligheter. Studiens resultat 
pekar på att storleken på kontoret hos revisionsbolaget påverkar revisionen och således 
redovisningskvaliteten. Det som kan utläsas ur studien är att en större verksamhet ökar 
möjligheterna till en bättre revision och på så sätt en bättre redovisningskvalitet. Att notera 
är att studien inte tar hänsyn till om de olika kontoren tar hjälp av andra kontor inom 
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samma firma, studien öppnar således även för att storleken på revisionsbolag kan påverka 
kvaliteten på revisionen. 
 
Med denna teoretiska referensram formuleras följande hypotes:  
 
Hypotes 2: Graden av Earnings Management skiljer sig mellan de fyra största 
revisionsbolagen 
H0: Val av revisionsbolag har ingen inverkan på förekomsten av Earnings Management på 
svenska börsnoterade bolag. 
HA: Val av revisionsbolag har en inverkan på förekomsten av Earnings Management på 
svenska börsnoterade bolag. 
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4. Praktisk Metod 
Nedan presenteras hur vi kommit fram till de slutgiltiga observationerna som använts i 
studien, med hänsyn till datainsamling, urval och bortfall. Bakgrund till modeller för 
Earnings Management förklaras och slutgiltigt val av modell motiveras. Slutligen visar vi 
alla steg i The Jones Model anpassat till studien samt att de statistiska analysmetoder som 
använts. 

4.1 Datainsamling 
Studien behandlar data för åren 2011-2015. För att samla den branschspecifika 
informationen, som behövs för att mäta Earnings Management, gällande börsbolag noterade 
på OMX Stockholm bestämde vi oss tidigt för att använda sekundärdata. Detta på grund av 
att det idag finns tillförlitliga och lättillgängliga källor som samlar all 
bokföringsinformation som behövts för studien på ett ställe. Majoriteten av sekundärdatan 
som har använts i studien har hämtats från databasen Amadeus samt Thomas Reuters 
Datastream, vidare benämnt Datastream. Alternativet till att använda databaser hade varit 
att manuellt samla in data från respektive företags årsredovisning, vilket hade varit 
tidskrävande . Med data hämtad från databaser minskar risken för sammanställningsfel. 
Nackdelen är dock att all data inte nödvändigtvis behöver stämma överens med den 
officiella informationen i årsredovisningarna. För att kontrollera kvaliteten på datan tog vi 
ett stickprov på 6,5 procent av de totala observationerna efter bortfall, vilket resulterade i 
tio företag. Dessa tio företag valdes ut slumpmässigt genom att en person utan insyn i 
studien fick uppge tio nummer mellan 1 och 154. Alla valda variabler stämde överens till 
fullo förutom variabeln Operativt kassaflöde, hämtad från Datastream. Stickprovet visade 
att 80 procent av datan var felaktig jämfört med årsredovisningarna. På denna grund anses 
sekundärdatan gällande Operativt kassaflöde vara felaktig och ej pålitlig. Vi valde därför att 
bortse från variabeln, vilket resulterade i en annan metod för att räkna ut totala 
periodiseringar. Ett steg i The Modified Jones Model separerar kortfristiga räntebärande 
skulder från kortfristiga skulder för att på så sätt få fram periodiseringarna förknippade med 
de kortfristiga skulderna. I dataprogrammet Amadeus fanns fullständig information om 
kortfristiga skulder. Informationen var uppdelad i räntebärande lån, leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder. Det föreligger en viss osäkerhet huruvida övriga kortfristiga 
skulder innehåller en viss del räntebärande kortfristiga skulder eller inte. Samma stickprov 
gjordes som tidigare och kom fram till att en del poster skulle kunna vara föremål för vidare 
undersökning, exempelvis koncerninterna skulder. Vi har valt att bortse från detta och 
endast räkna med de poster som var direkt angivna som räntebärande kortfristiga skulder 
med hänvisning till tid och resurser. 
 
De verktyg och databaser som använts har givits tillgång till via Umeå Universitetsbibliotek 
och har inkluderat databaser och program som Amadeus, Datastream och Retriever 
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Business. Viss information är inte möjlig att hitta via någon av de ovan nämnda 
databaserna. Detta har resulterat i en viss handpåläggning då vi manuellt fått söka upp 
information om exempelvis vilket revisionsbolag de noterade börsbolagen har, då 
informationen från databaserna för vissa observationer saknats eller varit bristfällig. För att 
kontrollera kvaliteten på den insamlade sekundärdatan kontrollerades revisionsberättelser i 
samma stickprov angivet ovan. Sekundärdatan visade sig stämma på hela det slumpade 
stickprovet undantaget ovan nämnda punkter. Vi drog här slutsatsen att all sekundärdata var 
korrekt och tillförlitlig. 
 
Amadeus och Datastream, som har varit våra primära källor till sekundärdata, tar endast 
hänsyn till företag som varit noterade på Stockholm OMX Small, Mid eller Large-cap 
listorna någon av åren mellan 2011 till 2015. Om något av företagen inte har varit noterade 
under åren 2011-2015 har observationen saknat data och därmed inte tagits med i studien, 
mer om detta i bortfallsdiskussionen.  

4.2 Urval och bortfall 
För att genomföra studien utgick vi från alla svenska börsbolag noterade på Nasdaq OMX 
Stockholm. Dessa företag har sedan klassificerats in i branscher. De branscher som har 
använts är enligt Nasdaq OMX branschklassificering (Nasdaq, 2016). 
 
Datainsamlingen resulterade i ett visst bortfall som vidare diskuteras här nedan. Vissa 
företag är uppdelade i A, B och eller C aktier som alla är börsnoterade, exempelvis Atlas 
Copco A och Atlas Copco B på Large-cap. Aktierna producerades som två observationer i 
Datastream trots att de endast representerar ett företag. Då studien har för avsikt att mäta 
Earnings Management i svenska börsnoterade företag, och inte i förhållande till noterade 
aktier har företag med flera noterade aktier behandlats en gång i datamaterialet och 
dubbletter har klassats som bortfall.  
 
Ett bortfall i studien är de banker och investmentbolag som finns noterade på Nasdaq 
OMX, grupperade som finansiella bolag. Anledningen till att dessa företag inte inkluderas 
är att deras rapporteringsregler skiljer sig mot övriga branscher i urvalet vilket gör det svårt 
att mäta Earnings Management (Callao et al., 2009; Sun & Rath, 2009). Gruppen 
finansiella bolag finns dock kvar i studien då den innehåller de fastighetsbolag som är 
noterade på Stockholmsbörsen. 
 
Studien sträcker sig över tre år, och data har hämtats över fem år mellan 2011 och 2015. 
Företag har endast kommit med i den slutgiltiga urvalsgruppen om det funnits komplett 
data att tillgå under alla dessa år. Resterande företag presenteras i gruppen Otillräcklig data 
nedan, företag som inte hade nödvändig data att tillgå. Företagen har bortsetts från för att 
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göra studien så tillförlitlig som möjligt. Det slutgiltiga urvalet innehåller 154 företag. 
 
Tabell 2: De 175 företagen klassade som bortfall grupperade efter orsak. 
Totalt antal 
Nasdaq OMX 

Dubbletter Banker och 
investmentbolag 

Otillräcklig data Totalt antal  
företag efter 
bortfall 

333 -39 -27 -109 158 

 
Nedan presenteras vilka branscher det slutgiltiga urvalet tillhör samt vilka branscher som 
bortsetts från på grund av ett för litet sample.  
 
