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Sammanfattning  
 

Examensarbetet behandlar revisorns roll och huruvida den kan begränsa eventuell 

resultatmanipulation i mindre svenska privata bolag. Den borttagna revisionsplikten som 

avskaffades i Sverige år 2010 med anledningen att minska den administrativa börda som 

mindre bolag utsattes för, bidrog till en angelägen diskussion gällande revisorns faktiska 

betydelse. Utöver detta sänktes bolagsskatten i Sverige avsevärt år 2013 från 26,3 procent 

ned till 22 procent, vilket gav svenska bolag incitament till att minska sina resultat innan 

skattesänkningen för att således betala mindre skatt. Denna företeelse används i 

examensarbetet som ett ypperligt tillfälle att mäta resultatmanipulation då det förelåg 

extra starka incitament för bolag att manipulera sina resultat.  

 

Arbetet syftar till att öka förståelsen kring dessa bolags redovisning, samt huruvida 

revisorn kan förstärka redovisnings- samt revisionskvalitén, och således förhindra 

resultatmanipulation. Genom användning av en kvantitativ metod där statistiska tester 

utförts på underliggande data från bolagens årsredovisningar, har examensarbetets 

forskningsfråga kunnat besvaras. Forskningsfrågan lyder “Skiljer sig graden av 

resultatmanipulation mellan reviderade och oreviderade privata bolag?”, vilken har 

undersökts genom att mäta graden av resultatmanipulation genom oväntade 

periodiseringar, men också genom kostnadsasymmetri i bolagens övriga kostnader. 

Vidare syftar examensarbetet till att förse forskningsområdet med argumentation 

avseende lämpligheten av den borttagna revisionsplikten.  

 

Det erhållna resultatet i examensarbetet tyder på att bolag med revisor har mindre 

negativa oväntade periodiseringar, och därav en mindre grad resultatmanipulation i 

jämförelse med bolag som inte har revisor. Dock uppvisas ingen signifikans i resultatet, 

vilket medför att det inte med säkerhet går att säga att det finns en skillnad mellan dessa 

två grupper vad gäller negativa oväntade periodiseringar. Istället erhålls indikationer på 

att det finns en signifikant skillnad mellan reviderade och oreviderade bolag vad gäller 

kostnadsasymmetri i övriga kostnader, där bolag utan revisor uppvisade mer 

kostnadsasymmetri och därmed också en högre grad resultatmanipulation. 

Examensarbetet påvisar även att det finns bolag som inte förhåller sig till de svenska lagar 

som stadgats avseende frivillig revision. Detta då det uppdagats att det finns bolag som 

inte omfattas av den frivilliga revisionen, och därmed inte uppfyller de gränsvärden som 

krävs, men ändock inte tillhandahåller en revisor. Dessa bolag visar också på en högre 

grad resultatmanipulation då examensarbetet erhöll ett signifikant resultat vad gäller 

negativa oväntade periodiseringar.  

 

Sammanfattningsvis belyser examensarbetet att revisorns roll har stor betydelse i flertalet 

aspekter, och med anledning av detta finns det därför skäl för lagstiftare att se över den 

frivilliga revisionen i Sverige.  
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Abstract  

The thesis processes the auditor’s role and whether it can constrain possible earnings 

management in smaller Swedish private corporates. The removed auditing obligation that 

was abolished in Sweden 2010 with the reason to reduce the administrative burden faced 

by smaller corporates, contributed to an important discussion regarding the auditor’s 

actual importance. In addition, the corporate tax in Sweden was significantly reduced 

from 26.3 percent to 22 percent, which gave Swedish corporates incentives to reduce their 

earnings before the tax reduction, and therefore pay less taxes. This phenomenon is used 

in the thesis as an excellent opportunity to measure earnings management since there 

were significantly strong incentives for corporates to manipulate their earnings at that 

time.  

 

The thesis aims to increase understanding among these corporates accounting, and 

whether the auditor can strengthen the accounting- and audit quality, and therefore 

constrain earnings management. Through the use of a quantitative method where 

statistical tests have been performed on underlying data gathered from the corporates 

annual reports, the thesis research question has been answered. The formulation of the 

research questions is “Does the degree of earnings management differ between audited 

and unaudited corporates?”, which has been investigated by measuring the degree of 

earnings management through unexpected accruals, but also through SG&A cost 

stickiness. Furthermore, the thesis aims to provide the research area with arguments 

regarding the appropriateness of the audit exemption.  

 

The result obtained in the thesis indicates that audited corporates have less negative 

unexpected accruals, and hence a minor degree of earnings management in comparison 

with unaudited corporates. However, no significance is shown in the result, at a five 

percent significance level, which means that it’s not possible to say with certainty that 

there’s a difference between these two groups in terms of negative unexpected accruals. 

Instead, there is evidence that there’s a significant difference between audited and 

unaudited corporates in terms of cost stickiness, where unaudited corporates showed 

more cost stickiness and thus also a higher degree of earnings management. With an 

additional test the thesis also demonstrates that there are corporates that don’t follow the 

Swedish laws regarding audit exemption. This is when it’s discovered that there are 

corporates that aren’t covered by the audit exemption, and thus don’t meet the required 

limits, but still don’t provide an auditor. These corporates also prove to have a higher 

degree of earnings management since the thesis received a significant result in terms of 

negative unexpected accruals.  

 

To sum up, the thesis highlights that the auditor’s role is of great importance in several 

aspects, and for this reason there are motives for legislators to review the audit exemption 

in Sweden.  
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Begreppsbeskrivning 

Då examensarbetet främst baserar sig på litteratur och vetenskapliga artiklar med 

ursprung i internationella miljöer finnes ett flertal begrepp från det engelska språket, vilka 

kan anses svåröversatta till det svenska språket. Vidare innehåller examensarbetet även 

allmänt kända begrepp från det aktuella forskningsområdet, men som i egenskap av ej 

insatta läsare kan anses som okända. Nedan följer därför en förklaring till dessa begrepp 

för att ge läsaren en grundlig förståelse inför fortsatt läsning.  

 

Big four: Allmänt vedertaget samlingsnamn för de fyra största revisionsbyråerna i 

världen; Deloitte, PwC, E&Y och KPMG. I examensarbetet berörs även Big six och Big 

eight, vilka likaså är samlingsnamn för de största revisionsbyråerna, men från tidigare 

period då ytterligare två eller fyra byråer var inkluderade.  

 

Oväntade periodiseringar: Periodiseringar som inte är förväntade och som ofta består av 

framtida frivilliga kostnader, exempelvis framtida bonusutbetalningar. Används som mått 

för resultatmanipulation. 

 

Kostnadsasymmetri i övriga kostnader (SG&A cost stickiness, Selling, general & 

administrative costs): Fenomenet om övriga kostnader ökar mer då företagsaktiviteter 

ökar, än vad dem minskar när företagsaktiviterna minskar. Används som mått för 

resultatmanipulation. 

 

Aggressiv skatteplanering: Aktivt försöka maximera skatteplaneringen utifrån vad som 

är tillåtet enligt lag. 

  

Redovisingskvalité: Hög redovisningskvalité uppnås när den finansiella redovisningen är 

komplett, neutral och fri från fel vilket innebär att bolagets intressenter får en rättvisande 

bild av bolagets ekonomiska ställning. 

 

Revisionskvalité: Definieras ofta som marknadens gemensamma sannolikhet att revisorn 

både upptäcker en överträdelse i klientens redovisning samt att revisorn rapporterar om 

denna överträdelse.  

 

Bolagsformer: 

 

Tabell 1: Gränsvärden för SME (small and medium-sized enterprises) 

Riktlinjer för vad SME är 
Företagskategori Antal anställda Omsättning eller Balansomslutning 
Micro < 10 ≤ 2 ≤ 2 
Små < 50 ≤ 10 ≤ 10 
Mellan < 250 ≤ 50 ≤ 43 

 

Publika bolag: Aktiebolag som erbjuder aktier till den öppna marknaden. 

 

Privata bolag: Aktiebolag som inte uppfyller kravet för publika bolag är privata bolag.
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1. INLEDNING 
Detta kapitel inleds med en övergripande bakgrund med inkludering av tidigare studier 

som leder fram till relevant forskningsområde. Vidare förs en diskussion kring det 

aktuella forskningsområdet och en beskrivning gällande hur examensarbetet ställer sig 

till befintlig forskning, som sedan mynnar ut i examensarbetets forskningsfråga samt 

syfte.  

 

1.1 Problembakgrund 
Hösten 2010 beslutade Sveriges riksdag om att avskaffa den obligatoriska 

revisionsplikten. Detta var ytterligare ett steg i den dåvarande regeringens arbete för att 

liberalisera och förenkla regelverken samt minska den administrativa bördan hos mindre 

aktiebolag för att på så sätt frigöra resurser till utvecklingen av kärnverksamheten 

(Riksrevisionen, 2017, s. 11-12). Diskussionen angående det borttagna kravet på revisor 

har haft en aktuell plats inom det svenska näringslivet. Detta från och med tidpunkten då 

Sverige adderade gränsvärden i sin revisionslag som medförde att mindre privata bolag 

hade möjligheten att välja bort sin revisor, i kontrast till tidigare lagstiftning då 

revisionsplikten var obligatorisk (Justitiedepartementet, 2010). Ett flertal studier inom 

detta ämnesområde, och inte minst avseende revisorsrollen, har således utförts. 

Exempelvis belyser Downing och Langli (2018, s. 28) i sin studie att en revisor höjer 

kvalitén på bolagets finansiella rapporter, medan Kausar et al. (2016, s. 157) uppvisar att 

en revisor utstrålar trovärdighet till bland annat externa potentiella finansiärer. Denna 

trovärdighet understryker även Blackwell et al. (1998, s. 68) då deras studie bekräftar att 

bolag också erhåller lägre ränta i samband med en låneansökan om en revisor är 

närvarande i bolaget.  

 

Den kvalité flertalet studier illustrerar att en revisor ger till bolag är relevant för att bolag 

inte ska lyckas manipulera sina resultat, vilket i själva verket är en vanligt förekommande 

handling inom bolags redovisning. Resultatmanipulering kan ta sig i uttryck på olika sätt, 

som till exempel i bolagets intäktsredovisning, reserver, investeringar, samt immateriella 

tillgångar. Vidare är några av incitamenten för resultatmanipulering att uppfylla 

analytikers behov, möta aktiemarknaden, samt jämna ut eller förbättra framtida resultat. 

Nelson et al. (2002) hävdar även att resultatmanipulation kan ha sin grund i det 

ostrukturerade regelverket kring ett flertal redovisningsområden. Deras studie förklarar 

att en revisor är mindre benägen att justera eventuella försök till resultatmanipulation när 

det handlar om resultamanipulerande transaktioner, när det finns välstrukturerade 

standarder. Samtidigt är en revisor mindre benägen att justera eventuella försök till 

resultatmanipulation när det sker genom andra sätt än genom transaktioner, när det finns 

ej strukturerade standarder. Följaktligen finns indikationer på att redovisningsstandarder 

påverkar hur bolag resultatmanipulerar och standarderna påverkar även revisorns 

benägenhet att upptäcka och korrigera felaktigheter i redovisningen. (Nelson et al., 2002, 

s. 175, 197-198) 

 

Att bolag resultatmanipulerar när det finns starka incitament till egen vinning finns det 

studier gjorda på både publika och privata bolag som visar. Incitament för detta kan vara 

att få bättre kreditvillkor, bättre handelsvillkor och lägre bolagsskatter (Bowen et al., 

1995, s. 291; Coopens & Peek, 2005 s. 3; Guenther, 1994, s. 243; Mulford & Comiskey, 

s. 79; Sundvik, 2017, s. 40). Både privata och publika bolag har visats manipulera sitt 

resultat för att flytta vinster mellan de år det har skett en sänkning av bolagsskatten. D.A. 

Guenther (1994, s. 243) genomförde 1994 en studie för att undersöka huruvida publika 
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bolag i USA manipulerade sitt resultat för att flytta vinster mellan åren i med 

bolagsskattesänkningen 1986 och fann indikationer för detta. Liknande studier har 

genomförts för att undersöka denna typ av incitament till resultatmanipulation för privata 

bolag och kommit fram till samma resultat, privata bolag tenderar att flytta resultaten 

mellan åren då bolagsskattens sänks (Sundvik, 2017, s. 40; Watrin et al., 2012, s. 274). 

Samtidigt belyser Sundviks (2017, s. 40) studie att i länder där överensstämmelsen mellan 

privata bolags taxerbara inkomst och bokförda inkomst är högre, är graden av 

resultatmanipulation lägre. Att det är privata bolag som huvudsakligen är intressanta att 

studera härrör från att studier visar att privata bolag har större skattemässiga incitament 

att manipulera resultat än publika, då publika bolag i regel har ett mer varierat ägarskap, 

vilket innebär mer agentproblem och mer fokus på högkvalitativ finansiell rapportering 

(Watrin et al., 2012, s. 295).  

 

Efter de många bolagsskattesänkningar som präglade Europeiska Unionens 

(fortsättningsvis benämnt EU) medlemsländer under början av 2000-talet sänkte även 

Sverige sin bolagsskatt 2013. Anledningen till skattesänkningen var att Sverige, från att 

tidigare varit ett av de länder i Europa med det mest konkurrenskraftiga skatteklimatet, 

nu hade bland de högsta bolagsskatterna i EU (Prop. 2012/13:1). Målet med 

skattesänkningen var att gynna det svenska företagsklimatet och återigen bli 

konkurrenskraftiga på den globala marknaden (Prop. 2012/13:1). Skattesänkningen av 

bolagsskatten år 2013 har fått flera konsekvenser, i både positiv och negativ bemärkelse. 

En studie som berör en av de mest tätt efterföljande konsekvenserna av sänkningen är 

Sundvik (2016) där han analyserar skattereformens effekt på resultatmanipulationen hos 

svenska privata bolag under övergångsåren. Studien omfattar privata bolag med totala 

tillgångar om 500 000 EUR (Sundvik, 2016, s. 266), och visar att dessa bolag 

manipulerade sina resultat genom att reducera den beskattningsbara inkomsten innan 

skattereformen trätt i kraft, för att således betala mindre skatt (Sundvik, 2016, s. 282).  

 

På grund av det rådande problemet med resultatmanipulation, parallellt med det borttagna 

kravet på revisor, har det nyligen gjorts en studie på finska privata bolag rörande dessa 

ämnen. I studien undersöker författarna huruvida det finns någon skillnad mellan 

reviderade och oreviderade privata bolag gällande resultatmanipulation i form av 

inkomstskiftning, när det finns incitament för en skattesänkning. I Finland inträffade 

nämligen också en avsevärd skattesänkning av bolagsskatten, men då år 2014, vilket 

sedermera ledde till att författarna valde en annorlunda vinkling i studien om 

resultatmanipulation genom att anta ett skatteperspektiv, i jämförelse med tidigare studier 

inom ämnet. I resultaten som uppdagas från studien finnes att det existerar en skillnad i 

inkomstskiftning mellan reviderade och oreviderade bolag, samt att en revisor begränsar 

aktiviteter vilka kan betraktas som illegala. (Höglund & Sundvik, 2019, s. 1-3) 

 

Det finns således ett stort antal studier om revisionskvalité, skillnaden mellan privata och 

publika bolag, resultatmanipulation och bolagsskattesänkningars påverkan på bolags 

redovisning. Sundvik (2016) undersökte som sagt konsekvenserna av 

bolagsskattesänkningen 2013 i Sverige för privata bolag. Höglund och Sundvik 

undersökte år 2019 konsekvensen av Finlands skattesänkning och jämförde samtidigt 

skillnaden mellan reviderade och oreviderade bolag. Trots detta har ingen sådan 

undersökning gjorts på svenska bolag. Nu när nya skattereformer för bolagsskatten i 

Sverige nalkas och det åter igen kommer finnas ett extra starkt incitament till 

resultatmanipulation, hur kommer de svenska bolagen försöka flytta sitt resultat mellan 

åren och finns det någon skillnad mellan om bolagen har revisor eller ej? 
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1.2 Problemdiskussion 
Att bolagsskatten i Sverige sänktes från 26,3 procent till 22 procent år 2013, medförde en 

avsevärd skillnad i svenska bolags ekonomier och strategier. Regeringens tanke med den 

sänkta bolagsskatten var att bidra till ett positivare klimat för svenska bolag och uppmana 

till ökade investeringar, ökad konkurrenskraft och en svensk tillväxt (Affärsvärlden, 

2012). Att skatteförändringar även kan föranleda negativa aspekter har ett flertal studier 

indikerat (Guenther, 1994; Lopez et al., 1998), och därmed kan också en parallell dras till 

att Sveriges skattesänkning potentiellt kan ha bidragit till dessa aspekter, vilket också 

examensarbetet ämnar visa. Skatt är en viktig inkomstkälla för staten och påverkar 

Sverige till det yttersta. Den skattesats som den svenska regeringen bestämmer att 

bolagen ska betala är därför avgörande för hur mycket skatteintäkter som staten kommer 

erhålla. När en skatt sänks är det i formaliteten enbart en siffra som antar ett lägre värde. 

Konsekvensen av detta framhävs dock när denna siffra, i form av en skattesats, sätts i ett 

sammanhang tillsammans med ett skatteunderlag. Eftersom skatteunderlaget, som även 

kallas för bolagens beskattningsbara inkomst, ligger till grund för skatteberäkningen 

finner vissa bolag en drivkraft till att påverka underlaget för att minimera deras 

skattebetalning. Genom ekonomiska strategier som involverar resultatmanipulation 

påverkas bolagens redovisning och följaktligen även skatteunderlaget, som i sin tur leder 

till att mindre skatt erhålls av staten. Ur ett samhällsperspektiv kan därför 

resultatmanipulation få avsevärda konsekvenser på statens skattemedel.  

 

Höglund och Sundvik (2019, s. 15) finner i deras studie att mer negativ periodisering och 

högre övriga kostnader existerar hos privata bolag när det finns incitament till en 

skattejustering, vilket antyder högre grad av resultatmanipulering vid ett sådant tillfälle. 

För att begränsa dessa typer av resultatmanipulation av bolagens skatteunderlag kan en 

revisor vara behjälplig. Revisorns översiktliga ansvar och arbetsuppgifter innefattar att 

göra en granskning av bolagets räkenskaper och förvaltning, samt vidare skriva ett 

uttalande i form av en revisionsberättelse. Det finns ett flertal incitament till varför bolag 

väljer att ha en revisor, och det skiljer sig till viss del mellan publika och privata bolag, 

inte minst för att organisationsstrukturen ser annorlunda ut. I publika bolags 

organisationsstrukturer finns ofta en uppdelning mellan ägande och ledning. Detta kan 

exempelvis medföra att det föreligger en informationsasymmetri mellan dessa områden 

(Beatty & Harris, 1999, s. 299), och kan få följder i form av resultatmanipulation. Det 

kan grunda sig i att ledningen vill uppvisa ett visst resultat och ägarna ett annat, och 

ledningen är därför beredd att manipulera resultatet för att uppnå sin önskan. I dessa fall 

kan en revisors roll vara att agera likt en tredje utomstående part för att eliminera dessa 

typer av beteenden (Minnis, 2011, s. 463, 497). För privata bolag är det dock inte lika 

vanligt att resultatmanipulation har sin grund i informationsasymmetri mellan ledning 

och ägare, då deras organisationsstruktur oftast inte har samma tydliga uppdelning. I 

dessa bolag finns det istället andra ytterligheter som medför att resultatmanipulation kan 

förekomma. En studie visar rentav att resultatmanipulation föreligger mer i privata bolag 

än i publika bolag (Burgstahler et al., 2006, s. 1013), och förekomsten av en revisor är 

därmed minst lika relevant för de utifrån ett samhällsperspektiv. Ett utav resonemangen 

för att påvisa detta är att privata bolag har större benägenhet att nyttja sina finansiella 

rapporter till att erhålla en god kreditranking i samband med ansökan om lån, detta 

eftersom kreditinstitutens handläggare i hög grad baserar sina bedömningar på 

redovisningsinformation (Danos et al., 1989, s. 235). I den bemärkelsen används 

resultatmanipulation genom att resultat förbättras och uppvisar en större trygghet för 

kreditgivarna som ska ta risken att låna ut pengar.  
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För att ett bolags finansiella rapporter ska uppvisa god revisionskvalité krävs att revisorn 

både innehar professionell kompetens och agerar oberoende gentemot det bolag som 

revideras (Arruñada & Paz-Ares, 1997, s. 44). Att en revisor är oberoende är en 

utgångspunkt i revisionsarbetet och har stor påverkan på de finansiella rapporternas 

trovärdighet, och därmed även bolagets intressenter. Om detta oberoende hotas kan 

resultatmanipulation främjas, vilket sedermera kan få betydande konsekvenser ur ett 

samhällsperspektiv. En studie visar att små revisionsbyråer kan ha svårare att bekämpa 

hot mot sitt oberoende eftersom deras kundkrets kan vara begränsad, vilket således kan 

påverka deras ekonomiska situation (DeAngelo, 1981, s. 183). Att en revisor av den 

anledningen börjar agera beroende gentemot klienter kan därför medverka till att 

resultatmanipulation inte kan begränsas. Detta ger vidare incitament till att större 

revisionsbyråer inte är i samma ekonomiska beroendesituation, och kan därför ta 

obekväma beslut samt utfärda orena revisionsberättelser utan att vara rädda för att förlora 

en av sina inkomstkällor, som för mindre revisionsbyråer skulle kunna vara förödande. 

För de större revisionsbyråerna är även varumärkesryktet betydelsefullt, och eftersom de 

har större sannolikhet att cirkulera i media utför de därför arbetsuppgifterna med omsorg, 

och uppvisar därför högre revisionskvalité (Kim et al., 2003, s. 328). Strikta regulationer 

i ett land kan också fungera som ett verktyg för att hålla revisionskvalitén på en bra nivå, 

medan frånvarandet av sådana regulationer kan medverka till att revisorn istället väljer 

att ignorera sitt oberoende, och istället främja klientrelationen samt bortse från att 

begränsa eventuella resultatmanipulationer (Vander Bauwhede & Willekens, 2004, s. 

503). Detta ger också anledning till att ifrågasätta revisionskvalitén även i de bolag som 

har revisor, och inte anta att bolag med revisor alltid levererar utomordentlig kvalité.  

 

Den redovisningstekniska aspekten kan spela stor roll på graden av resultatmanipulation, 

och hur ett bolag väljer att applicera redovisningsstandarderna beror på var ett bolags 

intresse ligger. Eftersom appliceringen grundar sig i en bedömning kan bolagets ledning 

välja om redovisningen antingen ska uppvisa en informativ bild av den faktiska 

ekonomiska situationen, eller om de ska appliceras till förmån av vinstmaximerande 

intressen, så som exempelvis resultatmanipulation (Burgstahler et al., 2006, s. 984). I 

dessa fall kan en tredje parts yttrande vara av väsentligt värde för redovisningskvalitén. 