Tabell 3: Företagen efter bortfall grupperade efter bransch. 
Branscher: Antal företag efter 

bortfall: 
Uppfyller kriterier för 
att vara med i studien: 

Slutgiltigt urval: 

Olja & gas 0 Nej 0 

Material 9 Ja 9 

Industrier 57 Ja 57 

Konsumentvaror 16 Ja 16 

Konsumenttjänster 17 Ja 17 

Sjukvård 21 Ja 21 

Telekom 3 Nej 0 

Verktyg 1 Nej 0 

Finansiella 11 Ja 11 

Teknologi 23 Ja 23 

Totalt 158 - 154 

  
Nedan presenteras vilka revisionsbyråer företagen i det slutgiltiga urvalet anlitar. 
 
Tabell 4: Företagen grupperade efter vilket revisionsbolag som anlitats. 
Revisionsbolag PwC Ernst & 

Young 
Deloitte KPMG Övriga Totalt 

Antal 52 44 21 29 8 154 

4.3 Val av modell för uträkning av Earnings Management 
Det finns ett flertal sätt att räkna ut förekomsten av Earnings Management. De olika 
modeller som utvecklats bygger till stor del på varandra. Först ut var Haley (1985) med The 
Haley Model. Haley kom fram till att Earnings Management hade ett starkt samband mellan 
ledande personers incitament att maximera sin egen bonus och periodiseringar som 
frambringade ett gynnande resultat (Haley, 1985). Detta var en mycket enkel modell och 
den fick kritik för just detta. Modellen bygger på prediktioner av Earnings Management och 
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delar upp predikterade företag i tre grupper, två som justerar ned och en grupp som justerar 
upp vinster (Dechow et al., 1995, s. 197). 
 
Kort efter Haleys (1985) publikation kom DeAngelo (1986) med en studie som resulterade 
i en modell som kom att kallas The DeAngelo Model. Modellen kan ses som en 
specialisering och utveckling av Haleys modell. Båda modellerna bygger på en 
approximerad nivå periodiseringar från föregående mätperiod. Nivån på de förväntade 
periodiseringarna används för att beräkna de godtyckliga periodiseringar som kan 
definieras som Earnings Management. Både Haleys (1985) och DeAngelos (1986) modell 
räknar de diskretionära periodiseringar som skillnaden mellan periodernas totala 
periodiseringar dividerat med föregående periods totala tillgångar. Modellen kritiseras ofta 
för att den kräver att de godtyckliga periodiseringarna är konstanta och följer föregående 
års approximation (Dechow et al., 1995, s. 198).  
 
Jones (1991) publicerade en studie som innehöll en modell som kom att kallas The Jones 
Model som stora delar av dagens forskning kring Earnings Management bygger på. The 
Jones Model ser inte längre periodiseringar som konstanta. Modellen delar upp totala 
periodiseringar i diskretionära och icke-diskretionära periodiseringar. Detta gör Jones för 
att försöka fånga ändringar i företagets ekonomiska situation och förhållandet till dessa 
icke-diskretionära periodiseringar (Dechow et al., 1995, s. 199). Ett problem som Jones 
själv erkänner är att modellen ser intäkter som icke-diskretionära. Detta resulterar i att 
modellen inte tar hänsyn till om intäkter manipulerats, vilket resulterar i en lägre nivå av 
Earnings Management än vad som skulle ha varit fallet (Jones, 1991). 
 
Dechow och Sloan (1991) publicerade en modell som i likhet med Jones släppte antagandet 
om konstanta periodiseringar, istället användes ett branschgenomsnitt mot företagets totala 
periodiseringar för att räkna ut de icke-diskretionära periodiseringarna. Ett potentiellt 
problem med modellen är om alla företag i en bransch har en hög grad av Earnings 
Management kommer inte modellen att ge utslag då det skulle ses som branschstandard. 
Vidare kan de branschspecifika måtten för icke-diskretionära periodiseringar skilja sig 
kraftigt och vara olämpliga, även för företag i samma bransch (Dechow et al., 1995, s. 200).  
 
Problemet med att förändringar i intäkter tidigare likställts med diskretionära 
periodiseringar gjorde att Dechow et al., (1995) kom ut med en modell baserad på Jones 
forskning kallad The Modified Jones Model. Denna modifierade modell innehåller en 
variabel till som subtraherar skillnader i fordringar mot skillnader i intäkter. Denna modell 
har författarna själva testat mot andra populära modeller för att mäta Earnings Management 
och modellen visade på hög tillförlitlighet. Modellen har lättare att upptäcka stora fall av 
Earnings Management gentemot små. 
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The Modified Jones Model (Dechow et al., 1995);   
   
NDAt = α1(1/At-1) + α2((∆Revt-∆Rect)/ At-1) + α3(PPEt/At-1) 
      
där; 
NDAt = Icke-diskretionära periodiseringar årt 
At-1 = Totala tillgångar årt-1 
∆Revt = Omsättning årt minus omsättning årt-1 
∆Rect = Kundfordringar årt minus kundfordringar årt-1  
PPEt = Brutto materiella anläggningstillgångar årt 
α1, α2. α3 = Branschspecifika parametrar  
 
Jones väljer att beräkna de totala periodiseringarna enligt följande modell: 
 
TAt = ((∆Omsättningstillgångar - ∆Kassa) – (∆Kortfristiga skulder) + (∆Kortfristiga 
räntebärande skulder) – (Nedskrivningar & avskrivningar)) / (Totalta tillgångar) 
     
Jones väljer således att beräkna totala periodiseringar från data i balansräkningen. Detta 
ansåg Hribar och Collins (2002) var problematiskt då det inte tog hänsyn till 
sammanslagningar och uppköp gjorda av bolaget. Deras tillägg till modellen blev att räkna 
ut de totala periodiseringarna från kassaflödet, vilket de menar ska ge ett mer tillförlitligt 
resultat än när uppgifter tas från balansräkningen. På grund av att variabeln Operativt 
kassaflöde var felaktig och bortsågs från i studien räknades totala periodiseringar ut med 
genom Jones (1991) metod med värden från balansräkningen. Som diskuterats tidigare 
råder det viss osäkerhet kring om vårt material har beaktat kortfristiga räntebärande skulder 
till fullo. Trots denna osäkerhet anser vi att datan innehåller tillräckligt bra information för 
att få ett relevant resultat. 
      
De branschspecifika parametrarna, α1, α2. α3, uppskattas med hjälp av följande modell; 
      
TAt = α1(1/At-1) + α2(∆Revt /At-1) + α3(PPEt /At-1) + ν 
      
där: 
TAt = Totala periodiseringar för årt 
∆Revt = Omsättning årt minus omsättning årt-1 
PPEt = Brutto materiella anläggningstillgångar årt 
At-1 = Totala tillgångar år t-1 
ν = Residualen 
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4.4 Beräkning av Earnings Management 
I enlighet med den valda modellen behövs fyra års data för att räkna ut periodiseringar år 
2013-2015. De branschspecifika variablerna α1, α2 och α3 ökar i tillförlitlighet då fler år 
används vid skattningen. För att skatta dessa variabler har fem års data samlat in och 
använts. 
 
För att mäta förekomsten av Earnings Management i ett företag så behöver de diskretionära 
periodiseringarna (DA) för respektive företag räknas ut. För att uppnå detta följs stegen 
nedan. 
 
Steg 1 
Först beräknas totala periodiseringar från balansräkningen genom formeln: 
  
TAt = ((∆Omsättningstillgångar - ∆Kassa) – (∆Kortfristiga skulder) + (∆Kortfristiga 
räntebärande lån) – (Nedskrivningar & avskrivningar))/ (Totala tillgångar) 
 
Steg 2 
Det andra steget i beräkningen av de diskretionära periodiseringarna, i formeln benämnt 
DA, är att uppskatta de branschspecifika parametrarna α1, α2 och α3 enligt formeln: 
  
TAt = α1(1/At-1) + α2(∆Revt /At-1) + α3(PPEt /At-1) + ν 
  
För att lösa ut de branschspecifika parametrarna har företagsdata från åren 2011-2015 
använts. Vår insamlade data har hämtats från Amadeus och använts för att utföra en 
minstakvadrat-regression i statistikprogrammet Matlab. 
 
Steg 3 
Det tredje steget är att beräkna de icke-diskretionära periodiseringarna (NDA). Genom att 
använda de uppskattade parametrarna α1, α2, α3 samt informationen från Amadeus och 
Datastream kan de icke-diskretionära periodiseringarna beräknas enlig The Modified Jones 
Model: 
  
NDAt = α1(1/At-1) + α2((∆Revt-∆Rect)/ At-1) + α3(PPEt/At-1) 
  
Steg 4 
När de totala periodiseringarna (TA) och de icke-diskretionära periodiseringarna (NDA) är 
beräknade kan de icke-diskretionära periodiseringarna tas fram enligt; 
  
Dat = TAt - NDAt 
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DAt är det mått på Earnings Management per företag och år t som används i studien. 
Värden nära noll tyder på låg, eller ingen, förekomst av Earnings Management och negativa 
värden tyder på negativa periodiseringar. 
  
Steg 5  
Då beräkningen av de diskretionära periodiseringarna (DA) behövs för samtliga företag i 
urvalet, upprepas steg 1 - 4 för respektive företag och år. 
 
Steg 6 
För att undvika ett medelvärde nära noll har de diskretionära periodiseringarna räknats om 
till absoluta tal. Anledning till detta är att vi ämnar undersöka förekomsten av Earnings 
Management, inte om den är positiv eller negativ. 

4.5 Val av statistiska analysmetoder 
Nedan beskrivs de statistiska analysmetoder som har använts i studien.  
  
One Sample T-test 
One Sample T-test är ett statistiskt test som testar om medelvärdet och standardavvikelsen i 
populationen är liknande medelvärdet och standardavvikelsen i observationen. Detta är 
möjligt genom att räkna fram ett konfidensintervall och testa en hypotes. Exempelvis H0: = 
0 eller H1: ≠ 0 då urvalets verkliga medelvärde och 0 är hypotesens förväntade medelvärde 
(Minitab, 2010). Vi har använt oss av One Sample T-test för att testa vår första hypotes, om 
Earnings Management förekommer bland svenska börsbolag.  
 
ANOVA-test 
En variansanalys, även kallat ANOVA-test, har gjorts för att undersöka skillnad i 
förekomsten av diskretionära periodiseringar mellan de olika revisionsbolagen. 
Anledningen till att detta test har valts är att vi vill jämföra medelvärdet av Earnings 
Management mellan olika grupper, vilket inte är genomförbart med enbart ett t-test. En 
variansanalys testar hypotesen om att medelvärdet är lika i de undersökta grupperna. Detta 
görs genom att analysen jämför variansen mellan grupperna. För vår studie betyder detta att 
vi ämnar undersöka om det finns en signifikant skillnad i förekomsten av Earnings 
Management mellan revisionsbolagen. I detta test har signifikansnivån satts till 95 % 
(α=0,05) vilket betyder att om signifikansnivån i testet är lägre än 0,05, förkastas 
nollhypotesen (Minitab, 2016).  
 
Minstakvadratmetoden 
För att skatta det tre okända parametrarna α1,α2 och α3 har minstakvadratmetoden använts 
med fyra års data. Metoden går ut på att hitta det α1, α2 och α3 som ger det minsta totala 
felet för samtliga år. Detta görs genom att minimera summan av de faktiska värdena minus 
summan av de skattade värdena i kvadrat med avseende på α1, α2 och α3 (LTH, 2014). 
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5. Empiri 
Nedan presenteras studiens resultat, först allmänna resultat och kommentarer för att sedan 
testa de två hypoteser som ligger till grund för studien. 
 
I Appendix 1 belägen i studiens appendix kan utläsas vilka värden de branschspecifika 
koefficienterna som har använts i studien har. Beräkningen har skett i enlighet med 
metodkapitlet. 
 
Nedan visas normalfördelningen hos de 462 observationer, fördelat på 154 företag som 
studien innefattar.  
 
Figur 1: Normalfördelningen av observationer innan hänsyn tagits till outliers. 

 
 
I vårt sample fanns sex företag som, tydligt frångår, ett annars genomgående mönster i 
materialet. Vi har valt att bortse från dessa sex företag, totalt 18 observationer, för att få ett 
mer tillförlitligt resultat då de outliers vi observerat hade en stor inverkan på medelvärde 
och resultat. Efter justeringen blev observationerna normalfördelade. 
 
De observationer som stack ut mest har klassats som outliers och har valts att bortses från i 
resultatet. Vad som måste tas hänsyn till i resultatet är att 21 observationer inkluderats av 
företag som inte anlitat någon av The Big Four som revisionsbyrå. Dessa observationer 
visar på högre grad av Earnings Management, inte så hög grad att de kan klassas som 
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outliers, men märkbart högre grad än de företag som anlitat någon av The Big Four som 
revisionsbyrå. Maijoor och Vanstraelen (2006) noterar att just denna grupp av företag visar 
en högre median och medelvärde även i sin studie. Gruppen Övrigt har valt att tas hänsyn 
till i resultatet då vi bland annat vill mäta förekomsten av Earnings Management hos 
börsnoterade bolag i Sverige. 

Hypotes 1: Earnings Management förekommer i svenska börsnoterade bolag.  
H0: Det förekommer inte Earnings Management i svenska börsnoterade bolag. 
HA: Det förekommer Earnings Management i svenska börsnoterade bolag. 
  
För att undersöka förekomsten av Earnings Management i svenska börsnoterade bolag 
under tidsperioden 2013-2015 har ett One Sample T-test utförts. 
 
Tabell 5: Deskriptiv statistik över förekomsten av Earnings Management under åren 2013-2015 i 
absoluta tal. 
År Antal företag Antal 

observationer 
Medelvärde Median Standardavvikels

e 
2013-2015 148 444 0,179542 0,118222 0,187403 

  
Tabellen ovan visar ett medelvärde på 17,9 procent hos de undersökta företagen under 
tidsperioden 2013-2015. Medelvärdet överstiger noll vilket indikerar på att Earnings 
Management förekommer hos företagen i urvalet. För att visa på eventuella skillnader 
mellan åren presenteras nedan varje år enskilt i Figur 2. 
 