Huruvida revisorns roll har en påverkan på den eventuella resultatmanipulation som bolag 

ger uttryck för i sin redovisning går att diskutera. En bidragande effekt till att revisorn 

faktiskt agerar på ett visst sätt kan ha att göra med hur redovisningsstandarderna är 

uppbyggda. Beroende på hur redovisningsstandarderna är strukturerade påverkas 

bolagens tillvägagångssätt att resultatmanipulera och som följd påverkas även revisorns 

benägenhet att identifiera fel i bolagens redovisning (Nelson et al., 2002, s. 197-198). 

Emellertid måste även andra faktorer inkluderas, som revisorns professionella kompetens 

och oberoende.  

 

Vid diskussionen gällande det borttagna kravet av revisor i Sverige finns det både för- 

och motargument. Ett argument som anser det vara till fördel är att kostnaden för att ha 

revisor är större än nyttan, och att en revisor enbart behövs i de bolag som uppfyller 

bolagsspecifika kriterier (Vanstraelen & Schelleman, 2017, s. 578). Om dessa kriterier 

inte uppfylls anses en revisor av den orsaken vara bortkastade pengar. Samtidigt finns det 

studier som förmedlar att länder med starka rättssystem bidrar till mindre 

resultatmanipulation (Burgstahler et al., 2006, s. 985), vilket ifrågasätter om det borttagna 

kravet på revisor verkligen är så välbetänkt, men också att det möjligtvis kan existera 

skillnader mellan länder i behov av ett krav på revisor. Emellertid skulle ett borttaget krav 

på revisor i länder där resultatmanipulation inte skådas till lika hög grad eventuellt 
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medföra att resultatmanipulation ökar. Så länge revisionskvalitén är hög och revisorn 

besitter den kompetens och utövar den oberoendeställning som bör, torde 

resultatmanipulation inte vara ett bekymmer.  

 

Flertalet tidigare studier har genomförts där skillnader mellan reviderade och oreviderade 

bolag har granskats och jämförts. Det har bland annat uppdagats att bolag som frivilligt 

låter sig revideras tenderar att ha högre kvalité på redovisningen av periodiseringar 

jämfört med oreviderade bolag (Minnis, 2011, s. 491). Vidare visar Dedman och Kausar 

(2012, s. 416) i sin studie att oreviderade bolag redovisar inkomstminskande händelser 

och periodiseringar långsammare, samt inkomstökande händelser och periodiseringar 

snabbare. Bägge studier behandlar ämnen som ofta associeras med resultatmanipulation 

och utifrån dessa blir det tydligt att det finns skillnader mellan oreviderade och reviderade 

bolag, och hur de hanterar sin redovisning. Höglund och Sundviks (2019) studie berör 

detta ytterligare och i en ny tappning där oreviderade och reviderade bolags 

redovisningsval och utnyttjande av resultatmanipulation granskas. Studien genomfördes 

för att analysera hur de konsekvenser, av EU:s regulation om frivillig revision, har 

påverkat de berörda bolagen och ett tydligt problem identifierades (Höglund & Sundvik, 

2019). Finska oreviderade bolag uppvisar högre grad av resultatmanipulation gentemot 

reviderade, vilket innebär problem för bland andra staten som förlorar skatteintäkter då 

det beskattningsbara resultatet hålls nere (Höglund & Sundvik, 2019, s. 1-2). Detta 

problem är troligen applicerbart på Sverige, men för att kunna yrka på det samt ge 

ytterligare underlag för diskussionen gällande att åter införskaffa obligatorisk revision 

kommer examensarbetet undersöka just detta problem.  

 

Utifrån nämnda studier förväntas examensarbetet resultera i antydningar om att svenska 

privata bolag har tagit del av resultatmanipulering inför den skattesänkning som skedde 

år 2013 i Sverige. Då examensarbetet kommer göra skillnad mellan reviderade och 

oreviderade bolag, förväntas resultaten från de reviderade bolagen uppvisa en lägre grad 

resultatmanipulation. De mest likvärdiga studierna inom detta forskningsområde är den 

finska studien beträffande incitamentet för skattesänkning i kombination med 

resultatmanipulation i reviderade och oreviderade privata bolag, samt studien där samma 

faktorer undersöktes, men då i Sverige på större privata bolag (Höglund & Sundvik, 2019; 

Sundvik, 2016). I förhållande till dessa studier kommer examensarbetet positionera sig 

med det centrala i att beakta den skillnad reviderade och oreviderade bolag uppvisar i 

form av resultatmanipulation. Detta föranleder att forskningen kring detta är begränsad 

och att examensarbetet därför ämnar fylla detta forskningsgap genom att utföra studien 

på svenska privata bolag som har möjlighet att välja bort revisor, och därmed omfattas av 

den frivilliga revisionen. Studien kommer spela en väsentlig roll, inte minst för 

skattelagstiftare, utan även för revisorer och det svenska näringslivet i sin helhet. I och 

med att det kommer ske en ytterligare sänkning av bolagsskatten genom en 

tvåstegsprocess år 2019 och 2020 (PwC, 2018), förväntas examensarbetet kunna förutse 

hur svenska privata bolags agerande i de framtida finansiella rapporterna kommer te sig.  

      

1.3 Forskningsfråga och syfte 
Examensarbetet ämnar besvara forskningsfrågan som lyder: Skiljer sig graden av 

resultatmanipulation mellan reviderade och oreviderade privata bolag? 

 

Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen kring svenska privata bolags agerande i 

sin redovisning, och huruvida revisorns roll kan förhindra eventuell resultatmanipulation. 
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Examensarbetet syftar vidare till att ge argument för lämpligheten av den borttagna 

revisionsplikten, eller om den potentiellt bör återinföras.  

 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer inkludera ett flertal avgränsningar för att uppnå de mest korrekta 

resultaten, samt för att kunna utföras inom befintlig tidsram.  

 

Ett flertal studier inom forskningsområdet för resultatmanipulation finns på både 

nationell och internationell nivå. Dock har inte svenska bolags resultatmanipulation 

granskats med beaktandet av ett skatteincitament vid en sänkning av bolagsskatten, varpå 

examensarbetet kommer avgränsa sig till svenska bolag. Vidare ämnar examensarbetet 

visa huruvida det föreligger någon skillnad mellan reviderade och oreviderade bolag, 

samt om paralleller kan dras till den borttagna revisionsplikten gällande små bolag. För 

att besvara hypotes 1a och 2a blir därför en ytterligare avgränsning att limitera svenska 

bolag till de bolag som uppfyller gränsvärdena för valet om frivillig revision. Utöver 

undersökningen som inkluderar bolag som uppfyller gränsvärdena ska även de bolag som 

överskrider gränsvärdena och därför borde ha revisor men som inte har det undersökas. 

Därav inkluderas även dessa bolag i avgränsningen för att besvara hypotes 1b och 2b. 

 

Då en skattesänkning av bolagsskatt genomfördes i Sverige 2013 kommer datan insamlas 

under åren 2011-2012. Avgränsningen är av betydelse för att kunna appliceras på 

modeller som mäter graden av resultatmanipulation åren innan skattesänkningen skedde.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 2 
Den teoretiska referensramen behandlar tre 

huvudsakliga tidigare forskningsområden som 

ligger till grund för examensarbetets tester, resultat 

och analyser. Dessa områden är revision, privata 

bolag och dess regelverk, samt 

resultatmanipulation, vilka mynnar ut i 

examensarbetets hypoteser. 

Kapitel 3 

I den vetenskapliga metoden diskuteras 

examensarbetets förhållandesätt till forskningen. 

Förförståelse, ämnesval, synsätt och angreppssätt är 

några av de vetenskapliga tillvägagångssätten som 

diskuteras.  

Kapitel 4 

I kapitel 4 behandlas den praktiska metoden, det vill 

säga examensarbetets forskningsdesign, urval och 

datainsamling. Vidare presenteras de två modeller 

som ämnar att besvara examensarbetes 

forskningsfråga och syfte. 

Kapitel 5 

I empiri-kapitlet förklaras den beskrivande 

statistiken tillhörande den insamla data. Därpå 

presenteras de resultatet från de tester som ligger till 

grund för de analyser och slutsatser som sedan tas. 

Kapitel 6 

Kapitel 6 analyserar det resultat som presenteras i 

kapitel 5, empiri. Resultatet analyseras och kopplas 

samman till den tidigare forskning som 

presenterades i den teoretiska referensramen. 

Analysen följer strukturen i kapitel 3 och 

presenteras med en indelning av revision, privata 

bolag och dess regelverk, samt 

resultatmanipulation. 

Kapitel 7 

I slutsatsen summeras examensarbetet och utifrån 

det analys som genomfördes i kapitel 6 dras 

slutsatser som besvarar arbetets syfte och 

forskningsfråga. Vidare diskuteras examensarbetes 

begränsningar, kunskapsbidrag och förslag till 

fortsatt forskning. 

Kapitel 8 

Kapitel 8, sanningskriterier, behandlar 

examensarbetes tillförlitlighet, självständighet samt 

etiska förhållningssätt. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
För att möjliggöra genomförandet av examensarbetet granskas tidigare utförda studier 

inom relevanta områden. Då examensarbetet ämnar visa hur sänkningen av 

bolagsskatten 2013 i Sverige påverkade reviderade och oreviderade privata bolags 

resultatmanipulering, presenteras i detta kapitel studier inom revision, privata bolag och 

dess regelverk, samt resultatmanipulation. Dessa teorier ligger till grund för 

examensarbetets val av hypoteser, som således bidrar till att uppfylla syftet.   

  

REVISION  

 

2.1 Revisorns roll 
År 1992 gick en amerikansk apotekskedja vid namn Phar-Mor i konkurs till följd av ett 

utav USA:s största ekonomiska bedrägerier i landets historia. Detta på grund av att 

bolagets revisorer misslyckades med att upptäcka flertalet finansiella manipulationer som 

sedermera utgjorde ett totalt belopp om 985 miljoner dollar under en treårsperiod. Denna 

händelse påverkade allmänhetens syn på revisionsyrket, vilket en utav investerarnas 

advokat förmedlade när han uttryckte att investerare ser seriöst på den uppgift en revisor 

har för att ge ut tillförlitlig information. (Bazerman et al., 1997, s. 89) Denna händelse 

visar att revisorns roll är betydande, inte minst för eventuella investerare, utan även för 

bolagens resterande intressenter i både publika och privata bolag.  

  

Revisorns arbetsuppgifter är många, men de primära arbetsuppgifterna är bland annat att 

bidra med kvalité till de finansiella rapporterna, samt att på ett självständigt sätt öka 

trovärdigheten till redovisningen. Ju mer komplexitet i regelverk och rådande 

lagstiftning, desto mer värdefull resurs blir en revisor för bolag (Defond & Zhang, 2014, 

s. 275-276). Den trovärdighet en revisor ger till externa finansiärer understryks i Kausar 

et al.:s (2016, s. 157-158, 180) studie där den hypotes som prövas är huruvida en revisor 

kan öka mängden av relevant fakta gällande det specifika bolaget, och således bidra till 

reducerad informationsasymmetri och finansiella friktioner. Undersökningen utfördes på 

privata bolag i Storbritannien, och i en miljö där valet att ha en revisor var frivillig på 

grund av mer lättsamma regulationer i landet (Kausar et al., 2016, s. 158). Resultatet av 

studien visar att bolag som frivilligt skaffar en revisor attraherar externa finansiärer 

genom att de ökar skuldsättning, investeringar och prestation, och samtidigt förser de 

potentiella investerare med trovärdig information (Kausar et al., 2016, s. 180).  

  

Utöver en revisors ansvar i avseendet gällande trovärdighet i de finansiella rapporterna, 

kan även revisorns roll vara avgörande i andra situationer. Blackwell et al. (1998, s. 68-

69) vidhåller att en revisor i privata bolag kan påverka bankens förmåga att ge lägre ränta, 

då bolag med revisor erhåller 25 baspunkter lägre ränta i motsats till de bolag som inte 

har revisor. Relaterade fördelar till denna sorts användning av revisor framgår även i 

Allee och Yohns (2009, s. 1) studie som påvisar att privata bolag med granskade 

finansiella rapporter har större sannolikhet att få tillgång till krediter, mycket därför att 

långivare högt värderar en tredjepartsgranskning innan eventuellt lånebeslut tas (Minnis, 

2011, s. 497). Med anledning av nämnda studier blir det därför uppenbart att en revisors 

roll även kan ha en avsevärd påverkan utöver enbart de finansiella rapporterna. Likafullt 

finns ändå en diskussion i flertalet länder rörande om en revisor anses vara en börda, eller 

om dess nytta faktiskt övervinner dess kostnad för bolagen. I Vanstraelen och 

Schellemans (2017) studie diskuteras detta och det framgår att förhållandet mellan nytta 

och kostnad avseende revisor för privata bolag är bolagsspecifika. Några av de 
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karaktärsdrag som återges i studien är; bolagens storlek, skuldsättningsgrad, 

ägandestruktur, komplexitet etcetera (Vanstraelen & Schelleman, 2017, s. 569). 

Tillsammans med dessa karaktärsdrag bidrar även de bolagsspecifika behov, som 

förväntas tillfredsställas av en revisor, till diskussionen om nyttan överstiger kostnaden 

(Vanstraelen & Schelleman, 2017, s. 565). Bolagens behov varierar men kan exempelvis 

handla om konsultation av olika slag, eliminering av agentproblem, samt utveckling av 

den operativa effektiviteten (Vanstraelen & Schelleman, 2017, s. 568).  

 

Väsentligheten och fördelarna med att ha en revisor betonas vidare i en norsk studie där 

flertalet små bolag värderades med ett så kallat “compliance quality score”, som fick till 

följd att de bolag som valt bort sin revisor erhöll ett lägre kvalitativt värde, medan de 

bolag som valt att behålla sin revisor erhöll ett högre kvalitativt värde (Downing & 

Langli, 2018, s. 28). Revisorns roll i samspel med revisionskvalitén är ett invecklat 

fenomen, och då examensarbetet ämnar undersöka hur graden av resultatmanipulation 

skiljer sig mellan reviderade och oreviderade bolag berör nästkommande rubrik i sin 

helhet revisionskvalité. 

  

2.2 Revisionskvalité 
Att mäta kvalitén på revisorn och revisionen kan vara komplicerat. Ett bra mått att utgå 

ifrån är dock att undersöka revisorernas misslyckanden som kan härstamma antingen från 

att redovisningsstandarderna inte följs, alternativt att revisionsberättelsen inte utfärdas på 

ett kvalificerat sätt (Francis, 2004, s. 346). Om detta sker tyder det på sämre 

revisionskvalité. 

 

Redovisningsstandardernas utformning kan spela en väsentlig del för revisorns agerande. 

I aspekten vad gäller revisionskvalité kan en ostrukturerad redovisningsstandard som 

lämnar öppenhet för uppskattning- och bedömning medverka till mindre korrigeringar 

från revisorns håll. Vidare kan dock även en strukturerad redovisningsstandard påverka 

revisionskvalitén och bidra till mindre korrigeringar från revisorn i de fall 

resultatmanipulation sker genom transaktioner. (Nelson et al., 2002, s. 197-198) Detta 

medför en känslighet i redovisningen, och som vidare kan resultera i eventuell 

resultatmanipulation om rätt omständigheter föreligger. Redovisningens utformning har 

även en markant betydelse av huruvida revisorn kan agera oberoende gentemot det bolag 

som revideras, vilket examensarbetet redogör för under nedanstående rubriker.  

  

Huruvida storleken på revisionsbyrån påverkar revisionskvalitén har diskuterats i flertalet 

studier. Becker et al. (1998, s. 1) hävdar exempelvis att bolag som har revisorer utanför 

Big six (numera Big four) redovisar mer oväntade periodiseringar i kontrast till de bolag 

som har revisorer inom Big six. Dessa bolag redovisar oväntade periodiseringar till ett 

värde av i genomsnitt 1,5–2,1 procent av deras totala tillgångar, vilket studiens författare 

anser vara en god indikation på att lägre kvalité på revisorn, och således sämre 

revisionskvalité, kan medföra en mer flexibel redovisning (Becker et al., 1998, s. 1). Även 

Francis et al. (1999, s. 17-18) belyser att bolag med revisorer inom Big six avsevärt 

begränsar benägenheten för bolag att redovisa alltför aggressiva och överoptimistiska 

periodiseringar som kan leda till skepticism hos intressenterna, vilket också stärker 

revisionskvalitén. Förutom att undersöka revisionskvalité utifrån ett 

periodiseringsperspektiv kan även responsen på börsen utgöra ett incitament tiden efter 

att publika bolag släpper sina rapporter. Även med denna typ av mått framgår att 

revisionskvalitén är bättre hos bolag som har revisorer inom Big eight (numera Big four), 

då investerarnas respons är avsevärt bättre på grund av att rapporterna anses vara 
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trovärdiga (Teoh & Wong, 1993, s. 346). Dessa studier bidrar till förväntningar om att 

bolag som innehar en revisor inom Big four kommer uppvisa mindre resultatmanipulation 

än bolag som har revisor utanför Big four eller ingen revisor alls.  

  

Ett argument till varför de större revisionsbyråerna anses ha bättre revisionskvalité är 

deras rädsla för att varumärket ska försämras om eventuella brott och anklagelser sprids 

till allmänheten (Bauwhede et al., 2003, s. 6). Om de större revisionsbyråerna misslyckas 

i sin revision är sannolikheten nämligen större att media kommer rapportera om det, vilket 

medför ett försämrat varumärke, samtidigt som rättegångskostnaderna förväntas bli stora 

i jämförelse hos mindre revisionsbyråer (Kim et al., 2003, s. 328). Detta är sammantaget 

ett incitament som motiverar revisorer inom dessa revisionsbyråer att vara mer skeptiska 

i sin granskning av bolag (Kim et al., 2003, s. 355).  

  

Att de större revisionsbyråerna anses ha bättre revisionskvalité har också sin grund i deras 

professionella kompetens och oberoende (Bauwhede et al., 2003, s. 6), vilket 

examensarbetet djupare kommer beröra under nästkommande rubriker. 

  

2.2.1 Revisorns kompetens 

Det finns två specifika variabler som karaktäriserar revisionskvalité. En av variablerna är 

den professionella kompetensen, vilket inkluderar revisorns förmåga att uppmärksamma 

felaktigheter i de finansiella rapporterna som granskas. Den andra variabeln är revisorns 

förmåga att agera oberoende gentemot de bolag som revideras, vilket innefattar revisorns 

vilja att i själva verket rapportera de felaktigheter som hittas. Tillsammans utgör dessa 

variabler grunden till hur hög revisionskvalitén kan bedömas vara. (DeAngelo, 1981, s. 

186) Teorier avseende revisorns oberoende beskrivs i examensarbetet under rubrik 2.2.2, 

medan nedanstående stycken berör teorier gällande revisorns kompetens. 

  

Revisorns kompetens delas stundtals upp i klient-specifik kompetens och industri-

specifik kompetens. Den klient-specifika kompetensen är viktig för en revisor eftersom 

den kan limitera upptäckten av potentiella överträdelser av regelverk i bolagets 

redovisning. Kompetensen kan basera sig på klientens interna struktur, det specifika 

redovisningssystem som används, och ytterligare processer inom det specifika bolaget 

(Johnson et al., 2002, s. 641-642). Denna kompetens som bidrar till revisionskvalité tar 

naturligtvis tid att inhämta, varför nya revisorer på nya uppdrag har en lång 

inlärningskurva (Knapp, 1991, s. 47), som i sin tur kan bidra till höga uppstartskostnader 

(DeAngelo, 1981, s. 188). I början av denna inlärningskurva kommer revisorerna inte 

hinna inhämta all den klient-specifika kunskapen som krävs, vilket medför att potentiella 

felaktigheter kan förbises.  

  

Vad gäller den industri-specifika kompetensen visar resultat från studier att när en revisor 

har mer av denna kompetens gällande de bolag som granskas minskar överträdelserna av 

regelverken som ska följas (O’Keefe et al., 1994, s. 53-54), och fler felaktigheter i de 

finansiella rapporterna upptäcks (Solomon et al., 1999, s. 206). Denna specialisering 

inom specifika industrier ökar således revisionskvalitén. Även Johnson et al. (2002, s. 

654) argumenterar för att den industri-specifika kompetensen bidrar till högre 

revisionskvalité eftersom kortvariga relationer mellan revisionsbyrå och klient, vilket i 

deras studie definieras som två till tre år, bidrar till lägre revisionskvalité då revisorn inte 

hunnit samla på sig relevant kunskap från bolaget. Det finns även belägg för att 

resultatmanipulation i form av oväntade periodiseringar minskar när revisorn har denna 

typ av kompetens (Balsam et al., 2003, s. 95). Eftersom den insamlade industri-specifika 
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kompetensen är ett vinnande koncept föreslås att revisionsbyråer bör inhämta detta 

genom indirekt erfarenhet som exempelvis träning, samt direkt kunskap, som kan vara att 

enbart arbeta med bolag inom vissa industrier (Solomon et al., 1999, s. 191).  

 

Förutom att industri-specifik kompetens höjer revisionskvalitén höjer den också 

revisionsbyråernas rykte. Detta visar en studie på australienska publika bolag som 

understryker att revisionsbyråernas industri-specifika kompetens anses mer central vid 

klientens rekrytering av revisor, än revisionsbyråernas varumärke. (Craswell et al., 1995, 

s. 319) 

 

Det finns följaktligen mycket som pekar på att revisorns kompetens har en bidragande 

effekt vad gäller revisionskvalité. Sammantaget kan således graden av en revisors 

kompetens påverka omfattningen av resultatmanipulation i bolagens finansiella rapporter, 

då resultatmanipulation är ett tecken på sämre revisionskvalité. Detta leder till att en 

diskussion kommer kunna föras gällande huruvida revisorns kompetens har en påverkan 

på examensarbetets syfte.  

  

2.2.2 Revisorns oberoende 

Förutom revisorns kompetens finns det ytterligare en viktig faktor för att 

revisionskvalitén ska uppnå en hög nivå. Denna faktor benämns som revisorns oberoende, 

och är så pass viktig att den kan kallas för hörnstenen inom revisionsyrket. Att en revisor 

agerar oberoende gentemot bolagen som revideras är essentiellt på grund av att 

intressenterna och allmänheten ska känna ett förtroende inför den information som 

revisorn godkänner och publicerar (Lindberg & Beck, 2004, s. 36). 

  

Om revisorn inte agerar oberoende finns det i realiteten inte något värde av revisionen, 

eftersom den information som utges av bolaget då inte kan anses vara trovärdig 

(Johnstone et al., 2001, s. 2). Trots detta finns det likväl ett flertal omständigheter som 

kan utgöra hot mot revisorns oberoende. Till exempel kan både ekonomiska och familjära 

faktorer påverka oberoendet, så som att revisorn har en klient som utgör en befintlig del 

av revisionsbyråns intäkter, alternativt att revisorn eller revisionsbyrån har ett godartat 

och långvarigt förhållande med en viss klient (Johnstone et al., 2001, s. 3). Huruvida 

familjära faktorer har en påverkan på revisorns oberoende, och därav även 

revisionskvalitén, är omdiskuterad i studier. För en revisionsbyrå är det en oerhörd vinst 

att behålla en klient så länge som möjligt, i motsats till att konstant värva nya klienter, 

och detta kan till och med gå så långt att revisorerna förbiser felaktigheter för att bibehålla 

relationen och dess intäkter (Arruñada & Paz-Ares, 1997, s. 50). Samtidigt visar Myers 

et al.:s (2003) studie det motsatta, att längden på revisionsuppdraget förvisso inte har en 

påverkan på revisorns oberoende. Korta revisionsuppdrag kan nämligen bidra till att 

revisorn förlitar sig mer på bolagets egna bedömningar istället för att ta en objektiv 

position, vilket resulterar i att risken för felaktigheter är desto större (Myers et al., 2003, 

s. 780). Däremot när revisionsuppdraget är längre och revisorn har samlat på sig kunskap 

och erfarenheter avseende bolaget sätts inte oberoendet i spel på samma sätt, eftersom 

revisorn då inte förlitar sig på bolagets egna bedömningar i lika stor utsträckning (Myers 

et al., 2003, s. 780).  

  

Vidare har även regelverkets konstruktion en väsentlig del i hotet mot oberoendet. Som 

tidigare nämndes utgör revisorn en dyrbarare resurs för bolag i de fall rådande 

lagstiftningen är komplicerad (Defond & Zhang, 2014, s. 275-276), eftersom ett 

komplicerat regelverk kan bidra till behov av exempelvis ökad rådgivning. Dock kan 
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denna komplexitet också medverka till att revisorn tillåter en mer aggressiv redovisning 

i fall där rådgivning och bedömning är betydande för bolagets agerande. Det kan handla 

om ett komplicerat intäktsredovisningsproblem, och om det dessutom finns incitament 

för familjära- och ekonomiska faktorer mellan bolag och revisor, kan revisorns oberoende 

hotas än mer (Johnstone et al., 2001, s. 3). Detta hävdar Johnson et al. (2001, s. 12-13) 

skulle kunna lindras med hjälp av korrigerade redovisningsstandarder som inte utgör 

spelrum för lika hög grad av bedömning. Även Nicholas och Price (1976, s. 340) 

argumenterar för att en mer strukturerad revisionsprocess och redovisningsregelverk hade 

minskat den påverkan ett bolags ledning har på revisorn i form av press, och som också 

kan påverka revisorns oberoende. De belyser vidare att tydligare redovisningsstandarder 

hade ökat revisorns möjligheter att upptäcka företeelser som ligger utanför regelverkets 

riktlinjer (Nicholas & Price, 1976, s. 345). 

  

Att revisorn inte agerar oberoende kan skada många personer, inte minst sett utifrån ett 

intressentperspektiv. Detta argumenterar Johnstone et al. (2001, s. 3) för i deras studie 

som förmedlar att om revisorn tillåter förslagsvis aggressiv intäktsredovisning kan det 

förorsaka avsevärda konsekvenser för bolagets intressenter om siffrorna som uppvisas är 

optimistiska. När det är publika bolag som berörs, och aktiepriset värderas för högt, 

kommer verkligheten slutligen visa sig då aktiepriset rasar och förlusterna kommer falla 

på aktieägarna (Johnstone et al., 2001, s. 3). Detta kan således utvecklas till stämning av 

den aktuella revisorn eller revisionsbyrån, vilket i sin tur kan leda till ett befläckat rykte 

och sedermera en potentiellt reducerad klientkrets (Johnstone et al., 2001, s. 3). Stora 

revisionsbyråer med fler klienter har mer att förlora om de inte rapporterar eventuella 

brott eller felaktigheter och därför har små revisionsbyråer, med mindre antal klienter, 

lättare att hamna i beroendeställning (DeAngelo, 1981, s. 183). 

 

Examensarbetet kommer, i enlighet med syftet, diskutera eventuella effekter av en 

revisors oberoende i förhållande till den möjligt förekommande resultatmanipulation som 

finns. Examensarbetet kommer vinklas mot ett skatteperspektiv då tidsperioden för 

undersökningen kommer vara åren innan Sverige sänkte sin bolagsskatt, och huruvida en 

revisors roll kan påverka detta incitament till resultatmanipulering.  

 

PRIVATA BOLAG OCH DESS REGELVERK  

 

2.3 Privata bolag  
Finansieringen, organisationsstrukturen, och ägarskapsförhållandena skiljer sig åt mellan 

privata och publika aktiebolag och privata bolag har inte möjlighet att säljas på offentliga 

börsmarknader vilket innebär att deras finansiella information inte distribueras ut på 

samma sätt som hos publika (Ball & Shivakumar, 2005, s. 95). Som en följd av dessa 

skillnader är privata bolags finansiella rapporter mer troliga att influeras av utdelnings- 

och skattepolicys (Ball & Shivakumar, 2005, s. 95). Vidare tenderar privata bolag att ha 

en mindre ägarskala där det är vanligt att ägarna även arbetar som företagsledare i bolaget 

medan publika bolag däremot tenderar att ha en mer mångfaldig ägarstruktur där bolaget 

sedan styrs av företagsledare som inte äger några andelar i bolaget (Beatty et al., 2002 s. 

549).  Watrin et al. (2012, s. 281) menar att en mer mångfaldig ägarstruktur leder till 

högre agentkostnader mellan företagsledare och ägare, vilket i sin tur ger företagsledare 

mer incitament att sätta större vikt vid arbetet och kvalitén på den finansiella 

rapporteringen. Desto större mångfald hos ägarna leder till desto större behov för 

högkvalitativ finansiell information (Watrin et al., 2012 s. 295). Detta innebär att 

företagsledare för publika bolag prioriterar hög kvalité på den finansiella rapporteringen 
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snarare än att betala lägre skatt, då det är skatteredovisningen som annars kan påverka 

kvalitén på bokföringen (Watrin et al., 2012 s. 295). Då denna skillnad är starkt betonad 

mellan privata och publika bolag kommer examensarbetet fokusera på privata bolag, då 

deras agerande i bokföringen påverkas mest av en sänkning av bolagsskatten. 

 

Eftersom examensarbetet fokuserar på privata bolag i Sverige kan den relateras till den 

diskussion som finns inom EU, vilket sedermera är att minska den administrativa bördan 

och kostnader för mindre bolag. Detta behandlas i EU:s redovisningsdirektiv (Directive 

2013/34/EU) som påverkar omkring 75 procent av de rapporterande bolagen i EU, det 

vill säga cirka 5,3 miljoner så kallade mikrobolag. Medlemsländerna i EU behöver följa 

de direktiv som den Europeiska Kommissionen utfärdar vilket innebär att den svenska 

revisionslagen följer dessa i och med att Sverige sedan 1995 är medlem i EU 

(Revisionslag 1999:1079). Detta innebär bland annat att alla aktiebolag i EU, enligt EU:s 

fjärde bolagsrättsdirektiv (78/660/EEC), är tvungna att förbereda och registrera årliga 

finansiella rapporter som i sin tur ska bli reviderade av minst en revisor som är 

kvalificerad för uppgiften. Enligt direktiven får dock medlemsländerna utfärda undantag 

för den obligatoriska revisionen av små och medelstora bolags finansiella rapporter. EU 

har satt en maxgräns för vilka bolag som ges möjlighet att undvika revision och länder 

som Storbritannien, Tyskland och Nederländerna har valt att utnyttja detta till fullo och 

satt sina gränser för frivillig revision i nivå med EU:s maxgränser (Höglund & Sundvik, 

2019, s. 3). Andra länder såsom Malta, Finland och Sverige har valt att sätta sina gränser 

för frivillig revision på en mycket lägre nivå än EU:s maxgränser (Höglund & Sundvik, 

2019, s. 3). 

 

Sverige och Malta var de två EU-medlemsländer som hade kvar den allmänna 

revisionsplikten längst och där Sveriges regering så sent som mars år 2009 beslutade om 

undantag från obligatorisk revisionsplikt (Ryberg, 2011). I november år 2010 började 

lagen sedan att gälla (Riksrevisionen, 2017, s. 11-12). De tre gränsvärden för när svenska 

aktiebolag får välja bort revisor grundas i storlek där två av dessa värden inte får 

överskridas de två senaste räkenskapsåren och dessa tre gränsvärden är i) fler än tre 

anställda i medeltal, ii) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och iii) mer än 3 

miljoner kronor i nettoomsättning (Justitiedepartementet, 2010). 

 

2.3.1 Frivillig revision 

Som nämndes ovan härstammar befrielsen av kravet på revisor från den belastning 

rapportering av finansiella rapporter ger, och som faller oproportionerligt på de små 

företagen som existerar (Collis, 2010, s. 212). I Europa representerar SME (small and 

medium-sized enterprises) 99 procent av samtliga bolag (European Commission, u.å), där 

mikrobolag inkluderas i kategorin. Eftersom mikrobolag utgör en så pass stor del av de 

totala bolagen kan de ses som en nyckelfaktor för tillväxt i många länder. Sedan 1994 har 

befrielsen från kravet på revisor kunnat appliceras på små bolag i europeiska 

medlemsländer, men det är först i slutet av 2010 som samtliga medlemsländer infört 

denna regel, och då använt EU:s maxgräns eller en nationellt lägre gräns (Ojala et al., 

2016, s. 267).  

 

Utifrån ett EU-perspektiv framgår att gränsvärdena för frivillig revision är avsevärt högre 

i övriga europeiska medlemsländer i kontrast till Sverige, samt att gränsvärdena 

signifikant skiljer sig åt mellan medlemsländerna (Accountancy Europe, 2019, s. 4). En 

nyligen publicerad undersökning av Accountancy Europe (2019, s. 2) gällande 

gränsvärdena för frivillig revision i Europa visar att fyra medlemsstater sänkt sina 
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gränsvärden, samtidigt som två medlemsstater höjt de, i förhållande till organisationens 

tidigare undersökning som utfördes i maj 2016. Estland, Italien och Rumänien har sänkt 

någon eller samtliga av de befintliga gränsvärdena, och Cypern har till och med i sin 

helhet avskaffat gränsvärdena och infört obligatorisk revision från och med september 

2016 (Accountancy Europe, 2019, s. 2). I Italiens fall var sänkningen en del av en ny 

reform som uppkom då det blev märkbart att bolag som inte hade någon revisor eller 

annat kontrollorgan blev de första insolventa vid ekonomiska svårigheter (Accountancy 

Europe, 2019, s. 5).  

 

Motsvarande de länder som sänkt sina gränser har istället Danmark och Irland höjt sina 

gränsvärden till EU:s maximala, vilket betyder att det i dagsläget är fem medlemsländer 

som har antagit maxvärden (Accountancy Europe, 2019, s. 2). I Danmark förs det dock i 

nuläget en politisk diskussion angående om gränsvärdena egentligen bör anta lägre 

värden, då ett flertal mediala historier om bedrägerier i bolag som inte reviderats kommit 

upp till ytan, samtidigt som Riksrevisionen i Sverige publicerade sin granskningsrapport 

om den borttagna revisionsplikten och dess konsekvenser (Accountancy Europe, 2019, s. 

5). Den tidigare publicerade undersökningen från maj 2016 visade istället att en tredjedel 

av medlemsländerna höjde sina gränsvärden, och endast ett land sänkte (Federation of 

European Accountants, 2016, s. 2). På grund av att den senaste undersökningen visar att 

fler medlemsländer sänkt sina gränser, parallellt med den tidigare undersökningen som 

visar att fler medlemsländer höjt sina gränser, kan möjligtvis en stagnering eller en 

nedåtgående trend iakttas i dagsläget.  

 

Oavsett de gränsvärden som existerar på nationell nivå står de rådande bolagen inför valet 

om att välja frivillig revision eller inte. Vad som gör att bolag som innefattar detta 

befriande ändå väljer att frivilligt tillhandahålla revisor kan förklaras av många 

anledningar. I en studie på finska mikrobolag framgår att de drivande faktorerna varför 

bolag frivilligt väljer att ha revisor är; att bolaget inte är i någon ekonomisk knipa, bolaget 

växer, det finns en splittrad ägandestruktur, bolaget vill uppnå trovärdighet i 

skatterapportering, samt slutligen även erbjuda en säkerhet vid tjänster från kreditinstitut 

(Ojala et al., 2016, s. 268). Vidare poängterar även Senkow et al. (2001, s. 111) att det 

starkaste argumentet till att bibehålla sin revisor är förekomsten av ett låneavtal, men även 

nivån på revisionsarvodet. Till följd av detta anses bolagsspecifika faktorer ligga till 

grund för valet om frivillig revision, och att vara i behov av lån eller redan inneha ett 

låneavtal anses vara ett starkt incitament till att välja revision. Trots detta resulterar Ojala 

et al. (2016, s. 275) studie i att 32 procent av finska mikroföretag frivilligt valde revision 

till en början, för att sedan över tid minskas ned till 23 procent. Även Dedman et al. (2014, 

s. 21) visar i deras studie på bolag i Storbritannien en nedåtgående trend bort från att 

anställa en revisor frivilligt.  

 

I Sverige infördes reglerna om frivillig revision den 1 november 2010, och det var då mer 

än 70 procent av Sveriges alla bolag som omfattades av reglerna (PwC, u.å), vilket visar 

hur många företagsledare som stod inför detta aktiva val där de behövde överväga 

samhällets, men främst bolagets bästa. Det som låg till grund för införandet av den 

frivilliga revisionen i Sverige var den utredning före detta justitierådet Bo Svensson 

utförde genom att bland annat se över reglerna för revision inom små svenska företag. I 

utredningen framkom att de positiva aspekter som bolagen skulle åstadkomma med 

frivillig revision var exempelvis den kostnadsbesparing bolagen skulle göra, och som 

utredningen beräknade till totalt 5,8 miljarder kronor per år (Statens Offentliga 

Utredningar 2008:32, s. 13). Vidare påvisades även att bolagen skulle erhålla ett mer 
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flexibelt val gällande redovisnings- och revisionstjänster för att kunna anpassa deras 

behov till fullo, vilket följaktligen skulle påverka priset på dessa tjänster och således bidra 

till bättre förutsättningar för bolagen att möta den hårdare konkurrensen (Statens 

Offentliga Utredningar 2008:32, s. 14). Däremot ansåg utredningen att de negativa 

aspekterna med frivillig revision var svåra att kvantifiera, och att negativiteten mestadels 

berodde på att revisorerna kände oro för att mista sin monopolställning och således 

utsättas för hårdare konkurrens på marknaden (Statens Offentliga Utredningar 2008:32, 

s. 14). Även aspekten som Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten uttryckte oro för 

gällande att den ekonomiska brottsligheten kommer öka i samband med införandet av 

frivillig revision, betonade utredningen som överdrivna (Statens Offentliga Utredningar 

2008:32, s. 14). 

 

Som uppföljning av att Sveriges bolag har omfattats av reglerna för frivillig revision 

under cirka sju år beslutade Riksrevisionen den 12 december 2017 att överlämna en 

omfattande granskningsrapport gällande reformen om avskaffandet av revisionsplikten 

för små aktiebolag, till Sveriges riksdag. Riksrevisionen är en del av riksdagens 

kontrollmakt, med bland annat uppgift att granska ifall statens genomförda åtaganden har 

medfört relevanta utfall (Riksrevisionen, 2018), vilket synnerligen innefattar 

konsekvenserna av denna reform. Granskningens innebörd var att utvärdera vilka 

konsekvenser som uppdagats från reformen, samt hur de icke önskvärda konsekvenserna 

har behandlats (Riksrevisionen, 2017, s. 5). Enligt Riksrevisionens granskningsrapport 

framgår att syftet med reformen var, i enlighet med EU:s syfte, att reducera den 

administrativa bördan och minska kostnaderna för revision, men även att stärka 

konkurrenskraften och bidra till ökad tillväxt (Riksrevisionen, 2017, s. 5). 

 

Vid införandet av reformen uttryckte regeringen farhågor om att det kunde uppstå 

minskade skatteintäkter, ökad ekonomisk brottslighet och sämre redovisningskvalité 

(Riksrevisionen, 2017, s. 5). De bedömde även att skattefel skulle öka med en bidragande 

effekt av att skatteintäkterna skulle minska med 1,3 miljarder kronor per år 

(Riksrevisionen, 2017, s. 13; Prop. 2009/10:204). Dessa farhågor visade sig stämma då 

granskningsrapporten visar att bolag som valde bort revision uppvisar sämre tillväxt, och 

betalar därmed också mindre bolagsskatt (Riksrevisionen, 2017, s. 33-34). Vidare finns 

det vissa branscher där risken för skatteundandragande och ekonomisk brottslighet 

bedöms högre i motsvarande till andra branscher, och exempel på dessa är 

kontantintensiva branscher som inkluderar hårvård, restaurang, taxiverksamhet och 

skönhetsvård (Riksrevisionen, 2017, s. 7). Granskningen visar att i dessa branscher valdes 

revision bort i större utsträckning, vilket skapar problem då insynen som revisorer inger 

inte längre finns (Riksrevisionen, 2017, s. 29). 

 

En annan aspekt som kan anses vara relevant i frågan om den frivilliga revisionen är att 

antalet aktiebolag i Sverige ökar (Riksrevisionen, 2017, s. 24), mycket tack vare den 

sänkning av aktiekapitalkravet, från 100 000 kronor till 50 000 kronor, som införts i 

Sverige (Prop. 2009/10:61). Denna enkelhet i att starta bolag gör att uppkomsten av 

nystartade bolag ökar, vilket i sin tur kan leda till negativa långsiktiga konsekvenser då 

Riksrevisionens granskningsrapport (2017, s. 40) visar att just nystartade bolag i högre 

grad väljer bort revisor. Även betydelsen av att det finns specifika gränsvärden som 

reglerar huruvida bolag måste ha en revisor eller inte kan diskuteras. Det finns nämligen 

inte något organ, vare sig i de befintliga svenska myndigheterna eller utomstående organ, 

som kontrollerar om bolag som överskrider gränsvärdena faktiskt har revisor 

(Riksrevisionen, 2017, s. 40). Riksrevisionen understryker därför i sin granskningsrapport 
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att det bör finnas ett sådant organ som utför dessa kontroller (Riksrevisionen, 2017, s. 

16).  

 

Utifrån ett samhällsperspektiv kan kreditinstitutens förmåga att begära reviderade 

finansiella rapporter till grund för sina bedömningar av låneansökningar ha avsevärda 

konsekvenser. Detta påtalar också Riksrevisionens granskningsrapport (2017, s. 6) som 

understryker att de ökade felen i årsredovisningarna bidrar till att den kvalitetssäkrade 

finansiella informationen sätts i spel, och som också många intressenter är i behov av i de 

bedömningar som måste göras i deras verksamheter. Om fler bolag väljer att avstå från 

revision kan sedermera det leda till att kreditinstitut inte beviljar deras lån på grund av 

avsaknaden av trovärdighet. Detta kan vidare eventuellt ha en påverkan på den svenska 

näringen i stort. En ytterligare samhällsaspekt är att mikrobolag är så pass små att de 

oftast inte har den kompetens eller resurser som är nödvändiga för att själva konstruera 

de finansiella rapporter som krävs i enlighet med de regulationer som EU tillhandahåller. 

Därför är det större sannolikhet att dessa bolag använder outsourcing för sina 

redovisnings- och revisionsområden i verksamheten (Företagande, 2009). Om fler bolag 

väljer bort revision kan arbetsbördan på revisionsbyråerna minska, och antalet revisorer 

reduceras. Detta visar Revisorsinspektionen då antalet godkända och auktoriserade 

revisorer har sjunkit från och med år 2010, då den frivilliga revisionen i Sverige infördes, 

från cirka 4 200 stycken till 3 200 stycken år 2018 (Revisorsinspektionen, u.å). Även 

Skatteverket påverkas av att bolag frivilligt väljer bort revision då skatteintäkterna kan 

minska. Detta understryker också Riksrevisionens granskningsrapport (2017, s. 6) där det 

framgår att det finns indikationer på att reformen bidragit till en ökning i 

skatteundandragande, även fast Skatteverket fick medel för att förhindra skattefel. En 

ytterligare myndighet som berörs av de konsekvenser reformen bidrar till är 

Ekobrottsmyndigheten som har fått en ökning i antalet mängdärenden där fall av 

försenade årsredovisningar och formaliafel är de mest frekventa ärenden, och detta leder 

vidare till att myndigheten får mindre tid att lägga på grov ekonomisk brottslighet 

(Riksrevisionen, 2017, s. 8). I sin tur kan detta leda till att brott som är mer väsentliga 

inte får den omsorg som behövs, och kan därför skada samhället.  

 

Som helhet rekommenderar Riksrevisionen att regeringen bör återinföra revisionsplikten 

för små aktiebolag i Sverige eftersom nackdelarna med reformen överstiger fördelarna 

(Riksrevisionen, 2017, s. 9). Med anledning av granskningsrapporten finns starka 

incitament till att examensarbetets resultat förväntas visa en högre grad 

resultatmanipulation i svenska bolag som saknar revisor.  

 

RESULTATMANIPULATION 

 

2.4 Resultatmanipulation 
Resultatmanipulation är ett komplext ämne som inkluderar flertalet grenar och således 

flertalet studier. Till att börja med finns det många olika incitament till varför bolag väljer 

att manipulera sitt resultat, och det incitament som examensarbetet kommer fokusera på 

är skatteincitamentet, vilket är när bolag manipulerar sitt resultat för att betala mindre 

skatt. Vidare finns det olika verktyg som bolag kan använda för att manipulera resultatet 

på bästa sätt, som exempelvis användning av periodiseringar, redovisning av en viss sorts 

kostnadsgrupp, samt användning av diverse redovisningstillfällen. Till sist kan en 

indikation på att resultatmanipulation är närvarande i bolagens redovisning vara att 

redovisningskvalitén är dålig. För att få en övergripande bild om vad resultatmanipulation 
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är kommer djupgående beskrivningar inom dessa områden presenteras under kommande 

rubriker.  

 

2.5 Agentteorin 
Trots att många agentproblem främst gäller publika bolag ger agentteorin en förståelse 

om varför bolag kan använda sig av resultatmanipulering då den förklarar att både 

företagsledare och ägare tar beslut utifrån sitt eget bästa (Eilifsen et al., 2010 s. 6). 