Figur 2: Förekomsten av diskretionära periodiseringar i genomsnitt gestaltat genom en blå linje 
och median, röd linje hos samtliga observationer åren 2013-2015. 
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Under de tre åren som studerats har förekomsten av Earnings Management varierat med ett 
högsta medelvärdet 2014. Medelvärdena går från 16,9 till 19,6 procent vilket ger en ökning 
på nästan tre procent över ett år, ett medelvärde som sedan sjunker till en nivå på 17,7 
följande år. Detta kan ses som en realistisk nivå då Dechow et al., (1995) i sin studie 
fastställde att genomsnittliga diskretionära periodiseringar var 17,1 med en median på 8,3 
procent. Som kan läsas ovan är medianen i vår studie 11,8 vilket visar på en större 
spridning av resultaten men med ett resultat som ligger i linje med tidigare forskning. 
 
Tabell 6: Deskriptiv statistik av förekomsten av Earnings Management. 
År     P-värde T-värde 95 % KI för µ 

2013-2015   <0,0001 20,19 (0,162063;0,1970
21) 

2015     <0,0001 12,88 (0,15055; 
0,20514) 

2014     <0,0001 10,73 (0,15619; 
0,22673) 

2013     <0,0001 11,85 (0,14109; 
0,19755) 

 
Med ett P-värde på <0,0001 för perioden 2013-2015 kan vi med en signifikansnivå på 5 
procent förkasta H0. Detta gör att vi med 95 procents säkerhet kan fastställa att det 
förekommer Earnings Management i svenska börsnoterade företag. 
 
Följande H0 förkastas:  
H0: Det förekommer inte Earnings Management i svenska börsnoterade bolag.  
 
För att visa på skillnader mellan åren i studien har vi utfört ett One Sample T-test för 
respektive år. Resultaten kan utläsas i Tabell 6 och fastställer att vi med 5 procents 
signifikansnivå kan visa att det förekommer Earnings Management under samtliga av de 
undersökta åren 

Hypotes 2: Graden av Earnings Management skiljer sig mellan de fyra största 
revisionsbolagen 
H0: Val av revisionsbolag har ingen inverkan på förekomsten av Earnings Management på 
svenska börsnoterade bolag. 
HA: Val av revisionsbolag har en inverkan på förekomsten av Earnings Management på 
svenska börsnoterade bolag. 
 
För att visa på skillnaden mellan förekomsten av Earnings Management i samband med val 
av revisionsbolag presenteras Figur 3. Figuren innehåller den genomsnittliga förekomsten 
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av Earnings Management hos börsnoterade företag i Sverige uppdelat efter anlitat 
revisionsbolag.  
 
Figur 3: Deskriptiv statistik av förekomsten av Earnings Management med revisionsbolag som 
förklarande variabel respektive år, 2013-2015. 

 
 
För att undersöka om graden av Earnings Management skiljer sig mellan de fyra största 
revisionsbolagen har en variansanalys, även kallat ANOVA-test, utförts.  
 
Tabell 7: Deskriptiv statistik över förekomsten av Earnings Management med revisionsbolag som 
förklarande variabel, hela perioden 2013-2015. 
α=0,05 DF Jus SS Jus MS F-värde P-

värde 
S Förklaringsgrad 

Revisionsbolag 4 0,5340 0,133504 3,90 0,0040 0,184996 3,43% 

Error 439 15,0241 0,034223         

Total 443 15,5581           

 
Med ett P-värde på 0,0040 för perioden 2013-2015 kan vi med en signifikansnivå på 5 
procent förkasta H0. Detta gör att vi med 95 procents säkerhet kan fastställa att något av 
revisionsbolagen skiljer sig mot resten gällande Earnings Management hos företrädda 
företag. Förklaringsgraden i regressionen är låg, endast 3,64 procent. Med 
förklaringsgraden menas hur väl våra faktorer, revisionsbolagen, förklarar skillnaderna i 
Earnings Management. Anledningen till den låga förklaringsgraden i studien är de 
begränsande faktorerna i ANOVA-testet. En låg förklaringsgrad betyder inte alltid betyda 
att studiens kvalitet är låg. En väl uttänkt modell med låg förklaringsgrad kan ge ett 
tillförlitligt resultat och vice versa (SCB, 1997). 
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Följande H0 förkastas;  
H0: Val av revisionsbolag har ingen inverkan på förekomsten av Earnings Management på 
svenska börsnoterade bolag. 
 
När det framkommit att det föreligger en skillnad mellan minst två av revisionsbolagen i ett 
ANOVA-test undersöktes alla revisionsbolag mot varandra. Detta för att undersöka och 
styrka skillnader mellan olika revisionsbolag. 
 
Tabell 8: P-värde mellan revisionsbolag. 
Revisionsbolag Deloitte Ernst & 

Young 
KPMG PwC Övrigt 

Deloitte - 0,9265 0,2460 0,2285 0,0043 
Ernst & Young 0,9265 - 0,5336 0,5146 0,0111 
KPMG 0,2460 0,5336 - 0,9996 0,1716 
PwC 0,2285 0,5146 0,9996 - 0,1022 
Övrigt 0,0043 0,0111 0,1716 0,1022 - 

 
ANOVA-testet styrker att det med en signifikansnivå på 5 procent föreligger en skillnad 
mellan gruppen Övrigt och Deloitte, och Övrigt och Ernst & Young med ett P-värde på 
0,0043 respektive 0,0111. Detta gör att vi med 95 procents säkerhet kan säkerställa att de 
föreligger skillnader då företagen i gruppen Deloitte har en högre förekomst av Earnings 
Management mot resterande företag. 
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6. Analys 
Här kopplas empirin till tidigare forskning och studiens syfte med kommentarer till möjliga 
orsaker till resultatet. 
 
Vår studie har fått resultat som stämmer överens med tidigare studier om diskretionära 
periodiseringar (Dechow et al., 1995; Jones, 1991; Maijoor, 2006). Förekomsten över tid av 
periodiseringar, då även diskretionära periodiseringar, kretsar i normala fall kring noll. En 
negativ periodisering blir till en positiv sådan när den återförs vilket ger ett värde nära noll 
(Dechow et al., 1995). I studien har valet gjorts att endast se till diskretionära 
periodiseringar i absoluta tal för att se till förekomsten av Earnings Management.  
 
I studien har litteratur använts som behandlar redovisningskvalitet (Litt et al., 2014) och 
revisionskvalitet (Francis & Yu, 2009). Dessa har som gemensam nämnare att som 
förklarande variabel mäta kvalitet som förekomsten av Earnings Management. Studiens 
syfte har varit att mäta förekomsten av Earnings Management och i litteraturen har vi valt 
att ta hänsyn till forskning gällande både revisions,- och redovisningskvalitet.  
 
Anledningen till att vi valt att i störst utsträckning jämföra våra resultat med Dechow et al., 
(1995) och Jones (1991) är att felaktig sekundärdata tvingat oss att välja bort en senare 
framtagen metod för att räkna fram totala periodiseringar (Hribar & Collins, 2002). Vi har 
istället använt oss av en metod framtagen av just Jones (1991) som grundar sig på data från 
balansräkningen istället för kassaflödet. Detta gör att resultatet kan skilja sig något från när 
den kassaflödesbaserade metoden har använts. Vidare har vi tidigare i arbetet diskuterat 
metoden för att få fram de totala periodiseringarna. Metoden som går ut på att hämta data 
från balansräkningen kräver att hänsyn tas till kortfristiga räntebärande skulder. Vi har i 
denna studien generaliserat denna data utifrån dataprogrammet Amadeus på grund av tid 
och resurser. Hänsyn till detta bör tas när studien presenteras. Vår analys är dock att 
studiens resultat är pålitligt då det liknar tidigare nämnda studier (Dechow et al., 1995; 
Jones 1991; Maijoor 2006) som använder liknande metoder för att räkna fram totala 
periodiseringar.  

6.1 Förekomst av Earnings Management bland svenska börsnoterade företag 
Earnings Management är som tidigare nämnts ett ämne som intresserat akademin och legat 
till grund för flertalet studier i USA (Dechow et al., 1995; Litt et al., 2014; Hribar & Colins, 
2001), i Europa med fokus på mellan och Sydeuropa (Maijoor & Vanstraelen, 2006) och i 
Asien (Chen et al., 2008). Dock har det gjorts förhållandevis få studier på den svenska 
marknaden. Våra hypoteser har grundat sig i litteraturen om hur incitament för Earnings 
Management uppstår (Watts & Zimmerman, 1990; Jensen & Meckling 1976; Mohanram, 
2003; Brealey et al., 2014; Comiskey och Mulford, 2002). Vi ansåg att det föreligger 
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liknande incitament på den svenska marknaden och att det i sin tur gör att det föreligger 
risk för Earnings Management även bland svenska bolag. 
 
Vi kan se att resultaten i vår studie stämmer överens med tidigare gjorda studier (Dechow, 
1995; Jones, 1991). Att notera är att dessa studier är gjorda på den amerikanska marknaden 
vilket gör jämförelsen med dessa studier till en approximation då det finns en mängd 
faktorer som kan påverka förekomsten av Earnings Management, exempelvis kopplingen 
mellan bokföringsregler och skatteregler. En stor skillnad mellan GAAP, den Amerikanska 
redovisningsstandarden, och IFRS är redovisningen av varulager. Enligt GAAP kan företag 
välja att redovisa varulagret enligt FIFU, Först In Först Ut, eller SIFU, Sist In Först Ut 
medans IFRS endast tillåter FIFU (PwC, 2015). Detta tillåter bolag som använder GAAP 
att i större utsträckning bedriva Earnings Management genom fler värderingsalternativ av 
varulagret. 
 
Vi kan med studiens resultat fastställa att det förekommer Earnings Management i svenska 
börsnoterade bolag. Resultatet var förväntat då det är i linjer med tidigare studier utanför 
Sverige (Mohanram, 2003; Xiong, 2006; Hribar & Collins, 2002; Dechow et al., 1995). 
Över de tre år studien sträcker sig menar vi att Earnings Management ligger på en stabil 
nivå. Vi kan se en kraftig ökning från 2013 till 2014 på nästan tre procent. 2015 rör sig 
resultatet nedåt och landar på 17,7 procent vilket liknar medelvärdet i tidigare studier 
(Dechow et al., 1995; Jones, 1991). 
 
Vi kan även fastställa, på en signifikant nivå, att Earnings Management förekommer varje 
år i studien. En förklaring till 2014 års höga resultat kan vara att tillväxten bromsade in 
2012 för att sakta återhämta sig 2013 för att sedan öka 2014 (SCB, 2016). En möjlig 
anledning är då att företagen ökade sina periodiseringar i samband med konjunkturen. De 
företag som grupperats som industriföretag visade på stagnerad tillväxt år 2012, vilket är en 
stor del av vår studie då 57 av 154 undersökta företag tillhör branschen industri. Vi menar 
att stagnationen år 2012 kan vara en möjlig orsak till ökade icke-diskretionära 
periodiseringar. 
 
Studien bortsåg från sex företag, representerade i 18 observation över tre år. Earnings 
Management mäts i procent och alla observationerna som valt att bortses från hade icke-
diskretionära periodiseringar på över 100 procent. Vilket betyder att de godtyckligt 
periodiserat över 100 procent i förhållande till totala tillgångar. Medelvärdet blev då 22,2 
procent 2013, 22,7 procent 2014 och 24,4 procent år 2015. Vi valde att bortse från 
observationerna då de har höga nivåer av icke-diskretionära periodiseringar över de åren 
studien sträcker sig. Ett exempel på värden som bidragit till en outlier är variabeln 
kundfordringar som ett företag tredubblade över ett år, detta resulterade i ett mycket högt 
värde som bortsågs från då vi har prioriterat att få fram tillförlitliga medelvärden i studien. 
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Med grund i studien menar vi att Earnings Management kan liknas vid metaforen kring 
hönan och ägget, om inte förväntningarna skulle finnas och inget annat företag skulle 
använda Earnings Management skulle inte åtgärden vara nödvändig. När möjlighet för 
Earnings Management finns kan vi med grund i studiens resultat säga att det blir nästintill 
kutym att utnyttja denna möjlighet. Vi menar att företagen skulle dömas mindre hårt av att 
inte nå upp till predikterade finansiella mål om möjligheten till justering inte fanns. Vi 
menar att företagen och dess ledningar anpassar sig till den rådande stämningen på 
marknaden i kombination med att agera i egenintresse, exempelvis vid Big Bath. Optimalt 
skulle företagen självmant frånsäga sig användningen av diskretionära periodiseringar. 
Dock är begreppet god redovisningssed för brett, incitament till förändring och att inte 
utnyttja Earnings Management uteblir då vilket gör att problemet kvarstår. Det är av vår 
åsikt att en förändring inte kommer att initieras från företagens sida och att företagens 
agerande är en produkt av dess omvärld och de krav och förväntningar som ställs.  
 
6.2 Skillnader i förekomst av Earnings Management med val av 
revisionsbolag som förklaringsvariabel  
USA och vissa länder i Europa, exempelvis Italien, har sedan tidigare revisorsrotation och 
det har gjorts studier på hur detta påverkar redovisningkvaliteten och förekomsten av 
Earnings Management, resultaten är entydiga (Litt et al., 2014; Cameran et al., 2014; 
Maijoor & Vanstraelen, 2006). Det går inte att säkerställa att redovisningskvaliteten blir 
sämre vid längre revisorsuppdrag (Litt et al., 2014; Cameran et al., 2014; Maijoor & 
Vanstraelen, 2006; Meyers et al., 2003). Färre liknande studier har gjorts i Sverige, 
gällande vilken effekt revisorsrotation och längd på revisorsuppdrag har på 
redovisningskvalitet. Detta blir mer aktuellt och intressant då en ny standard har införts 
sedan sommaren 2016 (KPMG, 2016) som för första gången kräver revisorsrotation i alla 
medlemsländer i EU var tionde år. Med den nya standarden som bakgrund genomförde 
Hohenfels (2016) en studie i hur investerare uppfattar redovisningskvaliteten i samband 
med revisionsbolagens längd på uppdragen. I studien kan utläsas att investerare uppfattar 
redovisningskvaliteten som bäst efter åtta till nio år och att den sedan dalar, detta utan att 
det finns något empiriskt stöd för att redovisningskvaliteten faktiskt blir sämre vid längre 
revisorsuppdrag (Meeyers et al., 2003; Cameran et al., 2014; Chen et al., 2008). En tanke 
blir då att införandet av standarden har blivit influerat av investerares uppfattning om när 
redovisningkvaliteten är som bäst. 
 