Agentteorin är ett antagande som försöker förklara relationen mellan principalerna och 

agenterna i verksamheten där det vanligaste agentförhållandet är förhållandet mellan 

aktieägarna, som då är principalerna, och företagsledningen, som då är agenterna (Jensen 

& Meckling, 1976, s. 308-309). Utifrån Jensen och Mecklings (1976, s.308) förklaring 

av ett agentförhållande så delegerar aktieägarna ansvar och arbete till företagsledningen 

som har som uppgift att sköta den dagliga verksamheten i företaget. Agentteorin används 

huvudsakligen för att förklara och lösa två problem som kan uppstå i ett agentförhållande. 

Det första problemet är tvådelat och består av att principalen och agenten kan ha olika 

målsättningar, och att det antingen är svårt eller dyrt för principalen att kontrollera och 

verifiera att agenten har agerat enligt överenskommelse (Eisenhardt, 1989, s. 58). 

Generellt så arbetar principalerna för att maximera sin egen vinst, samtidigt som agenten 

likväl arbetar för att maximera sin egen vinst, även om det är på principalernas bekostnad 

(Jensen & Meckling, 1976, s. 308; Saam, 2007, s. 827). Ett exempel på detta problem kan 

vara om företagsledningens ersättning är knuten till företagets vinst så förväntas 

företagsledningen ha incitament att välja redovisningsmetoder som resulterar i ökad vinst 

(Artsberg, 2005, s. 84), detta trots att den kortsiktiga vinsten ibland kan vara emot 

principalens långsiktiga mål. Det andra problemet grundar sig i att principalen och 

agenten kan ha olika riskpreferenser och när båda parter har ett ansvar och delar på risken 

kan olika synsätt på risker skapa problem (Eisenhardt, 1989, s. 58). Då aktieägarna har 

en möjlighet att sprida sin risker genom att investera sina pengar i olika bolag så är 

företagsledningen mindre benägna att ta risker då deras förmögenhet är direkt kopplat till 

hur väl bolaget presterar (Eisenhardt, 1989, s. 60-61).  

  

Beatty och Harris (1999, s. 299) menar att resultatmanipulering även kan uppstå på grund 

av informationsasymmetri, vilket är när agenten har mer information om bolaget än vad 

principalen har. Ett exempel på detta är att företagsledningen i ett bolag tenderar att ha 

mer information om bolagets affärer och ekonomiska situation än aktieägarna då 

företagsledningen arbetar med bolagets dagliga verksamhet och är högst insatt i dess 

affärer, medan aktieägarna får information från bolagets publicerade rapporter. Både 

agentproblemen och informationsasymmetrin beror på uppdelandet av ägarskap och 

kontroll. Principalen delegerar ansvar och arbete till agenten, vilket i sin tur innebär 

förlorad kontroll för principalen (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309). För att lösa de 

problem som kan uppkomma i ett agentförhållande kan företag använda sig av olika typer 

av kontrollerande metoder och aktiviteter. Några av dem mest vanligt förekommande 

sätten för principalen att kontrollera agenten är genom kompensationssystem för att öka 

incitamenten för att agenten ska arbeta i samma riktning som principalen, 

budgetrestriktioner och revision (Jensen & Meckling, 1976, s. 323). Då revisionen 

innebär att en oberoende part tittar över och granskar företagets räkenskaper så ökar 

trovärdigheten i bolagets redovisning samtidigt som informationsasymmetrin minskar 

(Eilifsen et al., 2010 s. 6). 

  

Eftersom examensarbetet endast studerar mindre privata bolag är det nödvändigt att 

nämna att agentproblem och informationsasymmetri inte är lika vanligt förekommande i 
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dessa bolag, då ägare och företagsledare ofta är densamma (Vander Bauwhede & 

Willekens 2004, s. 504). En lägre nivå informationsasymmetri anses minska 

agentproblem (Beatty & Harris, 1999, s. 299), men Lennox (2005, s. 208) menar att i 

vissa fall så kan investerare i privata bolag ha desto större behov av pålitlig finansiell 

information, då de inte har tillgång till börsvärden och de notiser som publika bolag måste 

presentera enligt lag. Det finns även andra konkreta agentproblem som kan uppstå för 

privata bolag. Skillnaden mellan agentproblemen i de publika- och privata bolagen är att 

förhållandet mellan agenten och principalen ser annorlunda ut. Medan det vanligaste 

agentförhållandet i publika bolag är mellan företagsledning och ägare så kan det 

viktigaste agentförhållandet i privata bolag variera i större utsträckning. Då agentproblem 

i grunden beror på att agenten och principalen har olika mål eller riskpreferenser 

(Eisenhardt, 1989, s. 58), så kan dessa problem uppstå mellan alla bolagets intressenter. 

Exempelvis kan agentproblem i privata bolag uppstå mellan nuvarande ägare och 

potentiella nya ägare, och ett exempel på detta kan vara när de nuvarande ägarna planerar 

att sälja sin andel i bolaget (Dye, 1998, s. 225). Ett annat exempel på agentproblem som 

kan uppstå i privata bolag är mellan bolaget (principalen) och redovisningskonsulten 

(agenten) (Niemi et al., 2012, s. 189), där agenten agerar för att maximera sin inkomst 

och principalen agerar för att maximera bolagets inkomst (Saam, 2007, s. 827). 

Redovisningskonsulten kan ta beslut som maximerar inkomsten för denna, medan 

bolagets bästa förbises och leder till högre kostnader (Niemi et al., 2012, s. 173). Vidare 

är privata bolags främsta incitament till utformningen av den finansiella rapporteringen 

att minska det beskattningsbara resultatet (Kosi & Valentinic, 2012, s. 118), och på ett 

sådant sätt manipulera resultatet vilket innebär minskade intäkter för 

skattemyndigheterna. Detta innebär att agentproblem uppstår mellan skattemyndigheter 

och företagsledningen. 

  

Denna förståelse om hur agentproblem kan uppstå och prägla beslut i privata bolag 

fungerar som en utgångspunkt i förståelsen om varför privata bolag även har incitament 

till att resultatmanipulera. Kunskapen kommer fungera som stöd för examensarbetet 

fortsatta arbete och diskussion då det finns tydliga kopplingar mellan agentproblem och 

resultatmanipulation.  

 

2.6 Incitament till resultatmanipulation 
Området resultatmanipulation och vad som driver bolaget till att ägna sig åt det har 

undersökts i stor utsträckning och för att få en bättre förståelse om vad dessa studier 

kommit fram till genomförde Walker 2013 en översiktsstudie. Walker (2013, s. 445) 

använde sig främst av publicerad litteratur från 2000-talet, men även forskning innan 

millenniumskiftet om studiernas kontribution var av betydelse. Genom det arbetet 

formulerade Walker (2013, s. 457) tre huvudsakliga motiv som påverkar de val om 

resultatmanipulation som bolag gör. Det första motivet är för att uppnå villkor eller mål 

som företag tvingas uppnå enligt kontrakt, där ett vanligt exempel är utdelningsbaserade 

kontrakt som är knutna till bolagets prestation. Vidare är nästa motiv att försöka påverka 

den information som externa investerare använder i sina analyser om företaget. Slutligen, 

och det för examensarbetet mest relaterbara motivet, är för att påverka den information 

som alla tredjeparter som är intresserade av bolagets finansiella information har tillgång 

till. Dessa tredjeparter kan vara kunder, konkurrenter, anställda och andra intressenter till 

bolaget. (Walker, 2013, s. 445, 457) Då skattemyndigheter är en utomstående tredjepart 

som är intresserad av privata bolags finansiella information, och främst deras 

beskattningsbara resultat, ses Walkers tredje motiv som en bra utgångspunkt för 

examensarbetets förståelse och fortsatta argumentation om övriga mer specifika 
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incitament. Innan examensarbetet går in djupare på incitament kopplat till 

skattemyndigheter diskuteras först tidigare studier som förklarar incitament till 

resultatmanipulation utifrån agentteorin. 

 

Även om agentteorin och de agentförhållanden som finns skiljer sig mellan privata och 

publika bolag så finns det fortfarande flera incitament för privata bolag att manipulera sitt 

resultat (Coppens & Peek, 2005, s. 3-4), vilka kan förklaras med hjälp av agentteorin. 

Mulford och Comiskey (2002, s. 60) förklarar vikten i att skilja på förhållandena som 

motiverar till resultatmanipulation från de underliggande incitamenten till 

resultatmanipulation. De förklarar att det vanligaste förhållandet som motiverar till 

resultatmanipulation är att företagets resultat är under den samstämmiga uppskattningen, 

men är däremot också ofta att förhindra en minskning av företagets marknadsvärde 

(Mulford & Comiskey s. 60). De förhållanden och incitament som finns för 

resultatmanipulation är huvudsakligen relaterade till aktiemarknadens syn på företagets 

välstånd och finansiella information (Mulford & Comiskey s. 60), och berör därför främst 

publika bolag, så som även agentteorin gör då agentproblem och informationsasymmetri 

är mer sällsynta hos privata bolag (Beatty & Harris, 1999, s. 302; Vander Bauwhede & 

Willekens, 2004, s. 504; Warfield et al., 1995, s. 86). Beatty et al. (2002, s. 568) antyder 

i deras studie på att privata bolag tenderar att använda resultatmanipulation i mindre 

utsträckning för att nå enkla riktmärken för resultatet än publika bolag. Samtidigt har 

andra studier visat på att privata bolag i större utsträckning använder sig av 

skattemotiverad resultatmanipulering jämfört med publika bolag (Lin et al., 2014, s. 137; 

Watrin et al., 2012, s. 274), vilket examensarbetet kommer beröra mer ingående under 

nästkommande rubrik. 

  

Bolag kan vilja påverka sin finansiella information genom resultatmanipulering för att 

påverka kreditgivares syn på företagets ekonomiska ställning vid beslut om beviljande av 

lån, eller för att undvika olika ingripanden från kreditgivarna (Coppens & Peek, 2005 s. 

3; Mulford & Comiskey, s. 79). Detta på grund av att kreditgivarna enligt Danos et al. 

(1989, s. 245) först och främst grundar sina beslut om beviljande av lån i bokföringen och 

övrig bakgrundsfakta. Coppens och Peek (2005, s. 3-4) argumenterar för att privata bolag 

kan vilja förbättra handelsvillkoren mellan dem själva och deras intressenter, såsom 

anställda, kunder och leverantörer. Detta argument grundar sig i Bowen et al.:s (1995, s. 

291) studie som visar att det är troligt att intressenter använder bolagets finansiella 

information för att bedöma bolagets rykte om att uppfylla implicita krav, såsom löfte om 

kvalité, bra service eller bra arbetsförhållanden. Handelsvillkor som kan påverka ryktet 

om att uppfylla implicita krav är pris, betalningsvillkor och servicevillkor etcetera 

(Bowen et al., 1995 s. 259). Som examensarbetet tidigare berört så har privata bolag 

annorlunda uppbyggnad av ägarskap, finansiering, ledning och kompensation 

motsvarande publika bolag. Vidare är de inte registrerade på den publika börserna och 

deras årsredovisning distribueras inte ut till allmänheten. Detta menar Ball och 

Shivakumar (2005, s. 95) innebär att de privata bolagens finansiella rapportering är mer 

trolig att bli påverkad av bland annat policys för skatt och utdelning. 

  

Likt Ball och Shivakumar (2005, s. 95) så visar Kosi och Valentinic, samt Vander 

Bauwhede och Willekens (2012, s. 146; 2004, s. 515) att den viktigaste aspekten för 

privata bolag och hur deras finansiella rapportering utformas är skatteaspekten. Tidigare 

studier visar att privata bolag gör aktiva redovisningsval för att minimera sin 

inrapporterade vinst för att på så sätt minska den skatt de behöver betala (Kosi & 
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Valentinic, 2012, s. 145-146; Vander Bauwhede & Willekens, 2004, s. 503, 515), detta 

skapar ett agentproblem mellan skattemyndigheten och bolaget. 

  

2.6.1 Skattesänkning som incitament till resultatmanipulation 

Flera tidigare studier har genomförts för att undersöka huruvida en sänkning av 

bolagsskatten i ett land är ett starkt incitament för bolag att använda sig av periodiseringar 

(Guenther, 1994; Lopez et al., 1998; Sundvik, 2017; Watrin et al., 2012). Då 

examensarbetet ämnar undersöka hur svenska privata bolag agerade under 

skattesänkningen 2013 är tidigare forskning om ämnet därför vitalt. Det som undersökts 

är, enkelt förklarat, om bolag manipulerar bokföringen för att flytta resultatet från det år 

med högre procentuell bolagsskatt till det år med lägre procentuell bolagsskatt, för att på 

det viset helt enkelt behöva betala mindre skatt. Med utgångspunkt i den skattereform, 

där bolagsskatten sänktes kraftigt, som genomfördes år 1986 i USA så genomfördes bland 

annat två studier inom detta område. D.A. Guenthers (1994, s. 242-243) studie från år 

1994 visar att stora förändringar i ett lands bolagsskatt leder till manipulering av bokslut. 

Forskning har även visat att aggressiva skatteplanerare är mer benägna att använda sig av 

periodiseringar, samt även i större utsträckning än bolag som inte använder sig av 

aggressiv skatteplanering. Samtidigt finns belägg om att omfattningen av förändringen i 

oväntade periodiseringar beror på omfattningen av skatteförändringen som företaget står 

inför (Lopez et al., 1998, s. 55). 

  

Studierna ovan genomfördes på publika bolag i USA och då examensarbetet ämnar 

undersöka privata bolag synades även studier som inkluderade privata bolag. Bolag som 

generellt försöker ha en balanserad bokföringsstrategi, vilket är när fokus ligger på 

skatteredovisning och finansiell redovisning samtidigt, är mindre benägna att utöva 

resultatmanipulering jämfört med bolag som inte fokuserar på en balanserad 

bokföringsstrategi (Watrin et al., 2012, s. 274). Sundvik (2017, s. 40) understryker i sin 

studie att privata bolag som är verksamma i områden som har krav på högre 

överensstämmelse mellan den taxerbara inkomsten och den bokförda inkomsten, 

generellt är kopplade till mindre resultatmanipulation. Vidare argumenteras det dock för 

att privata bolag i områden med högre överensstämmelse är kopplat till större negativ 

resultatmanipulering när det finns starka incitament till resultatmanipulering, såsom när 

bolagsskatten sänks (Sundvik, 2017, s. 40). Stödet för resultatmanipulation hämtades i 

samtliga fyra studier från hanteringen av periodiseringar (Guenther, 1994, s. 242; Lopez 

et al., 1998, s. 37; Sundvik, 2017, s. 40; Watrin et al., 2012, s. 274), men här kommer 

examensarbetet skilja sig åt från dessa tidigare studier och istället följa Höglund och 

Sundviks (2019) metod för att identifiera resultatmanipulation genom att både titta på 

periodiseringar och kostnadsasymmetri i övriga kostnader.  

  

Likt Höglund och Sundviks (2019, s. 3) studie från 2018 så genomförs examensarbetet 

genom att jämföra graden av resultatmanipulation mellan reviderade och oreviderade 

bolag, för att på ett sådant sätt identifiera skillnader mellan deras skatteplanering i med 

en sänkning av bolagsskatten. Detta innebär att kunskapen om att privata bolags 

huvudsakliga incitament vid val av redovisningsmetoder grundar sig i att få betala så låg 

skatt som möjligt, är central i examensarbetet. Denna kunskap om sambandet mellan 

skatteincitament och resultatmanipulation ligger som grund för de slutsatser som framförs 

i empirin. 
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2.7 Periodiseringar som verktyg 
Det finns flera sätt att mäta resultatmanipulation och en av dem mest vanligt 

förekommande är att mäta periodiseringar (såsom i; Guenther, 1994; Höglund & Sundvik, 

2019; Jones, 1991), detta då bolag bland annat använder just periodiseringar för att 

manipulera sina resultat (Jones, 1991, s. 206). Periodiseringar och mätningen av dessa 

fördelas i regel på förväntade samt oväntade periodiseringar (Jones, 1991, s. 206). De 

förväntade periodiseringarna reflekterar verksamhetens vanliga händelser och 

förhållanden (Chen et al., 2017, s. 752), såsom förutbetald hyra och skickade 

kundfakturor som utgör kundfordringar. De oväntade periodiseringarna däremot är precis 

som det låter periodiseringar som inte är förväntade (Chen et al., 2017, s. 752), och är 

ofta framtida frivilliga kostnader till exempel framtida bonusutbetalningar som 

kostnadsförs löpande fram till året de ska utbetalas. Då ledningen kan använda flera olika 

typer av periodiseringar för att manipulera resultatet är en mätning av de oväntade 

periodiseringarna det mest lämpliga måttet för resultatmanipulation genom verktyget 

periodiseringar (Jones, 1991, s. 194). Manipulerade och felaktiga avskrivningar av lager 

och andra tillgångar är vanligt förekommande resultatminskande periodiseringsval. Även 

interimsfordringar - och skulder utnyttjas, där intäkter och kostnader flyttas mellan 

räkenskapsåren, för att minska det beskattningsbara resultatet.  

 

2.8 Kostnadsasymmetri i övriga kostnader som verktyg 
Existerande forskning om resultatmanipulation behandlar i första hand 

resultatmanipulation genom användning av periodiseringar. Förutom 

resultatmanipulation genom periodiseringar finns även något som på engelska benämns 

”non-accrual income shiftning” vilket innebär resultatmanipulation som inte sker genom 

periodiseringar. För detta examensarbete, liknande den studie som Höglund och Sundvik 

(2019) genomförde, fokuseras det även på övriga kostnader. Anledningen till detta är att, 

utöver periodiseringar, så kan resultatmanipulation även ske genom andra beslut som 

involverar en minskning av försäljningen eller ökning av övriga kostnader för att på ett 

sådant sätt minska den taxerbara inkomst för det år då skatten är högre (Höglund & 

Sundvik, 2019, s. 5). Övriga rörelsekostnader, kostnader för forskning och utveckling, 

samt underhåll och reklam är olika typer av oväntade kostnader, och bokförs i regel 

samma period som de köps in (Roychowdhury, 2006, s. 340. På grund av detta kan bolag 

genom att minska oväntade kostnader minska sina totala kostnader och på det sättet öka 

sitt resultat. Om bolag använder sig av denna teknik för att uppnå olika resultatmål så 

borde bolag presentera ovanligt låga oväntade kostnader (Roychowdhury, 2006, s. 340). 

  

Anledningen till att just övriga kostnader används är på grund av att dessa är kopplade 

till oväntade utgifter, diverse föremål och kostnader för kortfristiga tillgångar, helt enkelt 

övriga kostnader (Roychowdhury, 2006, s. 340). Roychowdhury (2006, s. 340) förklarar 

i sin studie att om oväntade kostnader sker kontant så innebär en minskning av dessa 

kostnader lägre kassautflöde och en positiv effekt på verksamhetens kassaflöde under den 

gällande perioden, dock med risk för minskade framtida kassaflöden. Vidare uppgår 

ration, i genomsnitt, mellan totala tillgångar och övriga kostnader till 27 procent medan 

genomsnittet för kostnader för forskning och utveckling endast uppgår till tre procent 

(Banker et al., 2011, s. 806). Scholes et al. (1992, s. 181-182) visar i sin studie att bolag 

ökar sina övriga kostnader och/eller minskar sin försäljning när en minskning av 

bolagsskatten förväntas. Med ration i åtanke gör detta övriga kostnader till ett stort 

kostnadsområde som är känsligt för resultatmanipulation och är därför en viktig aspekt 

att inkludera då resultatmanipulation vid en sänkning av bolagsskatten ska analyseras i 

examensarbetet. 
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Ett sätt att manipulera resultatet är genom att utnyttja redovisningen av försäljning och 

inkomst. Beroende på om bolaget vill höja eller sänka sitt resultat så finns det olika 

tillvägagångssätt. Vid försök till en höjning av resultatet skiljer Mulford och Comiskey 

(2002, s. 160-161) på för tidigt redovisade inkomster och påhittade inkomster. Ett 

exempel på för tidigt redovisade inkomster är när en order har kommit in till bolaget men 

varorna ej har skickats. Då varorna inte har skickats än så har bolaget, rent 

bokföringsmässigt sett, inte tjänat den intäkten. För tidigt redovisade intäkter innebär att 

en faktisk försäljning har skett men att redovisningen av denna har skett i en för tidig 

period. Detta till skillnad mot påhittade inkomster där bolaget har hittat på eller fabricerat 

försäljning och sedan redovisat för dessa. (Mulford & Comiskey, 2002, s. 160-161) 

  

Scholes et al. (1992, s. 162) visar i en studie att vissa bolag tenderar att försena sin 

redovisning av intäkter, påskynda redovisningen av kostnader tillhörande intäkterna samt 

öka sina avdragsgilla kostnader när en sänkning av bolagsskatten förväntas, för att på ett 

sådant sätt få ett lägre beskattningsbart resultat det året då bolagsskatten är högre. Mer 

konkreta sätt att manipulera resultatet och förskjuta vinster på grund av en minskning av 

bolagsskatt kommande år, är genom att redovisa kostnader för bland annat forskning och 

utveckling, marknadsföring, övriga rörelsekostnader, påskynda avsättningen till 

pensioner samt skjuta upp försäljningar. Resultatmanipulation och försenad redovisning 

av inkomster innebär svårigheter och kostnader för bolagen vilket innebär att bolagen 

behöver göra ett övervägande om fördelarna av förskjutningen av resultatet överstiger 

nackdelarna. (Scholes et al., 1992, s. 162)  

 

Hur en revisor bör agera i en situation där bolaget sysslar med försenad intäktsredovisning 

finns det skilda meningar om. Somliga anser att om dessa åtgärder är i linje med bolagets 

affärsverksamhet så bör inte revisorn ingripa medan andra menar att revisorn ska reagera 

på alla oegentligheter (Höglund & Sundvik, 2019, s. 6).  Med detta sagt argumenterar 

Höglund och Sundvik (2019, s. 6) för att revisorer bör ingripa vid oegentligheter i 

redovisningen även om alla avvikelser inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till 

resultatmanipulation. 

 

Vidare kan bolag även använda sig av så kallad felaktig kostnadsföring vilket innebär att 

saker som egentligen borde aktiveras kostnadsförs direkt för att minska resultatet. Ett 

exempel är när nya tillgångar, som egentligen enligt redovisningsstandarderna borde 

aktiveras, köps in till bolag och kostnadsförs direkt och på det sättet minskar resultatet. 

(Höglund & Sundvik, 2019, s. 5) Även rent privata inköp av de privata bolagens ägare 

förekommer i bolagets redovisning som ett sätt att manipulera.  

 

För att kunna mäta hur stor resultatmanipulation som sker på annat sätt än genom 

periodiseringar så undersöks fenomenet där kostnaderna ökar mer när företagsaktiviteter 

ökar, än vad kostnaderna minskar när företagsaktiviteter minskar. Detta definieras inom 

forskningsområdet för cost stickiness eller kostnadsasymmetri (i fortsättningen används 

ordet kostnadsasymmetri)(Anderson et al., 2003, s. 49-50; Chen et al., 2012, s. 

252).  Anderson et al. (2003, s. 47) och Chen et al. (2012, s. 279) indikerar i sina studier 

att övriga rörelsekostnader är kostnadsasymmetriska. Agentproblem uppstår som sagt i 

mindre utsträckning i privata bolag än publika bolag men de existerar fortfarande, och 

Chen et al. (2012, s. 278) resultat visar på ett positivt samband mellan agentproblem och 

kostnadsasymmetri i övriga kostnader då ledningen försöker expandera sina bolag över 

dess optimala storlek. Studien fann även att om företagen hade svaga bolagsstyrningar så 
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var kostnadsasymmetrin än mer markant (Chen et al., 2012, s. 278). Då detta 

examensarbete ska jämföra reviderade bolag med oreviderade bidrar Chens (2012) studie 

med tänkvärda resultat då revision är ett av de mest vanligt förekommande sätten att 

kontrollera agentproblem och informationsasymmetri (Eilifsen et al., 2010, s. 6, 10; 

Jensen & Meckling, 1976, s. 323). Vidare tenderar reviderade bolag att uppvisa mindre 

kostnadsasymmetri i övriga kostnader jämfört med oreviderade bolag när starka 

incitament till resultatmanipulering finns, vilket kan tolkas som ett sätt att försöka minska 

det beskattningsbara resultatet (Höglund & Sundvik, 2019, s. 22). 

  

Genom att i detta examensarbete även använda sig av kostnadsasymmetri i övriga 

kostnader så täcks en större del av företagsledningens möjligheter till 

resultatmanipulation in, detta till skillnad om endast periodiseringar skulle mätas. 

Samtidigt kommer bolagens kostnadsasymmetri i övriga kostnader användas för att 

jämföra hur användningen av denna typ av resultatmanipulation skiljer sig åt mellan 

reviderade och oreviderade bolag för att minska det beskattningsbara resultatet det år 

bolagsskatten är högre. 

 

2.9 Redovisningskvalité 
En indikator på om bolag har tillräckliga incitament till att i realiteten faktiskt manipulera 

sitt resultat, kan vara att betrakta den redovisningskvalité som återfinns i bolagens 

redovisning. I den akademiska litteraturen finns det ingen allmän och konsekvent 

definition av just redovisningskvalité (Cohen et al., 2004, s. 39; McDaniel et al., 2002, s. 

144-145), men IASB:s (International Accounting Standards Board) Conceptual 

Framework for Financial Reporting (i fortsättningen benämnt Conceptual Framework) 

(IASB, 2010) kan användas för att få en bättre förståelse för vad redovisningskvalité 

innebär. I Conceptual Framework (IASB, 2010) framgår det att ett av de huvudsakliga 

syftena med den finansiella redovisningen är att ge information om bolagets ekonomiska 

resurser och de fordringar som finns gentemot det rapporterande bolaget. Vidare framgår 

det att information om effekten av transaktioner och andra händelser som förändrar det 

rapporterade bolagets ekonomiska resurser och fordringar ska uppenbaras (IASB, 2010). 

Detta innebär att syftet med den finansiella redovisningen är att ge en insyn och förståelse 

för bolagets underliggande ekonomiska position och dess förändringar (Gaynor et al., 

2016, s. 2). 

  

Från Conceptual Framework framgår det även att huvudsyftena med finansiell 

rapportering är att förse existerande och potentiella investerare, långivare och andra 

kreditgivare med finansiell information som är användbar vid taganden av beslut (IASB, 

BC1.26, 2010). Vad användbar information är definieras som finansiell information som 

är relevant och trovärdigt presenterad (IASB, QC4, 2010). Relevant information är 

kapabel till att göra skillnad i beslutsfattningen av användarna då information antingen 

har ett förutsägande eller bekräftande värde, medan trovärdigt presenterad innebär att 

informationen är komplett, neutral och fri från fel (IASB, QC6-QC10, 2010). Baserat på 

Conceptual Framework så definierar Gaynor et al. (2016, s. 2) finansiella redovisningar 

med hög kvalité som dem som är mer kompletta, neutrala, och fria från fel, och som 

samtidigt ger mer användbar, förutsägbar eller bekräftande information om bolagets 

underliggande ekonomiska position och prestation. Likt Gaynor et al. (2016, s. 2) så 

argumenterar McDaniels et al. (2002, s. 156) utifrån den tidigare upplagan av Conceptual 

Framework att hög redovisningskvalité har två huvudsakliga karaktärer; relevans och 

tillförlitlighet. 
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När kvalité för den finansiella informationen diskuteras är det viktigt att skilja mellan 

redovisningskvalité och revisionskvalité. Redovisningskvalité är som ovan beskrivet en 

finansiell redovisning som är komplett, neutral och fri från fel, och som samtidigt ger 

bolagets intressenter en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning (Gaynor et al., 

2016, s. 2). Revisionskvalité däremot brukar definieras som marknadens gemensamma 

sannolikhet att revisorn både kommer att upptäcka en överträdelse i klientens redovisning 

och även rapportera om denna överträdelse (DeAngelo, 1981, s. 186). Det huvudsakliga 

syftet med en revision är att en oberoende tredje part granskar den finansiella 

redovisningen för ett bolag och bedömer om redovisningen följer de standarder som finns. 

Granskningen ska genomföras av en person som är kvalificerad, oberoende och objektiv 

och leder då till ökad tillförlitlighet för den finansiella redovisningen vid beslutsfattande 

för bolagens intressenter, såsom kreditgivare och investerare (Minnis, 2011, s. 463, 497). 

Med detta i åtanke är det därför viktigt att veta vilka skillnader i redovisningskvalitén 

som uppstår om bolaget har revisor eller ej då examensarbetet ämnar jämföra frivilligt 

reviderade bolag mot oreviderade. 

  

Tidigare studier har undersökt sambandet mellan revisionskvalitén och 

redovisningskvalitén som bolag uppvisar och funnit att i regel så har hög kvalité på 

revisionen stor påverkan på kvalitén på redovisningen (Becker et al., 1998, s. 6; Behn et 

al., 2008, s. 328; Teoh & Wong, 1993, s. 347). Denna slutsats är i linje med det som 

tidigare diskuterats under avsnitt 2.1 “Revisorns roll”, vilket är att bidra med ökad kvalité. 

Hur hög kvalité revisorer håller på deras arbete påverkas av flera faktorer som exempelvis 

deras kompetens, erfarenhet och oberoende. En avgörande faktor, relaterat till kompetens 

och erfarenhet, är hur väl insatt revisorn är i en viss industri. Burnett et al. (2012, s. 1878-

1879) och Bratten et al. (2017, s. 24) poängterar att företagsledningens förmåga att 

resultatmanipulera minskar då bolaget revideras av en industrispecialiserad revisor, 

samtidigt som de menar att en mer klientanpassad revision har en positiv effekt på 

redovisningskvalitén. Forskarna Clatworthy och Peel har tillsammans genomfört flera 

studier i Storbritannien där de jämför skillnader i redovisningskvalité mellan frivilligt 

reviderade och oreviderade privata bolag. Clatworthy och Peel (2013, s. 22) visar att i 

frivilligt reviderade bolag är boksluten cirka hälften så troliga att innehålla fel i jämförelse 

med oreviderade bolag. I en senare studie visar dem även att oreviderade bolag är 41 

procent mer troliga att lämna in finansiella uppgifter sent än reviderade bolag (Clatworthy 

& Peel, 2016, s. 308). 

  

Dessa slutsatser av bland annat Burnett et al. (2012), Bratten et al. (2017), samt 

Clatworthy och Peel (2013) ger tydliga signaler om att det föreligger skillnader i 

resultatmanipulation och redovisningskvalité mellan reviderade och oreviderade bolag. 

Denna kunskap är essentiell för examensarbetets fortsatta utformning och dess strävan 

mot uppfyllelse av syftet.  

  

2.10 Resultatmanipulation i reviderade och oreviderade bolag 
Tidigare studier visar som nämnt att revision ökar bolagets redovisningskvalité markant 

samtidigt som revisionen bidrar till bättre möjligheter för bolaget gällande bland annat 

krediter (Clatworthy & Peel, 2013, s. 22; Minnis, 2011, s. 463, 497). Liknande det tydliga 

samband som finns med ökad redovisningskvalité i bolag med revisor så finns det tydliga 

samband gällande graden av resultatmanipulation i bolag som har revisor eller inte. 

Höglund och Sundviks (2019, s. 22) studie visar nämligen att oreviderade bolag generellt 

sysslar med resultatmanipulation, främst genom kostnadsasymmetri i övriga kostnader, i 

högre utsträckning än reviderade bolag. Som grund för sin diskussion gällande 
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resultatmanipulation för oreviderade och reviderade bolag förklarar Höglund och 

Sundvik (2019, s. 4) att den centrala aspekten här egentligen är huruvida revisorer i 

allmänhet förhindrar resultatmanipulation, och inte hur skillnaden mellan oreviderade 

eller reviderade bolag ter sig. 

  

Genom att använda sig av storleken på revisionsbolagen (Big eight, six, four) som proxy 

för att mäta revisionskvalité så har tidigare studier visat att de större revisionsbolagen är 

mindre toleranta och accepterar resultatmanipulation i betydligt mindre utsträckning än 

de mindre revisionsbolagen, och anledningen till detta är rädslan för skattemyndigheter 

samt risken att försämra sitt rykte (Bauwhede et al., 2003, s. 19; Becker et al., 1998, s. 

19; Francis et al., 1999, s. 31-32; Kim et al. 2003, s. 355-356). Viktigt att påpeka är dock 

att andra forskare har genomfört liknande studier och inte kommit fram till några 

signifikanta skillnader mellan större och mindre revisionsbolag (Maijoor & Vanstraelen, 

2006, s. 49; Piot & Janin, 2007, s. 448-449). Bland annat visar Maijoor och Vanstraelen 

(2006, s. 49) att huruvida revision från revisionsbyråer inom Big Four innebär högre 

kvalité skiljer sig mellan europeiska länder och argumenterar för att revision från Big 

Four inte är avgörande för graden av resultatmanipulation, utan att nationella skillnader 

istället är den avgörande faktorn. Detta är i linje med Van Tendeloo och Vanstraelens 

(2008, s. 464) studie som visar att endast i länder där överensstämmelsen mellan den 

finansiella- och den skattemässiga redovisningen är hög och där skattemyndigheten utför 

granskningar i större utsträckning, så förhindrar revisorer från Big Four privata bolags 

resultatmanipulation. 

  

Minnis (2011, s. 491) indikerar att frivilligt reviderade bolag uppvisar högre kvalité på 

redovisningen av periodiseringar gentemot oreviderade. Vidare så uppvisar frivilligt 

reviderade bolag i regel mer konservativ finansiell rapportering jämfört med bolag som 

valt bort revisor (Dedman & Kausar, 2012, s. 416). Dessa, oreviderade bolag, redovisar 

inkomstökande händelser snabbare och inkomstminskande händelser långsammare 

samtidigt som de i högre grad redovisar inkomstökande periodiseringar och i mindre grad 

inkomstminskande i jämförelse med frivilligt reviderade bolag (Dedman & Kausar, 2012, 

s. 416). Både lägre kvalité på redovisningen av periodiseringar som präglar oreviderade 

bolag, likt Minnis diskuterar, samt snabbare respektive långsammare hantering av 

inkomstökande/inkomstminskande händelser associeras ofta med högre grad 

resultatmanipulation. Vidare visar tidigare studier att frivilligt reviderade bolags bokslut 

är hälften så troliga att innehålla fel gentemot oreviderade (Clatworthy & Peel, 2013, s. 

22). Det är dock viktigt att lyfta fram att viss forskning, som bland annat av Kausar et al. 

(2016, s. 159) inte har funnit någon skillnad i redovisningskvalitén före och efter att ett 

beslut om frivillig revision infördes. 

  

Då examensarbetet ämnar jämföra skatteplanering vid en bolagsskattesänkning mellan 

oreviderade och reviderade bolag, är det viktigt att analysera skillnader i 

resultatmanipulation mellan dessa typer av bolag. Detta då det huvudsakliga syftet för 

resultatmanipulation i privata bolag grundar sig i att minska det beskattningsbara 

resultatet och således skatten de betalar (Kosi & Valentinic, 2012, s. 145-146; Vander 

Bauwhede & Willekens, 2004, s. 503, 515). 
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SAMMANFATTANDE FRAMTAGNING AV HYPOTESER 

 

 
Figur 1. Schematisk bild över examensarbetets underliggande teoretiska studieområden.   

  

2.11 Hypotesval 
Sedan revisionsplikten för aktiebolag i Sverige togs bort 2010 har antalet godkända och 

auktoriserade revisorer minskat som följd av minskningen av revisionspliktiga bolag 

(Revisorsinspektionen, u.å). Trots de fördelar som de mindre aktiebolagen har kunnat 

åtnjuta i och med den frivilliga revisionen, visar flera studier inom området att kostnaden 

att välja bort revisor överstiger fördelarna. Bolag med revisor visar på en lägre grad av 

resultatmanipulation samt fel i räkenskaperna, och som följd en högre 

redovisningskvalité. Privata bolag som är verksamma i områden där överensstämmelsen 

mellan den taxerbara och bokförda inkomsten är hög, ett område som Sverige anses vara 

(Sundvik, 2016, s. 265), tenderar att flytta resultatet mellan åren i större utsträckning, då 

det finns extra starka incitament (Sundvik, 2017, s. 40). På grund av det starka 

incitamentet till att flytta resultatet mellan åren, i och med sänkningen av bolagsskatten, 

förväntas både reviderade och oreviderade bolag manipulera resultatet, detta då revision 

inte förhindrar resultatmanipulation som är tillåten enligt redovisningsstandarderna. Då 

resultatmanipulation även kan ske genom ej tillåtna metoder förväntas dock reviderade 

bolag uppvisa en lägre grad av manipulation på grund av revisorns troliga ingripande. I 

med denna förväntning kommer även bolag, som enligt lag borde ha revisor men som inte 

har det, undersökas för att se resultatmanipulationens utsträckning i dessa extremfall. 

Behandlingen av periodiseringar är ett av de huvudsakliga områden som en revisor 

förväntas ingripa mot om redovisningen sker i strid mot de berörda 

redovisningsstandarder och skatteregler som finns. I linje med denna förväntning testas 

skillnaden i resultatmanipulation mellan reviderade och oreviderade bolag genom 

följande hypoteser: 

  

Hypotes 1a: Privata bolag med revisor som antar gränsvärdena för frivillig revision, har 

mindre negativa oväntade periodiseringar i motsats till privata bolag utan revisor, före 

Sveriges sänkning av bolagsskatten år 2013. 
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Hypotes 1b: Privata bolag utan revisor som överstiger gränsvärdena för frivillig revision, 

har mer negativa oväntade periodiseringar i motsats till privata bolag med revisor, före 

Sveriges sänkning av bolagsskatten år 2013. 

  

Utöver en granskning av revisorers behandling av oväntade periodiseringar finns det 

andra sätt att bedöma graden av resultatmanipulation, på engelska benämns det som “non-

accrual income shiftning” och innebär manipulation genom andra sätt än genom 

periodiseringar. Likt Höglund och Sundvik (2019) granskar examensarbetet även detta 

sätt av att mäta resultatmanipulation, och då genom att undersöka kostnadsasymmetri i 

övriga kostnader. Övriga kostnader är känsliga för resultatmanipulation och 

kostnadsasymmetri tenderar att vara högre i oreviderade bolag (Höglund & Sundvik, 

2019, s. 21-22), vilket leder fram till examensarbetets andra hypoteser: 

  

Hypotes 2a: Privata bolag med revisor som antar gränsvärdena för frivillig revision, har 

mindre grad av kostnadsasymmetri i övriga kostnader i motsats till privata bolag utan 

revisor, före Sveriges sänkning av bolagsskatten år 2013.  

 

Hypotes 2b: Privata bolag utan revisor som överstiger gränsvärdena för frivillig revision, 

har högre grad av kostnadsasymmetri i övriga kostnader i motsats till privata bolag med 

revisor, före Sveriges sänkning av bolagsskatten år 2013.  

3. STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Med utgångspunkt i examensarbetets forskningsfråga och syfte beskriver metodkapitlet 

det kunskapsteoretiska synsätt-, angreppssätt och verklighetssyn som gemensamt ligger 

till grund för den utvalda kvantitativa forskningsmetoden.  

 

3.1 Förförståelse och ämnesval 
Förförståelse benämns också som förkunskap och utgör den förförståelse som finns och 

som präglar sättet att uppleva verkligheten (Thurén, 2013, s. 62). Det är alltså inte enbart 

sinnena som uppfattar verkligheten, utan det är istället även rikligt med tolkning som gör 

att verkligheten uppfattas som den gör (Thurén, 2013, s. 58). Förförståelse är oerhört 

viktigt då det är grunden i allt som upplevs, syns, hörs, och inte minst vad människor 

tycker och tänker (Thurén, 2013, s. 60).  

 

Båda examensarbetets författare studerar sista terminen på Civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan i Umeå med inriktning på redovisning och revision, varför 

förförståelsen hos författarna främst utgörs av teoretisk kunskap. Under studieperioden 

har denna kunskap inhämtats från flertalet relevanta ämnen som examensarbetet berör. 

Bland annat statistik samt företagsekonomi A och B där framförallt kunskap inom 

vetenskaplig metod, redovisning och revision bidragit till god förförståelse. Vidare har 

en av författarna studerat D-kursen “Advanced Auditing” som bidragit till en god inblick 

i revisionsyrket, medan den andra författaren har studerat D-kursen “International 

Accounting Principles” vid sina utlandsstudier som medfört ökat intresse inom området.  

 

Även tidigare bakgrund av praktisk erfarenhet som båda författarna har inom 

revisionsbyrå har medfört en ytterligare nyfikenhet inom forskningsområdet. Då denna 

tidigare yrkeserfarenhet varit inom området redovisning, men framtida yrkeserfarenheter 

kommer vara inom revision, har valet av ämne också inkluderat detta område. Dessutom 

har införandet av den frivilliga revisionen och det allmänna intresset för revision bidragit 

till att ämnesvalet resulterat i att undersöka skillnaden i resultatmanipulering hos 
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reviderade och oreviderade bolag, för att således kunna dra slutsatser om betydelsen av 

revisorns roll.  

 

3.2 Kunskapsteoretiskt synsätt  
En studies kunskapssyn är ett filosofiskt regelverk som vägleder huruvida den specifika 

forskningen ska betraktas. Under en lång tidsperiod fanns det bara en kunskapssyn 

eftersom samtliga vetenskapliga bedrifter ansågs härledas från naturvetenskapen. Numera 

kan vetenskapliga bedrifter även härledas från samhällsvetenskapen, vilket gör att det 

finns två olika kunskapssyner att tillgå; interpretativismen och positivismen. (Collis & 

Hussey, 2014, s. 43) 

 

Interpretativismen har sin grund i tron om att den sociala realiteten är subjektiv, då det är 

tolkningar som skapar den. Fokus ligger i att utvinna en tolkande förståelse genom att 

studera komplexiteten i sociala fenomen. Sammanfattningsvis kan en slutsats dras om att 

interpretativismen inkluderar all typ av forskning som inte utvinns från kvantitativ data i 

en statistisk analys. (Collis & Hussey, 2014, s. 45) 

 

Positivismen däremot menar att all vetenskap ska vara objektiv, och därmed fullkomligt 

värderingsfri. Synen grundar sig i den tro om att verkligheten är självständig från oss och 

att den därav genom empirisk forskning, så som observationer och experiment, kan 

upptäcka nya teorier. Under den positivistiska synen är det alltså teorierna som utgör 

förklaringen, och teorierna i sin tur utgör skapelser av orsakssamband mellan variabler. 

För att få en djupare förståelse kan ett fenomen förklaras som en variabel som kan anta 

olika värden, medan en teori kan förklaras som en integration av dessa variabler med 

samband till varandra. Syftet med positivismen är att utveckla hypoteser för att sedan 

testa de och på det sättet ta ställning till förklaringar. (Bryman & Bell, 2013, s. 36)  

 

Den kritik som riktar sig till den positivistiska synen är bland annat att en för stark struktur 

i forskningsdesign kan begränsa resultat och leda till ignorans i ytterligare resultat, samt 

att ett komplext fenomen som inkluderas i enbart en mätning kan anses vara missledande 

(Collis & Hussey, 2014, s. 45).  

 

Då examensarbetets forskningsfråga lyder “Skiljer sig graden av resultatmanipulation 

mellan reviderade och oreviderade privata bolag?” kommer således inte individers sätt att 

agera beaktas och utgöra subjektiva tolkningar, utan forskningsfrågan ger incitament till 

ett objektivt synsätt där orsakssamband ska skapas. Det positivistiska synsättet ger vidare 

argument till att examensarbetet tar ett deduktivt angreppssätt.  

 

3.3 Angreppssätt 
Angreppssättet ligger till grund för hur studiens teoretiska information sammanställs, 

arbetet utformas samt hur slutsatser dras. Vetenskapliga studier använder sig antingen av 

ett deduktivt, induktivt eller abduktivt angreppssätt, där det abduktiva är en kombination 

av de två andra (Patel & Davidson, 2011, s. 23-24). Ett deduktivt angreppssätt är när en 

teoretisk struktur utvecklas för att sedan testas med empiriska observationer, vilket 

innebär att utifrån befintlig teori så bildas hypoteser som sedan prövas (Collis & Hussey, 

2014, s. 7). I kontrast till det deduktiva angreppssättet innefattar det induktiva 

angreppssättet istället att teori utvecklas från den empiriska realiteten som erhålls genom 

individuella observationer, där teorin går från specifika till generella fall (Collis & 

Hussey, 2014, s. 7). Detta angreppssätt härleds vanligtvis från det kunskapsteoretiska 

synsättet interpretativismen (Collis & Hussey, 2014, s. 44), vilket beskrevs under 
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ovanstående rubrik. Examensarbetet utgår från tidigare studier och teorier för att 

undersöka huruvida graden av resultatmanipulation skiljer sig mellan reviderade och 

oreviderade bolag, vilket innebär att arbetet följer ett deduktivt angreppssätt. Detta 

innebär i sin tur att hypoteser kommer att härledas utifrån tidigare studier för att sedan 

undersökas empiriskt. Därefter analyseras det huruvida hypoteserna kan bekräftas eller 

ska förkastas. I analysen av resultatet kommer diskussionen bygga på och relatera till 

tidigare studier och teorier som berörts i den teoretiska referensramen. Det deduktiva 

angreppssättet förväntas stärka examensarbetets objektivitet då arbetet utgår ifrån 

befintliga teorier (Patel & Davidson, 2011, s. 23). 