Vi menar att förekomsten av Earnings Management påverkar utomstående intressenter, 
exempelvis investerare och ägare mest. Gruppen tar finansiella beslut grundat på den 
information företaget presenterar, vid händelsen att informationen är snedvriden påverkas 
gruppens möjlighet att ta riktiga och relevanta beslut. Vi drar då slutsatsen att EU-
standarden implementerades med grund i investerares perception av redovisningskvalitet. 
Frågan måste lyftas om detta är ett effektivt sätt att bidra till bättre redovisningskvalitet och 
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då rimligtvis en lägre nivå av Earnings Management. Tidigare har vi liknat Earnigns 
Management vid metaforen hönan och ägget. Är standarden rätt metod för att öka finansiell 
informations trovärdighet när det uppenbarligen finns ett utbrett användande av Earnings 
Management som skulle kunna påverka trovärdigheten mer än revisionsrotation? Om det 
inte finns belägg för att kvaliteten försämras med tid och att det endast är utomstående 
intressenter som efterfrågar detta vill vi belysa andra ingångar för att öka trovärdigheten 
och objektiviteten i redovisningen och revisionen,  vilket vi ser som målet med standarden. 
En möjlig lösning är utökad redovisningsinformation. Vid större trovärdighet och 
transparens menar vi att intressenter skulle vara mer förlåtande för icke uppnådda 
resultatpredektioner. På så sätt skulle resursallokeringen i samhället förbättras genom att ge 
denna grupp mer transparent och korrekt information att fatta sina beslut på. 
 
Med dessa analyser och tidigare studier som bakgrund är vår studie uppbyggd kring 
huruvida förekomsten av Earnings Management skiljer beroende på vilket revisionsbolag 
som anlitats. Det vi kan se i studien är att gruppen Övrigt skiljer sig markant mot övriga 
revisionsbolag i The Big Four. Det finns signifikanta skillnader mellan Övrigt och Deloitte 
samt Övrigt och Ernst & Young. Mot de övriga två bolagen PwC och KPMG kan vidare 
låga P-värden observeras, dock inte tillräckligt låga för att förkastas. Detta är förenligt med 
tidigare forskning (Maijoor & Vanstraelen, 2006) som visar på att företag som inte anlitar 
någon av The Big Four har sämre redovisningskvalitet än de som anlitar någon av de fyra 
största. Här kan en parallell dras till Francis och Yu (2009) som i sin studier visar att det 
finns ett positivt samband mellan storleken på revisionsbolagens kontor, definierat som 
intäkter från revisionsuppdrag, och redovisningkvaliteten. I studien undersöker de förvisso 
endast kontor hos The Big Four, men onekligen besitter The Big Four ett större 
humankapital då de har möjligheten att kontakta andra kontor i samma företag, vilket de 
inte kan utesluta i sin studie. Resultatet var väntat även på den svenska marknaden och inte 
bara i Europa och i USA som i ovan nämnda studier. 
 
Att notera är de lägre observerade P-värden mellan Deloitte och KPMG och Deloitte och 
PwC. Inte tillräckligt låga nivåer för att det ska gå att styrka med en signifikansnivå på fem 
procent, men tillräckligt låga för att det ska avvika från mönstret. Vidare kan det noteras att 
alla grupper utom KPMG och Övrigt följer en tydlig trend med högst Earnings 
Management år 2014. Intressant är att gruppen Övrigt reagerar helt motsatt mot trenden 
med en lägsta nivå av Earnings Management år 2014. Dock ska noteras att gruppen Övrigt 
är den minsta urvalsgruppen och kan ge ett fluktuerande resultat. Gruppen KPMG har 
stadigt ökande Earnings Management över alla tre åren. 
 
Revisorers påverkan på Earnings Management är enligt studiens resultat klar. Vi vill öppna 
upp för möjligheten att revisionsbolag möjliggör för företag att använda Earnings 
Management som en medveten konkurrensfördel. Investerare har uppfattningen att 
revisorer anlitade under en längre period riskerar att bli partiska och på så sätt sänka 
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kvaliteten på den finansiella informationen. Vår utgångspunkt i studien har varit att det 
ligger i företagens intresse att ha så god redovisningskvalitet som möjligt. Vi vill öppna upp 
för möjligheten att företagsledningen vill hålla sig inom lagens ramar, men inte förhålla sig 
till den rådande kutymen om god redovisningssed. Vid en sådan händelse kan det vara 
fördelaktigt för företaget att anlita ett revisionsbolag utanför The Big Four som bistår med 
en lägre revisionskvalitet som möjligtvis tolererar en högre förekomst av Earnings 
Management. Det lyfter frågan om företag kan, med bakgrund i den nya EU-gemensamma 
standarden, förutse perioder som kräver höga periodiseringar och således välja ett 
revisionsbolag som har högre tolerans mot exempelvis Earnings Management. Det kan 
även uppstå en situation där företaget behöver visa på en korrekt redovisning, exempelvis 
vid kontakt med investerare. Ponera att företaget då byter till en The Big Four revisor för 
att visa på en högre tillförlitlighet genom bättre revisionskvalitet. 
 
Frågan om Earnings Management mynnar ut i samhällets resursallokering och hur denna 
påverkas vid finansiell infromation som inte återspeglar företaget på ett korrekt sätt. 
Återigen vill vi återgå till metaforen om hönan och ägget. Frågan är om alla investerare och 
intressenter är medvetna om hur användandet av Earnings Management ter sig på den 
svenska börsen. Ponera att alla intressenter skulle vara medvetna om att alla företag 
använde Earning Management i samma utsträckning, skulle då resursallokeringen förändras 
i samhället då alla tog den finansiella informationen med en nypa salt? Vi menar att det kan 
bli problematiskt då vissa intressenter är medvetna om Earnings Management och andra 
inte är det. Fenomenet bidrar då till att vidga informationsassymetrin och till en sämre 
resursallokering. Vi menar med grund i vår studies resultat och tidigare forskning att en 
möjlighet för att minska förekomsten av Earnings Management och att öka trovärdigheten 
för ekonomisk information skulle gynnas av transparens mer än rotation av revisor. 
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7. Slutsats 
Nedan presenteras studiens slutsats i korthet med förslag till vidare forskning. 
 
Syftet med studien var följande: 
 
Syftet med studien har varit att visa på förekomsten av Earnings Management i svenska 
börsbolag och om detta skiljer det sig mellan olika revisionsbolag. 
 
I studien mäts icke-diskretionära periodiseringar genom The Modified Jones Model 
(Dechow et al., 1995). Resultaten visar att det förekommer Earnings Management i svenska 
börsnoterade bolag och studien visar också att det finns signifikanta skillnader mellan vilket 
revisionsbolag företagen anlitar. Resultaten visar att det sker en viss fluktuation i Earnings 
Management över de åren då studien sträcker sig, med en topp år 2014. Vidare kan vi se att 
studiens medelvärde och median är liknande med tidigare studier som har gjorts i andra 
länder. Vi kan även se att de finns ett fåtal företag med stora periodiseringar som påverkar 
medelvärdet, dessa företag har bortsetts från i studien för att få ett mer generaliserbart 
resultat. 
 
Att notera är att studien har gjort några förenklingar och antaganden. Dels har totala 
periodisering räknats från balansräkningen och inte från kassaflödet. Dels har ett antagande 
om att kortfristiga räntebärande skulder definieras som kortfristiga lån i de datorprogram 
som använts för datainsamlingen. Detta kan ha påverkat studiens resultat något. 
Förekomsten av Earnings Management har presenterats i absoluta tal då studien har syftet 
att presentera total förekomst, inte om de är positiva eller negativa. 
Studien har också visat mellan vilka revisionsbolag det föreligger störst skillnader. I likhet 
med tidigare forskning visade studien att det är som störst skillnad mellan företag som 
använder någon av The Big Four och företag som använder någon annan revisionsbyrå. Det 
finns även skillnader att notera mellan The Big Four bolagen, dock är de inte så stora 
skillnader att de kan ses som signifikanta. 
 