 

Figur 2. Den deduktiva processen (modifierad version).  

Källa: Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2013).  

     

Då examensarbetet utgår från en positivistisk kunskapssyn faller det sig naturligt att 

arbetet även använder sig av det deduktiva angreppssättet. Positivism ämnar till att se på 

all vetenskap objektivt och värderingsfritt vilket stämmer överens med det valda 

angreppssättet (Collis & Hussey, 2014, s. 7). I det forskningsområde som examensarbetet 

tillhör har de tidigare studierna likväl använt ett deduktivt angreppssätt, där tidigare 

teorier har använts för att ta fram hypoteser som sedan besvarats (Höglund & Sundvik, 

2019; Sundvik, 2017; Watrin et al., 2012). Detta innebär att examensarbetet val av 

angreppssätt är i linje med tidigare forskning inom området, vilket styrker valet ytterligare 

samtidigt som det visar att ett induktivt angreppssätt inte passar vald forskning.  

 

Eftersom empirin vid ett deduktivt angreppssätt grundar sig i den teori som finns 

tillgänglig inom relevant forskningsområde kan det uppstå problem i med att det finns en 

risk att den forskning och teori som finns inte reflekterar den faktiska verklighet som den 

ämnar att förklara (Johansson-Lindfors, 1993, s. 56). Då examensarbetet använder 

regressionsmodeller för att besvara de uppställda hypoteserna finns risk att variabler med 

en hög förklaringsgrad har förbisetts. Vid val av variabler för de analyser som genomförs 

har examensarbetet utgått från Höglund och Sundviks studie från 2019 som testade 

samma hypoteser i Finland som detta examensarbete ämnar att testa i Sverige. Även 

Höglund och Sundvik (2019) utgick från tidigare forskning inom området då de valde ut 

sina variabler, och där har det diskuterats om att modellerna inte är helt fullständiga, och 

att det med jämna mellanrum fortfarande sker korrigeringar av den ursprungliga Jones-

modellen (Chen et al., 2017; Dechow et al., 1995; Dechow et al., 2010). Utifrån den 

kunskap som forskare inom resultatmanipulation har är dock den modellen som Höglund 

och Sundvik använder sig av, och examensarbetet utgår från, den mest precisa. Risken 

för att en relevant variabel har förbisetts i tidigare studier föreligger men bedöms som 

liten.  

 

3.4 Verklighetssyn 
Ontologin, eller verklighetssyn, ämnar att förklara hur sociala entiteter fungerar och bör 

uppfattas (Bryman & Bell, s. 41). De två huvudsakliga synssätten inom ontologin är 

konstruktionism där en ser på sociala aktörer som medskapare till de sociala företeelser 

och den mening dessa företeelser har, samt objektivism där en ser de sociala företeelserna 

och dess betydelse som fristående och oberoende av de sociala aktörerna (Bryman & Bell, 
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2013, s. 42-43). Då examensarbetet samlar in sekundärdata rörande de svenska privata 

bolagen och sedan använder nyckeltal för att genomföra analyserna om 

resultatmanipulation, faller det sig naturligt att arbetet utgår från en objektivistisk 

verklighetssyn. Detta innebär att incitamentet för resultatmanipulering vid en sänkning 

av bolagsskatten har uppstått inom företaget i enlighet med objektivism, och inte skapats 

eller påverkats av sociala aktörer, vilket även stöds av tidigare studier som visar att 

resultatmanipulation används för att maximera vinsten i bolaget (Kosi & Valentinic, 

2012, s. 145-146; Vander Bauwhede & Willekens, 2004, s. 503, 515). Genomgående i 

arbetet utgås det därför från att organisationer och dess anställda själva formar de 

värderingar, riktlinjer och regler som individerna tillämpar och speglar arbetsprocesserna, 

vilket objektivism innebär (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Vidare stöds det objektivistiska 

synsättet då examensarbetet utgår från en positivistisk kunskapssyn vilket förknippas med 

objektivism (Collis & Hussey, 2014, s. 47). Det är dock viktigt att nämna att det finns 

begränsningar inom objektiviteten och kvantitativa studier som genomförs med en 

objektiv verklighetssyn, då det ändå alltid föreligger en risk att påverkas av författarnas 

personliga egenskaper (Bryman & Bell, 2013, s. 55). 

 

3.5 Datainsamlingsmetodik 
Generellt finns det två olika metoder för datainsamling, den kvantitativa och kvalitativa 

metoden (Bryman & Bell, 2013, s. 49). På samma sätt som att det deduktiva 

angreppssättet kan sammanflätas med det kunskapsteoretiska synsättet positivism, kan 

även det kvantitativa metodvalet förknippas med positivism (Collis & Hussey, 2014, s. 

45). Under kunskapssynen positivism finns det nämligen ett antagande om att sociala 

fenomen kan mätas, vilket gör det aktuellt med statistiska analyser av kvantitativ data 

(Collis & Hussey, 2014, s. 44), och är således ett argument för examensarbetets 

kvantitativa metodval. Fördelen med en kvantitativ metod är att den är väl strukturerad, 

vilket gör den enklare att sammanställa och analysera i motsats till den kvalitativa 

metoden som anses vara enklare att initiera, men desto svårare att analysera och skriva 

om (Collis & Hussey, 2014, s. 6). En kvalitativ metod samspelar gärna med det 

interpretativistiska synsättet där tolkning och förståelse är de centrala punkterna (Collis 

& Hussey, 2014, s. 45), och inom denna metod sker vanligtvis insamling av kvalitativ 

data via exempelvis djupintervjuer eller fokusgrupper (Collis & Hussey, 2014, s. 133, 

141).  

 

Vid användning av den kvantitativa metoden samlas kvantitativ data in, vilket är data som 

antar numerisk form (Collis & Hussey, 2014, s. 44), och som sedan analyseras med hjälp 

av statistiska metoder (Collis & Hussey, 2014, s. 5). För att komplettera den kvantitativa 

datan kan det vidare vara användbart att även insamla viss kvalitativ data, som förslagsvis 

kan vara kategorier eller teman som identifierats (Collis & Hussey, 2014, s. 226). Då 

examensarbetet avser använda samma modeller som Höglund och Sundvik (2019) använt 

för att mäta graden av resultatmanipulation och således besvara examensarbetets 

forskningsfråga, anses det lämpligt att examensarbetet också använder den kvantitativa 

metoden för insamling av data och vidare analys. Detta eftersom dessa modeller kräver 

att kvantitativ data insamlas, men även viss kvalitativ data för komplettering.  

 

3.6 Litteratursökning 
En litteratursökning är den systematiska processen för att finna redan existerande kunskap 

avseende det specifika ämnesområdet (Collis & Hussey, 2014, s. 76). Denna process 

genomförs eftersom författarna på ett vetenskapligt sätt ska kunna välja ut och läsa 
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litteratur relaterat till tidigare forskning inom ämnesområdet, och på så sätt kunna bidra 

till författarnas argumentationer (Bryman & Bell, 2013, s. 111).  

 

För examensarbetets litteratursökning har det primära tillvägagångssättet varit att 

använda databaser via Umeå Universitetsbibliotek. De databaser som använts har 

mestadels bestått av Business Source Premier (Ebsco), EconPapers (RePEc) och Google 

Scholar. Eftersom examensarbetet i stor omfattning baserats på tidigare studier inom 

forskningsområdet har främst vetenskapliga artiklar och litteratur från dessa studier 

använts. I dessa fall har källförteckningen studerats för att sedan söka upp de specifika 

källorna via databaser. När litteratursökningen skett omedelbart från databas har sökord 

som “audit exemption”, “earnings management” och “audit quality” lett fram till 

godartade resultat.  

 

På grund av den variation i mängd träffar varje sökord resulterade i beroende på valet av 

databas användes Business Source Premier (Ebsco) i högsta grad. Exempelvis resulterade 

sökordet “audit exemption” i 473 träffar med databasen Business Source Premier 

(Ebsco), och cirka 50 100 träffar med Google Scholar. Detta medförde att endast specifika 

litteratursökningar gjordes via den sistnämnda databasen, då det var för tidskrävande att 

gå igenom så pass stor mängd träffar.  

 

För att litteratursökningen skulle uppvisa bästa resultat har även sökningarna i databaser 

begränsats genom att enbart få upp vetenskapliga artiklar som är “peer reviewed”. Detta 

för att erhålla bästa möjliga kvalité då litteraturen utgör en bas i examensarbetet.  

 

Som komplement till litteratursökningen har även examensarbetets handledare varit 

behjälplig genom att ge rekommendationer om olika titlar på vetenskapliga artiklar som 

är av betydelse för examensarbetet. Även den metodologiska och statistiska delen i 

examensarbetet har kompletterats med tidigare kurslitteratur från 

Civilekonomprogrammet.  

 

3.7 Källkritik 
För att legitimera examensarbetet har relevanta teorier från framstående forskare inom 

ämnet använts. De använda teorierna har granskats gällande deras tillförlitlighet och 

relevans för att sedan förklaras och kopplas till examensarbetet i fråga, detta 

tillvägagångssätt ökar arbetets trovärdighet och relevans (Smith, 2011, s. 43-45). 

Granskningen och värderingen av de olika källornas tillförlitlighet har utgått från de fyra 

källkritiska huvudprinciperna, äkthet, tidssamband, oberoende, och tendensfrihet 

(Thurén, 2013, s. 7-8). 

  

Den första principen, äkthet, ämnar att författaren ska undersöka om källan verkligen är 

vad den utger sig för att vara. Tidssambandsprincipen menar att desto längre tid som har 

gått mellan händelsen och berättandet om händelsen desto mindre pålitlig blir källan. 

Nästa princip behandlar beroende kontra oberoende och menar att en pålitlig källa ska 

vara oberoende och bygga på egna upplevelser och således inte ha påverkats av andra. 

Tendens är den sista huvudprincipen och tar ställning till om källan har uppkommit på 

grund av något specifikt syfte för att försöka påverka människor och därför har förvrängt 

berättelsen. (Thurén, 2017, s. 7-8) 

  

För att säkerställa äktheten i de källor och teorier som tillämpats har examensarbetet 

nästintill uteslutande använts sig av framstående författare inom områdena kvalité och 
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resultatmanipulation etcetera. Därefter har de arbetenas källor använts för att hitta andra 

relevanta vetenskapliga artiklar som även dem är peer-reviewed, vilket är i linje med 

Smiths (2011, s. 43) rekommendationer för litteratursökning. Både äldre och nyare källor 

har använts och i linje med tidssambandsprincipen har de äldre källorna granskats mer 

noggrant och främst använts tillsammans med även nyare källor, vilka bygger vidare på 

de äldre källornas teorier. Hänsyn har tagits för principen oberoende genom att prioritera 

primärkällor vilka är mer tillförlitliga än sekundärkällor (Thurén, 2013, s. 45). Källorna 

som använts i studien har granskat och valts ut endast om det tydlig framgår hur studien 

har genomförts och var data kommer ifrån, på det sättet kan examensarbetet uppfylla 

tendensfrihetsprincipen. 

  

Utöver de fyra huvudprinciperna är kompetens, öppenhet och källans situation viktiga 

faktorer att ta hänsyn till då källornas tillförlitlighet granskas. Kompetensen hos 

författarna till källorna kan anses högre om det finns konsensus hos forskare huruvida ett 

visst fenomen stämmer eller inte. Öppenhet om de källor som använts stärker 

trovärdigheten samtidigt som etablerade forskare tänker på sitt anseende vilket innebär 

att dessa källor anses mer tillförlitliga än andra. (Thurén, 2013, s. 247) 

4. PRAKTISK METOD 
Kapitlet inleder med en beskrivning av examensarbetets valda forskningsdesign som 

leder till den praktiska datainsamlingen. Följaktligen presenteras de två utvalda 

empiriska modeller som ämnar mäta graden resultatmanipulation och således besvara 

examensarbetets forskningsfråga. 

 

4.1 Forskningsdesign 
Hur designen av en studie ska utformas på bästa sätt är olika från varje enskild studie där 

valet huvudsakligen beror på studiens syfte, tillgänglig data samt den valda 

forskningsfrågan (Smith, 2011, s. 53). Examensarbetet syftar till att öka förståelsen kring 

bolags agerande i redovisningen genom att använda sig av sekundärdata där bolags 

årsredovisningar används, för att vidare få ut relevanta nyckeltal som sedan analyseras. 

Detta innebär att i enlighet med Smith (2011, s. 143) kommer examensarbetet genomföras 

som en arkivstudie. För att analysera insamlad data och besvara de uppställda hypoteserna 

kommer regressionsanalyser genomföras för att se hur olika oberoende variabler påverkar 

de beroende variablerna. Smith (2011, s. 54) argumenterar för att en arkivstudie är bäst 

lämpad för sådan analys. För att öka tillförlitligheten av de metodval som gjorts baseras 

examensarbetet på de val jämförbara studier har gjort, för att således följa deras arbetssätt 

(exempelvis Höglund & Sundvik, 2019; Sundvik, 2016). 

  

Den data som används i examensarbetet härstammar från åren 2011 och 2012 och utgår 

från över hundratusentals bolag. När en studie genomförs under en viss tidpunkt och 

syftar till att ge en bild av populationen definieras det som en tvärsnittsstudie (Levin, 

2006, s. 24; Smith, 2011, s. 53). De fördelar med att examensarbetet använder sig av en 

tvärsnittsdesign är att det krävs lite resurser, samtidigt som en stor mängd data från 

populationen kan samlas in på kort tid medan nackdelarna är att det kan vara svårt att 

fastställa det faktiska orsakssambandet (Levin, 2006, s. 25), men då tidigare forskning 

har visat på att en bolagsskattesänkning är ett kraftigt incitament till resultatmanipulation 

bör detta inte bli ett problem i examensarbetet. Med anledning av ovanstående 

argumentation och med stöd från tidigare studier utgår examensarbetet från en arkivstudie 

med tvärsnittsdesign.  
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4.2 Urval och datainsamling  
I med examensarbetets kvantitativa metod kan insamling av data, som ska användas till 

vidare statistiska analyser, inkludera primär- eller sekundärdata. Primärdata härstammar 

från originalkällan som exempelvis vid ett experiment eller enkätundersökning, medan 

sekundärdata kan insamlas via bland annat arkiv, databaser och företagsrapporter.  (Collis 

& Hussey, 2014, s. 196-197) Då detta examensarbete kommer använda sig av databasen 

Retriever Business för insamling av data blir således sekundärdata centralt. 

 

Eftersom examensarbetets avgränsning inkluderar svenska privata bolag som uppfyller 

gränsvärdena för frivillig revision, underlättade den filtrerande funktionen i databasen 

den praktiska uppfyllelsen av avgränsningen. Urvalet inkluderade inledningsvis 

aktiebolag med omsättning och totala tillgångar högre än 500 tusentals kronor under 2011 

samt 2012, detta för att eliminera bolag med vilande verksamhet eller som tillfälligt 

saknar genererande verksamhet. Vidare valdes enbart bolag som ej var revisionspliktiga, 

men som ändock kunde ha revisor, det vill säga de bolag som uppfyller gränsvärdena för 

frivillig revision. Totalt resulterade detta i ett totalurval om 108 851 bolag, som sedan 

kategoriserades efter län då det endast gick att exportera 40 000 företag åt gången från 

databasen Retriever Business. Detta resulterade i en uppdelning i fyra kategorier av 

urvalet där Stockholm bestod av 36 857 bolag, Skåne och Västra Götaland 29 627 bolag, 

Östergötland och Uppsala 7 702 bolag, och slutligen de resterande länen 34 665 bolag.  

 

Då examensarbetet ämnar visa hur bolags redovisning framstod åren innan 

skattesänkningen av bolagsskatt 2013 hämtades fortsättningsvis data för åren 2011 och 

2012. Kategorierna med data erhållna från urvalet av bolag var: omsättning, övriga 

rörelsekostnader, övriga externa kostnader, försäljningskostnader, 

administrationskostnader, kostnader för forskning och utveckling, rörelsekapital, totala 

tillgångar, branschhuvudgrupp, avskrivningar, summa anläggningstillgångar, 

skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital, revisorsplikt, revisor, huvudansvarig 

revisor, revisionsbolag, koncernmodernamn och registreringsdatum. Eftersom det var 

ogenomförbart att från databasen exportera data från mer än 40 000 bolag i taget till 

Excel, exporterades datan istället enskilt från varje kategoriskt län, för att sedan utgöra 

en total sammanställning i Excel. På grund av att vissa bolag i urvalet saknade 

information i någon av kategorierna med data användes filter-funktionen i Excel för att 

eliminera dessa bolag. En av dessa kategorier var antal anställda där det för många bolag 

saknades uppgifter vilket i examensarbetet var olyckligt då antal anställda är ett av de tre 

gränsvärdena för frivillig revision. Då antal bolag sjönk kraftigt när kategorin för antal 

anställda filtrerades bort valdes den filtreringen att förbises. Vidare fanns det, trots 

tidigare sortering i Retriever Business, fortfarande bolag som hade tillgångar och 

omsättning under 500 tusentals kronor för år 2011 och 2012, därav filtrerades dessa bolag 

bort i Excel. Slutligen, som en del av att minska potentiell påverkan från extremvärden, 

sattes en gräns för maximal omsättning för 2012 på tre miljoner kronor, vilket är i nivå 

med en av de tre gränserna för frivillig revision (Justitiedepartementet, 2010). Detta 

medförde att den finansiella data som analyserna baseras på innehåller 18 220 bolag, 

varav 1109 har revisor och resterande 17 111 saknar revisor. De bolag som eliminerats 

från den ursprungliga data har inte uppfyllt de kriterier som krävts i examensarbetet och 

har således fallit bort. För att sedan undersöka hypotes 1b och 2b importerades de värden 

som behövdes för regressionsanalyserna från databasen Retriever Business genom att 

filtrera med hjälp av databasens funktion där bolag som borde ha revisor men som ej har 

det återfinns.   
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För att främja de kommande statistiska testerna justerades avslutningsvis den finansiella 

data genom att flertalet variabler logaritmerades. Istället för att ha den ursprungliga 

variabeln togs den naturliga logaritmen av variablerna vilket minskar den påverkan som 

extremvärden annars kan få. Examensarbetet tog hänsyn till extremvärdena för att 

enskilda observationer inte ska få för stor påverkan på resultatet av de statistiska testerna 

(Moore et al., 2011, s. 111). Vidare användes winsorizing på variablerna för att minska 

risken för extremvärdenas påverkan, detta diskuteras vidare i den beskrivande statistiken, 

avsnitt 5.1.1.  

 

4.3 Analysmetodik  
Det analytiska arbetet inleddes med att den insamlade datan applicerades på utvalda 

empiriska modeller. I enlighet med Höglund och Sundviks (2019) studie, som har 

liknande hypoteser, baseras analysen dels på Jones-modellen, men även på en grundlig 

undersökning av bolagens övriga kostnader. Detta då examensarbetets forskningsfråga 

ämnar utreda graden av resultatmanipulation, vilket dessa modeller är behjälpliga till att 

uppskatta.  

 

4.3.1 Oväntade periodiseringar 

En av de mest vanligt förekommande metoder för att mäta och uppskatta 

resultatmanipulering som sker hos bolag är att mäta de periodiseringar som bolagen gör 

(Stubben, 2010, s. 696). Den metod som tenderar att ge bäst resultat i undersökningen av 

periodiseringar är den så kallade Jones-modellen från 1991 (Dechow et al., 1995, s. 204), 

som från det årtalet har fortsatt att anpassas och utvecklas för att bättre spegla 

verkligheten. All resultatmanipulering som sker genom periodiseringar ett räkenskapsår 

måste återföras under senare räkenskapsår, och för att marginellt öka styrkan i modellens 

reliabilitet och förmildra de fel i beräkningarna som kan uppstå från korrelerade 

utelämnade variabler bör tester som utförs med Jones-modellen inkludera återföringar av 

periodiseringar (Dechow et al., 2010, s. 331). Vidare bör hänsyn ges till de oberoende 

variablerna i modellen då dessa ofta har korrelerade egenskaper som kan resultera i bias. 

För att undvika denna typ av missvisande resultat görs ytterligare korrigeringar av Jones-

modellen (Chen et al., 2017, s. 784).  

 

För att undersöka examensarbetets hypotes 1a och 1b, samt huruvida det finns någon 

påverkan på resultatmanipulation genom en revisors existens eller inte, används Jones-

modellen i samstämmighet med Höglund och Sundvik (2019), Dechow et al. (2010) samt 

Chen et al. (2017). Med anledning av detta formuleras följande ekvation:  

 

𝑇𝑃𝐸𝑅𝑖,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1(𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡) +  𝛽2(𝑆𝑇𝐾𝑖,𝑡) +  𝛽3(∆𝑂𝑀𝑆𝑖,𝑡) +  𝛽4(𝐴𝑁𝐿𝑇𝑖,𝑡)

+ 𝛽5(𝐴𝑇𝐾𝑖,𝑡) + 𝛽6(𝑆𝐾𝑈𝐺𝑖,𝑡) +  𝛽7(Å𝐿𝐷𝐸𝑅𝑖,𝑡)

+ 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 +  𝜀𝑖,𝑡 

 

Beroendevariabeln (“TPER”) likställs till totala periodiseringar och är den variabeln som 

influeras av de oberoende variablerna (Collis & Hussey, 2014, s. 204), vilket betyder att 

om de oberoende variablerna antar olika värden kommer den beroende variabeln också 

förändras. De totala periodiseringarna beräknas genom att subtrahera avskrivningar från 

förändringen i det icke likvida rörelsekapitalet. Ekvationen innehåller vidare en dikotom 

variabel, vilka är variabler som endast kan anta två möjliga kategorier och som 

kvantifieras till värde ett om karaktärsdraget finns, och noll om det är frånvarande (Collis 

& Hussey, 2014, s. 203). Inom denna ekvation motsvarar “REV” en dikotom variabel 
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som antar värdet ett om bolaget är reviderat, och värde noll om bolaget inte är reviderat. 