Vi tror i likhet med tidigare studier att The Big Four bolagens högre revisionskvalitet har 
med humankapitalet att göra, inte nödvändigtvis gällande kvalitet men kvantitet. Det kan 
även föreligga ett hierarkiskt statusförhållande mellan revisionsbyråerna, att bättre revisorer 
och ekonomer attraheras av The Big Four’s varumärken istället för mindre revisionsbolag. 
För att förbättra revisionskvaliteten rekommenderar vi revisionsbolag att om möjligt 
utnyttja stordriftsfördelar. Vi vill även öppna för möjligheten att förbättra 
redovisningskvaliteten genom utomstående kontakter och experter, exempelvis inom 
akademin för att på så sätt öka sitt humankapital. Vidare vill vi lyfta frågan hur ett ökat 
företagsöverskridande kunskapsutbyte mellan revisorer skulle kunna påverka 
revisionskvaliteten och resursallokeringen i Sverige. 
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Tidigare forskning visar på att investerare tror att redovisningskvaliteten minskar med 
längre revisionsuppdrag, vilket inte bevisats genom empirisk forskning. Vi menar att det 
finns ett gap här där Earnings Management spelar in, en misstro hos investerare. Studien 
visar på att Earnings Management används på den svenska börsen och att kvaliteten på 
redovisningen således skulle kunna vara bättre. Vi menar att utomstående intressenter som 
ägare och investerare har påverkat den nya EU-standarden gällande revisorsrotation. 
Tidigare forskning som visar på att revisorsrotation inte försämrar redovisningskvaliteten 
och att det om något krävs branschspecifik kunskap inom många områden för att göra en 
bra revision. Vi vill istället öppna för möjligheten att utöka redovisningen, exempelvis 
genom att presentera hur stora diskretionära periodiseringar företag har gjort i 
årsredovisningen något vi menar kan öka investerarnas trovärdighet för den finansiella 
redovisningen. Detta för att ge revisorerna en möjlighet att visa på sin fortsatta objektivitet 
vid längre revisionsuppdrag vilket skulle sänka legitimiteten för standarden införd 2016.  
 
Samtidigt vill vi belysa risken för en marknadsform som liknar ett oligopol då större 
revisionsfirmor ger en lägre nivå av Earnings Management. Detta kan bidra till svårigheter 
för nya revisionsbolag att ta sig in på marknaden och skapa oligopolliknande förhållanden.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
Den här studien lämnar ett praktiskt bidrag då den undersöker förekomsten av Earnings 
Management bland svenska börsnoterade bolag. Studien kompletterar teorin och litteraturen 
genom att undersöka huruvida det föreligger någon skillnad i förekomsten av Earnings 
Management beroende på vilket revisionsbolag som granskar verksamheterna. Detta ger 
investerare, bolagen själva och övriga intressenter möjlighet att fatta bättre ekonomiska 
beslut. 
 
Vi föreslår att fortsätta undersöka hur den nyligen antagna standarden om revisorsrotation i 
EU-området och hur det kan komma att påverka den svenska marknaden. Ett exempel till 
en frågeställning är hur revisorsrotation historiskt har påverkat den faktiska 
redovisningskvaliteten i Sverige. Förslagsvis kan inspiration hämtas i studien gjord av 
Meeyers et al., (2003) för undersökning av den svenska marknaden. Utöver detta tror vi att 
kunskapsbilden skulle gynnas av att undersöka hur redovisningskvaliteten påverkas av 
rotation mellan The Big Four, utanför The Big Four och mellan dessa grupper. Vidare 
rekommenderar vi att i vidare forskning använda ett större datamaterial över fler år för att 
på så sätt göra regressionerna över de branschspecifika parametrar som räknas på i The 
Modified Jones Model mer pålitliga. Studien har en låg förklaringsgrad, och till vidare 
studier rekommenderar vi att undersöka fler påverkande faktorer för att få ett mer robust 
resultat. Exempelvis ett djupare tidsspann för att ta hänsyn till konjunkturcykler, 
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sammansättning i företagsledning, förändring av nyckelpersoner och ett faktiskt byte av 
revisionsbolag och ledning.  
 
Vidare vill vi öppna för att undersöka hur en presentation av Earnings Management och 
diskretionära periodiseringar skulle i exempelvis årsredovisningen skulle påverka 
förtroendet för den finansiella informationen.  
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9. Appendix 
För att skatta de branschspecifika variablerna har företagsdata från 2011-2015 använts. 

Appendix 1: deskriptiv statistik av branschspecifika variabler framtagna i 
Matlab 
  α 1 α 2 α 3 
Consumer good -153550,9544 0,005551474 0,219988033 
Consumer Services 4227,871353 -0,132737065 -0,051262055 
Finans -91478,07744 -0,076565515 0,057802596 
Health Care 27651,90196 -0,204093663 -0,256339168 
Industri -180025,6641 -0,227531941 0,54696076 
Material 69322,04703 0,499677721 -0,169484303 
Technology -3694,138713 0,15357703 -0,079264852 

Appendix 2: lista på de slutgiltiga företagen studien undersöker efter bortfall 
Company name Bransch Revisor 
BULTEN AB Consumer Goods PwC 
ELECTROLUX AB Consumer Goods PwC 
HALDEX AKTIEBOLAG Consumer Goods PwC 
MEKONOMEN AKTIEBOLAG Consumer Goods PwC 
SVENSKA CELLULOSA 
AKTIEBOLAGET SCA 

Consumer Goods PwC 

VBG GROUP AB (PUBL) Consumer Goods PwC 
AAK AB (PUBL) Consumer Goods PwC 
CLOETTA AB Consumer Goods KPMG 
LAMMHULTS DESIGN GROUP AB Consumer Goods KPMG 
NOBIA AB Consumer Goods KPMG 
SWEDISH MATCH AB Consumer Goods KPMG 
HUSQVARNA AKTIEBOLAG Consumer Goods Ernst & Young  
KABE AB Consumer Goods Ernst & Young  
ODD MOLLY INTERNATIONAL 
AB 

Consumer Goods Ernst & Young  

TRENTION AKTIEBOLAG Consumer Goods Ernst & Young  
MIDSONA AB Consumer Goods Deloitte  
SPORTAMORE AB (PUBL) Consumer Services Övrigt 
SAS AB Consumer Services PwC 
SWEDOL AB (PUBL) Consumer Services PwC 
VENUE RETAIL GROUP Consumer Services PwC 
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AKTIEBOLAG 
BILIA AB Consumer Services KPMG 
MODERN TIMES GROUP MTG AB Consumer Services KPMG 
MQ HOLDING AB Consumer Services KPMG 
QLIRO GROUP AB (PUBL) Consumer Services KPMG 
ELECTRA GRUPPEN AB (PUBL) Consumer Services Ernst & Young  
H & M HENNES & MAURITZ AB Consumer Services Ernst & Young  
ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG Consumer Services Ernst & Young  
RNB RETAIL AND BRANDS AB 
(PUBL) 