Följaktligen används flertalet kontrollvariabler som antas förstärka sambandet, och dessa 

variabler är identiska med de i Höglund och Sundviks (2019) studie, eftersom 

examensarbetet i hög grad replikerar deras studie. De kontrollvariabler som används i 

ekvationen är storlek, förändring i omsättning, summa anläggningstillgångar, samt 

avkastning på totalt kapital. Vidare utökas modellen ytterligare genom tillägg av 

variablerna skuldsättningsgrad och ålder, där ålder bestäms genom bolagets 

registreringsdatum. Anledningen till utökningen med dessa två variabler är att 

skuldsättningsgraden medverkar till kontroll avseende bolagens finansiella situationer 

och dess finansiella svårigheter (DeAngelo et al., 1994, s. 119), samt ålder då yngre 

företag tenderar att ha mer brister i sin redovisning på grund av mindre erfarenhet, vilket 

således kan leda till sämre redovisningskvalité (Hope & Langli, 2010, s. 584). Slutligen 

undersöks även huruvida det anses förekomma eventuella branschskillnader.  

 

Tabell 2: Variabelförteckning för test av oväntade periodiseringar 

 
       

4.3.2 Övriga kostnader 

För att sedermera analysera examensarbetets hypotes 2a och 2b för att se huruvida en 

revisors existens påverkar bolagens kostnadsasymmetri i övriga kostnader, testas 

bolagens övriga kostnader vilket Scholes et al. (1992) samt Anderson et al. (2003) 

understryker också är ett mått på graden av resultatmanipulation. För att förtydliga är 

betydelsen av kostnadsasymmetri det fenomen där kostnaderna ökar mer när 

företagsaktiviteter ökar, än vad kostnaderna minskar när företagsaktiviteter minskar, 

vilket också nämndes tidigare i den teoretiska referensramen. De bolag som 

examensarbetet analyserar använder sig av olika kostnadsposter för övriga kostnader 

vilket tros bero på att dessa mindre aktiebolag som undersöks inte delar upp kostnaderna 

på samma sätt. Därav har alla former av övriga kostnader summeras för respektive bolag 

för att sedan benämnas övriga kostnader. De olika kostnadsposter som inkluderats är 

övriga externa kostnader, försäljningskostnader, administrationskostnader, kostnader för 

forskning och utveckling samt övriga rörelsekostnader.  

 

Genom en utökning av modellen som Anderson et al. (2003) presenterar, och i enlighet 

med Höglund och Sundviks (2019) studie, tillämpas en multipel linjär regressionsmodell 

som ger upphov till följande ekvation:  

 

Ö𝑉𝑅𝐾𝑖,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1(𝐿𝑁. 𝑂𝑀𝑆𝑖,𝑡) +  𝛽2(𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 ∗ 𝐿𝑁. 𝑂𝑀𝑆𝑖,𝑡)

+  𝛽3(𝑀𝐼𝑁. 𝑂𝑀𝑆𝑖,𝑡 ∗ 𝐿𝑁. 𝑂𝑀𝑆𝑖,𝑡)

+  𝛽4(𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 ∗ 𝑀𝐼𝑁. 𝑂𝑀𝑆𝑖,𝑡 ∗ 𝐿𝑁. 𝑂𝑀𝑆𝑖,𝑡) +  𝛽5(𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡)

+  𝛽6(𝐼𝑁𝑇𝐸𝑁𝑆𝑖,𝑡) +  𝛽7(Å𝐿𝐷𝐸𝑅𝑖,𝑡) + 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 +  𝜀𝑖,𝑡  
 

Ekvation 1: Oväntade periodiseringar

TPER Totala periodiseringar dividerade med fg års totala tillgångar = totala periodiseringart/totala tillgångart-1 

REV Reviderade bolag = 1 om reviderat bolag, annars 0

STK Naturliga logaritmen av fg års totala tilgångar = LN(totala tillgångart-1)

SK.OMS Förändring i omsättning dividerat med fg års totala tillgångar = (omsättningt-omsättningt-1)/totala tillgångart-1

ANLT Anläggningstillgångar dividerat med fg års totala tillgångar = anläggningstillgångart/totala tillgångart-1

ATK Avkastning totalt kapital = (rörelseresultatt-1 + finansiella intäktert-1)/totala tillgångart-1

SKUG Skuldsättningsgrad = eget kapitalt/totala tillgångart-1

ÅLDER Naturlig logaritm för bolagsålder (antal år) = LN(åldert)
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Beroendevariablen (“ÖVRK”) likställs till den naturliga logaritmen av övriga kostnader 

dividerat med övriga kostnader kvarliggande från föregående år (2011), och “LN.OMS” 

beskriver den naturliga logaritmen av omsättningen aktuellt år dividerat med den 

kvarliggande omsättning från föregående år (2011). Variabeln “MIN.OMS” beskriver 

minskningen i omsättning, och antar värde ett om omsättningen har minskat från år 2011, 

och värde noll om inte. Likt den modell Anderson et al. (2003) konstruerat samspelar 

variabeln med förändringen i omsättning som en separat term, detta för att kunna utläsa 

olika skillnader för ökning eller minskning av omsättningen. Vidare testas 

skatteincitamentet med hjälp av graden kostnadsasymmetri genom att samspela 

variablerna minskning i omsättning multiplicerat med förändring i omsättningen. Till 

detta tas även variabeln huruvida bolaget är reviderat eller inte i beaktning. I enlighet med 

Anderson et al. (2003) undersöks även tillgångarnas intensitet genom en variabel, 

eftersom justerade kostnader oftast visar en skillnad om rörelseaktiviteter grundar sig på 

tillgångar som ägs av bolaget, eller på material och service inköpta av bolaget. Även i 

denna modell undersöks ålder och eventuella branschskillnader.  

 

Genom att applicera data från urvalet på dessa modeller ämnar graden av 

resultatmanipulation kunna mätas och examensarbetets forskningsfråga besvaras.  

 

Tabell 3: Variabelförteckning för test av övriga kostnader 

 
    

5. EMPIRI - SKILLNADEN I GRADEN AV 

RESULTATMANIPULATION MELLAN REVIDERADE OCH 

OREVIDERADE BOLAG 
Inledningsvis presenteras en översikt över den statistiska empiri som examensarbetet 

utvunnit från det kvantitativa tillvägagångssättet, där empirin uppdelats genom att 

särskilja på resultatmanipulation genom oväntade periodiseringar, samt genom 

kostnadsasymmetri i övriga kostnader.  

 

5.1 Statistisk empiri 
För att undersöka skillnaden i graden av resultatmanipulation mellan reviderade och 

oreviderade bolag, har ett flertal statistiska tester utförts med underliggande teoretiska 

modeller. Exempelvis har multipla regressionsanalyser utförts med variabler som har sin 

utgångspunkt i Jones-modellen, och sitt syfte att mäta oväntade periodiseringar. 

Resultaten från dessa tester presenteras nedan i två huvudsakliga test, där det som i högsta 

grad diskuteras är testernas p-värde, B-koefficient, samt förklaringsgrad (R2). 

Signifikansnivån för testerna är satt till fem procent, och examensarbetets hypoteser 

förkastas därmed om p-värdet överstiger den siffran.  

 

Ekvation 2: Övriga kostnader

ÖVRK Skillnad i övriga kostnader = LN (övriga kostnadert/övriga kostnadert-1)

LN.OMS Skillnad i omsättning = LN(omsättningt/omsättningt-1)

INTENS Intensitet i tillgångar = LN ( totala tillgångart/omsättningt)

REV Reviderade boag = 1 om reviderat bolag, annars 0

MIN.OMS Minskning i omsättning = 1 om omsättningt < omsättningt-1, annars 0

ÅLDER Naturlig logaritm för bolagsålder (antal år) = LN(åldert)
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5.2 Beskrivande statistik  
Nedan presenteras tabeller med beskrivande statistik för den ursprungliga data som 

används i regressionsmodellerna där resultatmanipulation mäts genom oväntade 

periodiseringar samt kostnadsasymmetri i övriga kostnader. Dessa modeller ligger i sin 

tur till grund för studiens analyser och slutsatser vilka presenteras i kapitel sex och sju. 

De fullständiga, mer utförliga, tabellerna för den beskrivande statistiken återfinns i 

appendix ett. Tabell två och tre, som återfinns i den praktiska metoden, förklarar de i 

ekvationen uppställda variabler och dess förkortningar. 

 

Tabell 4: Nyckeltal för reviderade och oreviderade bolag 

 
 

Efter de avgränsningar och modifikationer som diskuterades i avsnitt 4.2 har genomförts, 

består den data som ska analyseras av totalt 18 220 bolag (1 109 + 17 111). Av dessa 

använder sig sex procent av frivillig revision. Från tabell fyra har storleken på oreviderade 

och reviderade bolag jämförts utifrån bolagens totala tillgångar 2012 samt omsättningar 

2012. Reviderade bolag är i genomsnitt något större än oreviderade utifrån dessa mått, då 

medelvärdet visar att i genomsnitt har reviderade bolag tolv procent högre totala 

tillgångar samt 16 procent högre genomsnittlig omsättning. Att skillnaden inte är större 

kan bero på att siffrorna utgår från den avgränsade data som även används för analyserna, 

där bland annat totala tillgångar minst ska uppgå till 500 tusentals kronor, samt att 

omsättningen understiger tre miljoner kronor. Dessa avgränsningar eliminerar många 

extremvärden och samlar värdena inom dessa spärrar. Vidare framgår det av tabell fyra 

att medelåldern på de oreviderade bolagen är något högre än de reviderade bolagen. 

Samtidigt har de reviderade bolagen högre genomsnittliga övriga kostnader i förhållande 

till försäljningen jämfört med oreviderade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviderade Totala tillgångar 2012 Omsättning 2012 Bolagsålder Övriga kostnader 2012

Antal bolag 1 109,00 1 109,00 1 109,00 1 109,00 

Genomsnitt 2 336,57 1 924,92 10,49 0,30 

Median 1 292,00 1 971,00 6,00 0,25 

Maximum 36 256,00 2 999,00 115,00 2,52 

Minimum 503,00 516,00 1,00 0,01 

Standard avv. 3 433,76 673,63 11,45 0,20 

Summa 2 591 256,00 2 134 736,00 11 633,00 327,20 

Oreviderade Totala tillgångar 2012 Omsättning 2012 Bolagsålder Övriga kostnader 2012

Antal bolag 17 111,00 17 111,00 17 111,00 17 111,00 

Genomsnitt 2 051,83 1 621,43 13,59 0,28 

Median 1 256,00 1 547,00 11,00 0,23 

Maximum 58 911,00 2 999,00 114,00 5,21 

Minimum 501,00 501,00 1,00 0,00 

Standard avv. 2 683,67 632,48 11,52 0,19 

Summa 35 108 824,00 27 744 203,00 232 596,00 4 762,61 
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Tabell 5. Övergripande resultat för variablerna i periodiseringstestet 

 
 

Genomsnittliga totala periodiseringar är positiva för både reviderade och oreviderade 

bolag, och detta kan bero på extremvärden och att dessa siffror ej är winsorizerade. Dock 

är medianen negativ för bägge vilket visar att majoriteten av både reviderade och 

oreviderade bolag har negativa periodiseringar. Variabeln “STK” visar att reviderade och 

oreviderade bolag i genomsnitt och utifrån median i princip är lika stora. Vidare visar 

tabell fem att oreviderade bolag i genomsnitt har minskat sin omsättning mellan 2011 och 

2012, medan reviderade i genomsnitt har ökat sin omsättning. Reviderade bolag har i 

genomsnitt mer anläggningstillgångar i förhållande till totala tillgångar samt högre 

genomsnittlig avkastning i förhållande till totala tillgångar i jämförelse med oreviderade 

bolag. Tabell fem visar att skuldsättningsgraden i genomsnitt är högre hos reviderade 

bolag men medianen är likvärdig för reviderade och oreviderade, samt att oreviderade 

bolag i genomsnitt är äldre än reviderade. 

 

Tabell 6: Övergripande resultat för variablerna i kostnadsasymmetritestet 

 
 

Från tabell sex kan utläsas att reviderade bolag i genomsnitt har högre logaritmerade 

övriga kostnader gentemot oreviderade. Däremot har reviderade bolag även högre 

genomsnittlig logaritmerad omsättning, för oreviderade är genomsnittet till och med 

negativt. Graden av intensitet i tillgångar är lägre för reviderade samtidigt som 

oreviderade visar på en högre grad av minskning i omsättning. Den procentuella 

Reviderade TPER STK SK.OMS ANLT ATK SKUG LN ÅLDER

Antal bolag 1 109,00 1 109,00 1 109,00 1 109,00 1 109,00 1 109,00 1 109,00 

Genomsnitt 0,01 7,28 0,09 0,41 0,19 0,36 1,82 

Median -0,01 7,10 0,03 0,26 0,14 0,01 1,79 

Maximum 0,99 16,49 3,30 3,51 1,12 3,40 4,74 

Minimum -0,90 6,22 -3,73 0,00 -1,96 -3,77 0,00 

Standard avv. 0,24 0,82 0,64 0,43 0,26 0,22 1,07 

Summa 9,46 8 069,42 101,66 449,74 208,51 39,89 2 015,89 

Oreviderade TPER STK SK.OMS ANLT ATK SKUG LN ÅLDER

Antal bolag 17 111,00 17 111,00 17 111,00 17 111,00 17 111,00 17 111,00 17 111,00 

Genomsnitt 0,00 7,25 -0,02 0,36 0,17 0,02 2,20 

Median -0,01 7,10 -0,01 0,23 0,12 0,01 2,40 

Maximum 1,00 10,98 4,44 7,38 2,45 10,77 4,74 

Minimum -1,00 6,22 -9,20 0,00 -4,75 -7,04 0,00 

Standard avv. 0,21 0,73 0,52 0,41 0,23 0,17 0,98 

Summa 40,86 124 114,70 -393,67 6 218,06 2 886,09 425,86 37 716,63 

Reviderade ÖVRK LN.OMS INTENS MIN.OMS

Antal bolag 1 109,00 1 109,00 1 109,00 1 109,00 

Genomsnitt 0,07 0,03 -0,14 0,43 

Median 0,05 0,03 -0,29 0,00 

Maximum 3,04 1,24 3,36 1,00 

Minimum -5,96 -5,04 -1,73 0,00 

Standard avv. 0,53 0,41 0,88 0,50 

Summa 78,67 36,51 -158,39 481,00 

Oreviderade ÖVRK LN.OMS INTENS MIN.OMS

Antal bolag 17 111,00 17 111,00 17 111,00 17 111,00 

Genomsnitt 0,00 -0,03 -0,02 0,52 

Median 0,00 -0,01 -0,15 1,00 

Maximum 5,35 1,58 4,54 1,00 

Minimum -5,53 -3,01 -1,78 0,00 

Standard avv. 0,45 0,33 0,82 0,50 

Summa 23,90 -449,24 -404,01 8 854,00 
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genomsnittliga minskningen av omsättningen är något högre än i tidigare genomförda 

studier (Dierynck et al., 2012, s. 1229; Höglund & Sundvik, 2019, s. 10-11).  

 

Tabell 7. Korrelation mellan applicerade variabler 

 
 

Korrelationsmatrisen i tabell sju visar varken i grupp A eller B upp några starkt 

korrelerade variabler som skulle kunna innebära problem för multikolinjäritet i de 

multipla regressionsanalyserna. Visserligen med undantag för korrelation mellan 

“MINS.OMS” och “LN.OMS”, men vilket faller sig naturligt med tanke på att de är 

kopplade till varandra. Därav är den korrelationen inte relevant. Både grupp A och B 

tillhörande tabell sju har mestadels signifikanta, men små, korrelationer vilket beror på 

det stora urvalet av bolag som använts. Detta kan utläsas från den ursprungliga tabellen i 

appendix ett.  

 

De avgränsningar, för bland annat totala tillgångar och storlek på omsättningen, som 

applicerades innebär att många extremvärden försvinner. I tabell fem och sex visar 

resultat i maximum och minimum dock fortfarande att det finns stora skillnader av värden 

hos observationerna, bland annat hos variablerna “SKUG” respektive “ÖVRK”. För att 

undvika missvisande analyser har winsorizing således genomförts på alla kvantitativa 

förklarande variabler. Winsorizing innebär att data för extremvärdena förvandlas och 

begränsas för att på det sättet minska den påverkan extremvärden annars kan ha. 

Anderson et al. (2003, s. 53), som var en av pionjärerna för att mäta resultatmanipulation 

genom kostnadsasymmetri, använde gränserna 99,5 och 0,5 men exkluderade de bolag 

som föll utanför. Höglund och Sundvik (2019) använde däremot winsorizing för att ge ett 

mer rättvisande resultat. Examensarbetet har tagit hänsyn till bägge studier, och 

analyserna i arbetet har därför skett på data som har winsorizerats utifrån gränserna 99,5 

och 0,5. 

 

5.2.1 Oväntade periodiseringar 

Den statistiska empirin för oväntade periodiseringar presenteras i tabell åtta som 

innehåller beroendevariabeln totala periodiseringar, indikatorvariabeln bransch, samt ett 

flertal kontrollvariabler. Tillhörande beskrivning av variablerna återfinns under avsnitt 

4.3.1. Variabeln revision utgör den mest betydande i modellen och ger indikationer på de 

oväntade periodiseringarna och diskuteras mer nedan. Regressionsmodellen som används 

Korrelationsmatris

Grupp A: Variabler för test av periodiseringar

Korrelation TPER REV SK.OMS STK ATK SKUG ÅLDER

TPER -

REV 0,01 -

SK.OMS 0,17 0,05 -

STK -0,11 0,01 -0,12 -

ATK 0,19 0,02 -0,02 -0,19 -

SKUG -0,08 0,04 0,02 0,23 -0,18 -

ÅLDER -0,13 -0,09 -0,14 0,22 -0,38 -0,08 -

Grupp B: Variabler för test av kostnadsasymmetri

Korrelation ÖVRK LN.OMS MIN.OMS REV ÅLDER INTENTS -

ÖVRK -

LN.OMS 0,40 -

MIN.OMS -0,26 -0,68 -

REV 0,04 0,05 -0,04 -

ÅLDER -0,14 -0,14 0,10 -0,09 -

INTENTS -0,05 -0,13 0,04 -0,03 0,16 -
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är en vidareutveckling av Jones-modellen (1991) konstruerad av Höglund och Sundvik 

(2019) som sedan har modifierats något för att besvara examensarbetets hypotes 1a. I 

tabell åtta visar examensarbetets modell högre förklaringsgrad än tidigare forskning om 

resultatmanipulation genom periodiseringar (Guenther, 1994, s. 240; Höglund & 

Sundvik, 2019, s. 13; Lopez et al., 1998, s. 54). 

 

Tabell 8: Testresultat för oväntade periodiseringar 

 
 

Den huvudsakliga variabeln i regressionsanalysen som ämnar att besvara hypotes 1a är 

revision (“REV”). Resultatet från tabell åtta visar att reviderade bolag har något högre 

resultatmanipulation genom periodiseringar än oreviderade bolag. Variabeln är dock inte 

signifikant, vilket innebär att testet inte är statistiskt säkerställt. Detta betyder att 

examensarbetet inte kan finna belägg för att privata bolag med revisor har mindre 

negativa oväntade periodiseringar i kontrast till de bolag som inte har revisor, före 

Sveriges sänkning av bolagsskatten 2013. Således förkastas hypotes 1a.  

 

Variabeln storlek är signifikant, och beskriver att om samtliga andra variabler hålls 

konstanta så kommer totala periodiseringar öka med 1,4 procentenheter för varje steg 

uppåt storleksmässigt. Det vill säga, större företag har mer totala periodiseringar. 

Förändring av omsättningen är också signifikant och visar att om variabeln ökar med ett 

så ökar den beroende variabeln totala periodiseringar med sju procentenheter. Variabeln 

för anläggningstillgångar uppvisar en negativ koefficient vilket innebär att totala 

periodiseringar minskar med 19 procentenheter för varje ökning med ett som variabeln 

anläggningstillgångarna höjs med. Vidare finns det signifikant stöd att desto högre 

avkastning på totalt kapital, desto mer totala periodiseringar. Skuldsättningsgraden för 

bolag år 2012 är inte signifikant, vilket gör att det inte går att säkerställa resultatet att 

bolag med högre skuldsättning har mer totala periodiseringar. Tabellen visar också att 

variabeln för ålder är signifikant, och att bolag som är äldre har mindre totala 

periodiseringar. 

 

Respektive bolag i urvalet är indelade i en bransch. Dessa branschtillhörigheter har sedan 

kodats till variabler och används som kontrollvariabler i analysen för att bättre spegla 

verkligheten och få ett rättvisande resultat. I tabell åtta har branschvariablerna 

sammanfattats till kontroll av näringsgren, fullständigt test återfinns i appendix ett.  

 

Beroende variabel: TPER Observationer: 18 220

Variabel Koefficient T-statstik P-värde

C -0,030 -1,256 0,209

REV -0,001 -0,157 0,875

STK 0,014 6,252 0,000

SK.OMS 0,077 27,181 0,000

ANLT -0,191 -43,950 0,000

ATK 0,078 10,479 0,000

SKUG 0,002 0,080 0,936

ÅLDER -0,120 -7,544 0,000

Kontroll av näringsgren Ja

R-squared 0,181

Adjusted R-squared 0,179
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5.2.2 Övriga kostnader 

För att vidare kunna analysera graden av resultatmanipulation presenteras den statistiska 

empirin för övriga kostnader i tabell nio, och tillhörande beskrivning av variablerna 

återfinns under avsnitt 4.3.2. Beroendevariabeln utgörs av övriga kostnader medan den 

huvudsakliga variabeln som undersöks för att uppnå examensarbetets syfte är den 

integrerade variabeln “REV*MIN.OMS*LN.OMS”. Vidare används flertalet 

kontrollvariabler samt indikatorvariabeln för bransch. Regressionsmodellen för testet av 

kostnadsasymmetri i övriga kostnader baseras på Höglund och Sundviks (2019) modell 

som ämnade att testa samma sak. Examensarbetets modell för kostnadsasymmetri visar 

på nästintill identisk förklaringsgrad som den tidigare genomförda systerstudien från 

Finland (Höglund & Sundvik, 2019, s. 14). 

 

Tabell 9: Testresultat för övriga kostnader 

 
 

Interaktionsvariabeln “MIN.OMS*LN.OMS” ämnar visa hur mycket övriga kostnader 

minskar när omsättningen minskar, resultatet visar en signifikant minskning på 16 

procentenheter av övriga kostnader när omsättningen sjunker med ett steg. 

Interaktionsvariabeln mäter kostnadsasymmetrin som uppstår vid minskad omsättning. 