Consumer Services Ernst & Young  

SKISTAR AKTIEBOLAG Consumer Services Ernst & Young  
TRADEDOUBLER AKTIEBOLAG Consumer Services Ernst & Young  
AXFOOD AKTIEBOLAG Consumer Services Deloitte  
CLAS OHLSON AKTIEBOLAG Consumer Services Deloitte  
NETENT AB (PUBL) Consumer Services Deloitte  
FASTIGHETS AB BALDER Finans PwC 
VICTORIA PARK AB Finans PwC 
HUFVUDSTADEN AB Finans KPMG 
L E LUNDBERGFÖRETAGEN 
AKTIEBOLAG 

Finans KPMG 

ATRIUM LJUNGBERG AB Finans Ernst & Young  
INTRUM JUSTITIA AB Finans Ernst & Young  
JM AB Finans Ernst & Young  
KLÖVERN AB Finans Ernst & Young  
KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG Finans Ernst & Young  
NGS GROUP AKTIEBOLAG Finans Ernst & Young  
FASTPARTNER AB Finans Deloitte  
C-RAD AB Health Care Övrigt 
SECTRA AKTIEBOLAG Health Care Övrigt 
ELEKTA AB (PUBL) Health Care PwC 
ELOS MEDTECH AB Health Care PwC 
GETINGE AB Health Care PwC 
MEDIVIR AKTIEBOLAG Health Care PwC 
BIOINVENT INTERNATIONAL 
AKTIEBOLAG 

Health Care KPMG 

ORTIVUS AKTIEBOLAG Health Care KPMG 
FEELGOOD SVENSKA 
AKTIEBOLAG (PUBL.) 

Health Care Ernst & Young  

GHP SPECIALTY CARE AB 
(PUBL) 

Health Care Ernst & Young  

MOBERG PHARMA AB (PUBL) Health Care Ernst & Young  
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OREXO AB Health Care Ernst & Young  
RECIPHARM AB (PUBL) Health Care Ernst & Young  
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 
AB (PUBL) 

Health Care Ernst & Young  

BIOGAIA AB Health Care Deloitte  
BIOTAGE AB Health Care Deloitte  
CELLAVISION AB Health Care Deloitte  
DEDICARE AB (PUBL) Health Care Deloitte  
KAROLINSKA DEVELOPMENT 
AB 

Health Care Deloitte  

PROBI AKTIEBOLAG Health Care Deloitte  
VITROLIFE AB Health Care Deloitte  
CTT SYSTEMS AB Industri Övrigt 
UNIFLEX AB Industri Övrigt 
LIFCO AB (PUBL) Industri PwC 
AB SKF Industri PwC 
ASSA ABLOY AB Industri PwC 
BEIJER ALMA AB Industri PwC 
BEIJER REF AB (PUBL) Industri PwC 
BONG AB Industri PwC 
BTS GROUP AB Industri PwC 
BUFAB AB (PUBL) Industri PwC 
CONSILIUM AKTIEBOLAG Industri PwC 
DUROC AKTIEBOLAG Industri PwC 
FAGERHULT AB Industri PwC 
INDUTRADE AKTIEBOLAG Industri PwC 
INTELLECTA AB Industri PwC 
LOOMIS AB Industri PwC 
MALMBERGS ELEKTRISKA 
AKTIEBOLAG (PUBL) 

Industri PwC 

SAAB AKTIEBOLAG Industri PwC 
SECURITAS AB Industri PwC 
SINTERCAST AKTIEBOLAG Industri PwC 
STUDSVIK AB Industri PwC 
SWECO AB (PUBL) Industri PwC 
TRELLEBORG AB Industri PwC 
VOLVO AB Industri PwC 
ELANDERS AB Industri PwC 
NOBINA AB (PUBL) Industri PwC 
ADDTECH AB Industri KPMG 
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ALFA LAVAL AB Industri KPMG 
B&B TOOLS AKTIEBOLAG Industri KPMG 
EWORK GROUP AB Industri KPMG 
FINGERPRINT CARDS AB Industri KPMG 
INWIDO AB (PUBL) Industri KPMG 
LAGERCRANTZ GROUP 
AKTIEBOLAG 

Industri KPMG 

NIBE INDUSTRIER AB Industri KPMG 
OEM INTERNATIONAL 
AKTIEBOLAG 

Industri KPMG 

OPUS GROUP AB (PUBL) Industri KPMG 
PEAB AB Industri KPMG 
SANDVIK AKTIEBOLAG Industri KPMG 
ITAB SHOP CONCEPT AB Industri Ernst & Young  
MYCRONIC AB (PUBL) Industri Ernst & Young  
NCC AKTIEBOLAG Industri Ernst & Young  
NEDERMAN HOLDING 
AKTIEBOLAG 

Industri Ernst & Young  

NOLATO AKTIEBOLAG Industri Ernst & Young  
PRECISE BIOMETRICS AB Industri Ernst & Young  
PRICER AKTIEBOLAG Industri Ernst & Young  
SKANSKA AB Industri Ernst & Young  
SVEDBERGS I DALSTORP AB Industri Ernst & Young  
SYSTEMAIR AKTIEBOLAG Industri Ernst & Young  
VIKING SUPPLY SHIPS AB Industri Ernst & Young  
WISE GROUP AB Industri Ernst & Young  
XANO INDUSTRI AB Industri Ernst & Young  
ÅF AB Industri Ernst & Young  
ATLAS COPCO AKTIEBOLAG Industri Deloitte  
IMAGE SYSTEMS AB Industri Deloitte  
POOLIA AB Industri Deloitte  
REJLERS AB (PUBL) Industri Deloitte  
SEMCON AKTIEBOLAG Industri Deloitte  
BE GROUP AB (PUBL) Material PwC 
SSAB AB Material PwC 
BILLERUDKORSNÄS 
AKTIEBOLAG (PUBL) 

Material KPMG 

BERGS TIMBER AB (PUBL) Material Ernst & Young  
HEXPOL AB Material Ernst & Young  
PROFILGRUPPEN AB Material Ernst & Young  
ROTTNEROS AB Material Ernst & Young  
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ENDOMINES AB (PUBL) Material  PwC 
BOLIDEN AB Material  Deloitte  
G5 ENTERTAINMENT AB (PUBL) Technology Övrigt 
NOVOTEK AKTIEBOLAG Technology Övrigt 
ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG 
(PUBL) 

Technology PwC 

HEXATRONIC GROUP AB Technology PwC 
HIQ INTERNATIONAL AB Technology PwC 
INVISIO COMMUNICATIONS AB Technology PwC 
KNOWIT AKTIEBOLAG (PUBL) Technology PwC 
NET INSIGHT AB Technology PwC 
SEAMLESS DISTRIBUTION AB Technology PwC 
VITEC SOFTWARE GROUP AB 
(PUBL) 

Technology PwC 

FORMPIPE SOFTWARE AB Technology PwC 
HMS NETWORKS AB Technology PwC 
AVEGA GROUP AB Technology KPMG 
MSC GROUP AB Technology KPMG 
PREVAS AKTIEBOLAG Technology KPMG 
ACANDO AB Technology KPMG 
AXIS AKTIEBOLAG Technology Ernst & Young  
DORO AB Technology Ernst & Young  
MULTIQ INTERNATIONAL 
AKTIEBOLAG 

Technology Ernst & Young  

PROACT IT GROUP AB Technology Ernst & Young  
ANOTO GROUP AB Technology Deloitte  
I.A.R. SYSTEMS GROUP AB Technology Deloitte  
MICRO SYSTEMATION AB 
(PUBL) 

Technology Deloitte  

 
 
 