Den sista interaktionsvariabeln och den variabel som visar det huvudsakliga resultatet i 

examensarbetets arbete att besvara syftet och hypotes 2a är 

“REV*MIN.OMS*LN.OMS”. Variabeln visar hur mycket mer eller mindre övriga 

kostnader minskar för reviderade bolag när omsättningen minskar. Detta innebär att 

variabeln visar skillnaden i kostnadsasymmetrin mellan reviderade och oreviderade 

bolag. Koefficienten uppvisar en positiv siffra vilket innebär att övriga kostnader sjunker 

snabbare för reviderade bolag än oreviderade när omsättningen minskar. Variabeln är 

signifikant vilket betyder att det finns starka indikationer på att dessa skillnader mellan 

reviderade och oreviderade bolag är ett faktum. Då kostnadsasymmetrin ses som ett mått 

på resultatmanipulation innebär resultatet att oreviderade bolag manipulerar sitt resultat i 

större utsträckning gentemot reviderade. 

 

Koefficienten för variabeln “LN.OMS” visar att om omsättningen ökar med ett steg, så 

ökar beroendevariabeln övriga kostnader med 60 procentenheter. Denna variabel avser 

dock enbart oreviderade bolag. För att kunna beräkna hur mycket övriga kostnader ökar 

då omsättningen ökar med ett steg behöver även reviderade bolag inkluderas. Detta görs 

genom att “LN.OMS” adderas med variabeln “REV” så att den integrerade variabeln 

Beroende variabel: ÖVRK Observationer: 18 220

Variabel Koefficient T-statstik P-värde

C 0,024 0,630 0,529

LN.OMS 0,601 34,401 0,000

REV*LN.OMS -0,006 -0,106 0,916

MIN.OMS*LN.OMS -0,162 -6,218 0,000

REV*MIN.OMS*LN.OMS 0,191 2,029 0,043

REV 0,051 3,026 0,003

INTENS 0,005 1,373 0,170

ÅLDER -0,032 -10,637 0,000

Kontroll av näringsgren Ja

R-squared 0,175

Adjusted R-squared 0,174
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“REV*LN.OMS” skapas. “REV*LN.OMS” uppvisar en negativ koefficient vilket 

innebär att reviderade bolags övriga kostnader ökar i 0,6 procentenheter lägre 

utsträckning än oreviderade när omsättningen ökar med ett steg, dock är variabeln inte 

signifikant.  

 

Variabeln revision är en av kontrollvariablerna för testet av kostnadsasymmetrin och 

uppvisar ett signifikant resultat på att reviderade bolag har en större andel rörliga 

kostnader i övriga kostnader jämfört med oreviderade. Kontrollvariabeln intensitet i 

tillgångarna uppvisar ett ej signifikant resultat. “ÅLDER” däremot visar ett signifikant 

resultat på att äldre företag tenderar att ha lägre övriga kostnader. Likt testet för att mäta 

oväntade periodiseringar användes även, för test av kostnadsasymmetrin hos bolagen, 

indikatorvariabeln bransch.  

 

5.2.3 Bolag över gränsen för frivillig revision 

Trots att det finns tydliga regler för vilka bolag som får välja bort revisor, och att dessa 

regler redan existerat i två år året vid bolagsskattesänkningen 2013, var det fortfarande 

många bolag som överskred dessa och således bryter mot regelverken som satts upp. För 

att identifiera hur nivån av resultatmanipulation såg ut för dessa bolag samlades data in 

och sorterades utifrån samma metod som för de tidigare analyserna. Detta ledde till ett 

urval av 189 bolag som egentligen borde ha revisor men trots regelverket inte har det. 

Resultatet uppvisar en förklaringsgrad i nivå med de tidigare genomförda testerna. 

 

Tabell 10: Testresultat för oväntade periodiseringar gällande bolag över gränsen 

 
 

Den huvudsakliga variabeln i testet ovan är “ÖVER”, vilken identifierar skillnaden 

mellan gruppen som är över gränserna för frivillig revision och därav borde ha revisor 

men som ej har det, och de bolag som ligger inom gränsen och utgör urvalet för de två 

testen i avsnitten 5.2.1 och 5.2.2. Resultatet visar en relativt hög koefficient vilket 

indikerar att det föreligger en stor skillnad i graden av periodiseringar, och således graden 

av resultatmanipulation, mellan bolag över gränsen för frivillig revision och de under. 

Vidare visar resultatet upp en låg signifikansnivån vilket innebär tydliga indikationer på 

att bolag som överskrider gränserna för frivillig revision använder sig av mer 

resultatsänkande periodiseringar än de som ligger inom gränserna. Hypotes 1b styrks 

således. 

 

Beroende variabel: TPER Observationer: 18 409

Variabel Koefficient T-statstik P-värde

C -0,022 -0,953 0,341

ÖVER -0,043 -2,806 0,005

STK 0,013 5,695 0,000

SK.OMS 0,081 28,077 0,000

ANLT -0,190 -43,998 0,000

ATK 0,077 10,434 0,000

SKUG 0,010 0,423 0,672

ÅLDER -0,012 -7,316 0,000

Kontroll av näringsgren Ja

R-squared 0,181

Adjusted R-squared 0,180
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Likt testet för periodiseringar hos bolag som överskrider gränserna för frivillig revision 

utgår funktionen för kostnadsasymmetri från det huvudsakliga testets konstruktion, men 

med mindre korrigeringar. Även testet som presenteras i tabell elva har liknande 

förklaringsgrad som examensarbetets övriga tester. 

 

Tabell 11: Testresultat för övriga kostnader gällande bolag över gränsen 

 
 

Till skillnad mot testet där periodiseringar jämfördes mellan bolag över och under gränsen 

för frivillig revision, återfinns i testet för kostnadsasymmetri inga belägg för att bolag 

över gränsen resultatmanipulerar mer än de under. Detta då de mest vitala variablerna, 

“ÖVER” samt “ÖVER*MIN.OMS*LN.OMS”, för testet uppvisar höga signifikansnivåer 

vilket innebär att hypotes 2b förkastas. Likväl visar variabeln 

“ÖVER*MIN.OMS*LN.OMS” en relativt hög positiv koefficient vilket innebär att det 

finns indikationer på att de bolag som överskrider gränserna för frivillig revision 

resultatmanipulerar i lägre utsträckning än de bolag som är inom gränserna.  

 

Sammanfattningsvis visar examensarbetets beskrivande statistik att det inte går att 

uppvisa att oreviderade bolag resultatmanipulerar mer än reviderade utifrån testet på 

periodiseringar. Däremot föreligger stöd för att oreviderade bolag resultatmanipulerar 

mer om kostnadsasymmetri i övriga kostnader används som ett mått. Vidare visar testerna 

att bolag över gränsen för frivillig revision resultatmanipulerar mer än bolag under 

gränsen, vad gäller oväntade periodiseringar. Däremot finns inga indikationer på att bolag 

över gränsen resultatmanipulerar mer utifrån testet av kostnadsasymmetri i övriga 

kostnader.  

6. ANALYS AV STATISTISK EMPIRI  
I detta kapitel analyseras den insamlade data med hjälp av utvalda regressionsmodeller, 

och som således resulterar i att examensarbetets forskningsfråga “Skiljer sig graden av 

resultatmanipulation mellan reviderade och oreviderade privata bolag?” besvaras.  

 

Med anledning av examensarbetets presenterade empiri, vilket mer ingående kan utläsas 

i kapitel fem och appendix ett, finns stöd för att revisorn bör inneha en betydande roll vad 

gäller den aktuella graden av resultatmanipulation hos svenska mindre privata bolag. 

Detta visar även på att den frivilliga revisionen bör avskaffas, och att det möjligen skulle 

ge positiva effekter för både samhället- och det enskilda bolaget att åter införskaffa kravet 

Beroende variabel: ÖVRK Observationer: 18 409

Variabel Koefficient T-statstik P-värde

C 0,024 0,631 0,528

LN.OMS 0,609 36,173 0,000

ÖVER*LN.OMS 0,064 0,531 0,596

MIN.OMS*LN.OMS -0,166 -6,658 0,000

ÖVER*MIN.OMS*LN.OMS 0,132 0,680 0,496

ÖVER 0,039 0,958 0,338

INTENS 0,004 1,136 0,256

ÅLDER -0,032 -10,831 0,000

Kontroll av näringsgren Ja

R-squared 0,178

Adjusted R-squared 0,176
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på revision. Detta argumenterar även Höglund och Sundvik (2019) för, som uppvisar 

liknande resultat som examensarbetet. Dock finns det även möjligheter till att negativa 

effekter skulle kunna uppdagas i samband med avskaffandet av frivillig revision, detta på 

grund av att revision är kostsamt vilket medför att det blir dyrare för de små bolagen, 

samtidigt som deras uppfattning om det nuvarande regelverket anses vara bra och inte i 

behov av förändring (Statens Offentliga Utredningar 2008:32). Nedan analyseras den 

ovan presenterade empirin utifrån ett flertal synvinklar, och som strukturell grund för 

analysen beaktas de underliggande teoretiska studieområden; revision, privata bolag och 

dess regelverk, samt resultatmanipulation.  

 

6.1 Revision 
Utifrån den erhållna datan, som inkluderar 18 220 stycken bolag som uppfyller 

gränsvärden för frivillig revision, är det totalt 1 109 stycken bolag som frivilligt har valt 

att anställa en revisor. Trots att frivillig revision förknippas med högre kostnader och 

hårdare kontroll av bolagens räkenskaper så väljer likväl flertalet bolag att använda sig 

av revisor. Att en revisor innehar en betydande roll kan ta sig i uttryck på olika sätt, denna 

utgångspunkt var också en anledning till att specifikt inkludera variabeln för 

skuldsättning i examensarbetets statistiska tester, eftersom ett eventuellt samband mellan 

skuldsättningsgrad och revision bör finnas. Förväntningarna som fanns inför den erhållna 

empirin var att reviderade bolag skulle ha en högre skuldsättningsgrad i kontrast till de 

oreviderade. Detta eftersom det torde finnas en underliggande säkerhet ifrån 

kreditinstitutens sida om de finansiella rapporterna är reviderade innan ett lånebeslut tas 

(Ojala et al., 2016). I enlighet med Kausar et al.:s (2016) studie visar examensarbetets 

statistiska tester att reviderade bolag har högre omsättning och högre skuldsättning i 

kontrast till de bolag som inte är reviderade. Skillnaden i omsättning understryker även 

Riksrevisionen (2017) i sin granskningsrapport där det framgår att bolag som valde bort 

revision när reformen trätt i kraft hade en betydligt lägre tillväxttakt. Redan under 

reformens första år visade bolag utan revisor fem procent lägre nettoomsättning, vilket 

fyra år senare minskade ytterligare och ledde till ungefär 10 procent lägre nettoomsättning 

(Riksrevisionen, 2017). Förklaringar till detta menar Riksrevisionen (2017) beror på att 

bolag som inte har en revisors tillsyn redovisar lägre ekonomisk aktivitet, för att således 

reducera vinsten och undkomma skatt, vilket för med sig att reformen underlättat för 

bolag att skattefuska. 

 

Att skuldsättningsgraden är högre för bolag som är reviderade kan tyda på att de bolag 

som vill låna pengar från kreditinstitut vill uppvisa en skötsam yta, som bidrar till att ge 

ett gott intryck till de personer på kreditinstituten som behandlar låneansökningar. Detta 

argumenterar både Alle och Johns (2009), samt Minnis (2011) för i sina studier, där det 

framgår att bolag som har revisor har större sannolikhet att få tillgång till krediter, 

eftersom deras finansiella rapporter är granskade av en tredje part. Samtidigt 

argumenterar DeAngelo et al. (1994) för att variabeln för skuldsättningsgrad förklarar 

huruvida bolaget uppvisar kontroll gällande finansiella situationer och dess finansiella 

svårigheter. I detta avseende kan det tänkas att en högre skuldsättningsgrad visar att bolag 

har lägre kontroll, och en sämre finansiell situation, och möjligtvis också finansiella 

svårigheter beroende på hur dess resterande ekonomiska situation ser ut. 

 

I kontrast till examensarbetets resultat vad gäller omsättning och skuldsättningsgrad visar 

Höglund och Sundvik (2019) motsatt resultat där det istället framgår att oreviderade bolag 

är mer lönsamma, men samtidigt mer skuldsatta i jämförelse till reviderade bolag. Denna 

skillnad kan bero på en mängd orsaker, som exempelvis de extremvärden som noterats i 
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detta arbete och att datan enbart inkluderar 1 109 bolag med revisor, medan deras studie 

inkluderade avsevärt många fler reviderade bolag. Likaså att deras studie utfördes i 

Finland som saknar identiska lagar gentemot Sverige och har ett annat företagsklimat kan 

ligga till grund för det motsatta resultatet. Dock utgör detta inte examensarbetets 

huvudsakliga test, varför ingen tyngre vikt läggs vid diskussionen.  

 

En ytterligare orsak till att reviderade bolag uppvisar en högre skuldsättningsgrad kan 

vara att en revisor har den kompetens, eller åtminstone nätverk, som behövs för att ge 

rådgivning till bolag om bland annat expansion eller ökad tillväxt. Rådgivningen kan då 

inkludera en specifik ökad skuldsättning för att bolagen ska erhålla den finansiering som 

behövs för att klara av dessa framtidsplaner. Skuldsättning behöver inte alltid vara något 

negativt, utan det kan stundtals ha positiva effekter så länge det finns en god ekonomisk 

översikt. Bland annat måste det finnas en återbetalningsplan samt goda förväntningar på 

att positiva kassaflöden kommer finnas, så att återbetalning kan ske inom finansiärens 

tidsram. 

 

Det finns svårigheter att otvivelaktigt kunna dra paralleller gällande huruvida revisorns 

roll i form av oberoende och kompetens har en påverkan på graden av 

resultatmanipulation, enbart utifrån examensarbetets statistiska empiri. Detta för att det 

inte inkluderats specifika variabler i de statistiska testerna för att på en detaljerad nivå 

kunna analysera om dessa kännetecken hos en revisor har en viss effekt på bolags 

manipulering av resultat eller inte. Mycket eftersom det finns svårigheter att definiera 

egenskaper som oberoende och kompetens med exakta mått och siffror. Dock finns det 

underliggande teorier som behandlar detta, varför examensarbetet ändock kan föra en 

diskussion kring ämnet. Exempelvis så finns det stöd för att oväntade periodiseringar, 

som är ett verktyg för resultatmanipulering, minskar när revisorn har industri-specifik 

kompetens (Balsam et al., 2003) eftersom det därmed höjer revisionskvalitén (Craswell 

et al., 1995). Vanligtvis har de större revisionsbyråerna, alltså byråer inom Big four, mer 

revisorer som är industri-specifika än de mindre revisionsbyråerna, vilket således bidrar 

till att bolag som anställer någon av dessa byråer också besitter mindre grad 

resultatmanipulation. Då examensarbetet inte har undersökt denna variabel så kan inga 

statistiskt säkerställda slutsatser dras utifrån den synvinkeln, men med anledning av de 

underliggande studierna som berördes i den teoretiska referensramen finns det fortfarande 

förväntningar om att reviderade bolag med revisor inom Big four uppvisar mindre grad 

resultatmanipulation, än de bolag som har en revisor utanför Big four eller ingen alls.  

 

Även analysen angående huruvida revisorns oberoende, som är hörnstenen inom 

revisionsyrket, har en potentiell effekt på graden av resultatmanipulation går enbart att 

diskutera kring, utan att dra några statistisk säkerställda slutsatser. Detta för att 

examensarbetet inte heller i denna aspekt valt att inkludera de variabler som är av 

betydelse. I detta sammanhang argumenterar DeAngelo (1981) för att små 

revisionsbyråer, det vill säga revisionsbyråer utanför Big four, har lättare att hamna i 

beroendeställning av flertalet orsaker. Exempelvis har en utav orsakerna sin grund i att 

de mindre revisionsbyråerna har en mindre klientkrets i kontrast till de större 

revisionsbyråerna. På grund av detta har de större byråerna mer att förlora om de inte 

rapporterar eventuella brott eller fel i redovisningen (DeAngelo, 1981), eftersom de då 

kan ses som inkompetenta vilket kan sprida sig mellan befintliga klienter och 

utomstående. Detta samtidigt som de mindre revisionsbyråerna istället har en mindre 

klientkrets, vilket innebär att dem är mer beroende av sina klienter och inte vågar 
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rapportera eventuella felaktigheter på grund av rädslan att förlora en stor inkomstkälla, 

som kan vara avgörande för byråns överlevnad (Johnstone et al., 2001).  

 

När det kommer till revisionsuppdragets längd kan det också finnas ett potentiellt 

samband till grad av resultatmanipulering. Detta ger Arruñada och Paz-Ares (1997) stöd 

för i deras studie där det framgår att den vinst som en revisionsbyrå gör genom att behålla 

sina klienter, istället för att kontinuerligt värva nya klienter, kan gå så långt att revisorn 

kan försumma de felaktigheter som finns i realiteten, enbart för att bibehålla byråns 

intäkter och relationer. I detta avseende kan därför ett längre revisionsuppdrag bidra till 

högre grad resultatmanipulering, vilket hade kunnat styrkas om en ytterligare variabel för 

längd gällande revisionsuppdrag inkluderats. Dock argumenterar Myers et al. (2003) för 

att ett längre revisionsuppdrag gör att revisorn inhämtar mer kunskap och erfarenhet från 

bolaget, och som således medverkar till att revisorns oberoende inte utmanas lika mycket, 

då revisorn inte förlitar sig på bolagets egna bedömningar i lika hög utsträckning. Det 

finns således ingen unison konsensus i forskningen om längre gångna revisionsuppdrag 

har en positiv eller negativ effekt på resultatmanipulation och revisionskvalitén. En egen 

studie skulle krävas för att undersöka hur denna situation ser ut i Sverige vilket innebär 

att fokus i examensarbetet istället ligger på skillnaden mellan reviderade och oreviderade 

bolag. 

 

6.2 Privata bolag och dess regelverk 
Bortsett från examensarbetets resultat förstärker också Riksrevisionens 

granskningsrapport (2017) argumentationen till att se över det borttagna kravet på revisor 

för små bolag. Eftersom granskningsrapporten uppvisar fler nackdelar än fördelar med 

den frivilliga revisionen, samtidigt som examensarbetets resultat tillsammans med ett 

flertal andra studier visar att revisorns roll faktiskt har en betydelse vad gäller 

resultatmanipulation, bör en ytterligare överblick ske. Detta är av stor vikt eftersom de 

bolag som uppfyller gränsvärdena för frivillig revision och som därför valt bort revisor 

kan ur ett samhällsperspektiv bidra till negativa effekter. Framför allt i skatteaspekter kan 

dessa bolag ha en påverkan, genom att bidra till mindre skatteintäkter som således bidrar 

till en negativ välfärd i Sverige. Å andra sidan bör även de enskilda företagens perspektiv 

tas i beaktning vad gäller frivillig revision, vilket kan skilja sig från samhällets då det 

finns belägg att företag gör enorma kostnadsbesparingar, erhåller större frihet i valet av 

redovisnings- och revisionstjänster, samt bättre förutsättningar på en hårdare 

konkurrerande marknad (Statens Offentliga Utredningar 2008:32, s. 13-14).  
 

Eftersom det totalt är cirka 5,3 miljoner mikrobolag som påverkas av reglerna för frivillig 

revision i EU, där hela 70 procent av samtliga svenska bolag blev påverkade av 

införandet, ger examensarbetets resultat definitivt betydande fakta eftersom det har en 

sådan markant effekt på näringslivet. Examensarbetets data visar på en låg andel bolag 

som väljer att frivilligt revideras, endast 1 109 bolag av totalt 18 220. Denna låga nivå 

härstammar naturligtvis från att det faktiskt är lagligt att inte ha en revisor, men samtidigt 

finns det många fördelar med en revisor som utelämnas. En intressant aspekt är att 

Sveriges gränsvärden för frivillig revision ligger avsevärt mycket lägre än många 

Europeiska medlemsländer (Accountancy Europe, 2019), samtidigt som Riksrevisionens 

granskningsrapport (2017) gett tydliga signaler om att revisionsplikten återigen bör 

införskaffas. Ändock är det fem medlemsländer som antagit EU:s maxvärden och många 

andra länder som ligger mycket högre än Sverige. Detta kan ge tecken på att en stor 

mängd skatteintäkter, i ett internationellt perspektiv, kan försummas om ett antagande 

kan göras att examensarbetets resultat är applicerbart på hela EU. I de länder som antar 
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EU:s maxvärden borde dock resultaten bli än mer relevanta eftersom det där är en ännu 

större mängd bolag som påverkas.  

 

Problemet med att ett specifikt underlag ligger till grund för hur mycket bolagsskatt som 

ska betalas i Sverige har definitivt en stor roll inom området kring regelverk och 

resultatmanipulation. Eftersom det är underlaget som bolagsskatten beräknas på är det 

också underlaget som bolagen eftersträvar att manipulera. Med hjälp av de olika 

redovisningsval och de redovisningsstandarder som finns i den svenska lagstiftningen, 

går det därför att korrigera beskattningsunderlaget för att vinkla det till fördel för bolaget 

i olika situationer. Exempelvis i enlighet med examensarbetets inkluderade 

skatteincitament, som innebär att bolagsskatten kommer sänkas från ett år till ett annat, 

är det till fördel att bolagen året innan skattesänkning försöker minimera sitt 

beskattningsunderlag genom att redovisa så låg vinst som möjligt, eftersom detta medför 

att så lite skatt som möjligt kommer betalas när skattesatsen fortfarande är hög. Att 

storleken på skattebetalningar är av väsentligt intresse för bolagen belyser inte minst 

Vander Bauwhede och Willekens (2004), samt Kosi och Valentinic (2012) med sina 

studier, där de till och med bekräftar att bolag gör aktiva redovisningsval för att minimera 

sin vinst till det yttersta. Detta skapar naturligtvis problem för länders skattemyndigheter 

eftersom skatteintäkterna sjunker drastiskt i motsats till de förväntade, vilket utgör ett så 

kallat agentproblem mellan företagsledning och skattemyndighet, som examensarbetet 

kommer diskutera längre ned i analysen.  

 

Regelverkets struktur har även en relevans i diskussionen angående att graden 

resultatmanipulation i form av oväntade periodiseringar är större i reviderade bolag. 

Resultatet från examensarbetet är ej signifikant men ändock viktigt att argumentera för 

och belysa. Som Nelson et al. (2002) poängterar gör en revisor i vissa fall mindre 

korrigeringar när det finns utrymme för bedömning och uppskattning, vilket kan stämma 

i avseendet gällande oväntade periodiseringar, då reglerna för avskrivningar och 

nedskrivningar kan tolkas relativt enkelt beroende på val av regelverk. Viktigt att påpeka 

är dock att Nelson et al. (2002) även finner stöd för att mindre korrigeringar också kan 

ske när det inte finns utrymme för bedömning och uppskattning i de fall det sker 

resultatmanipulation genom transaktioner. När det gäller små svenska bolag som 

påverkas av reglerna för frivillig revision är det mest använda regelverket K2 

(Bolagsformer, 2018). Detta regelverk har tämligen strukturerade och enkla 

periodiseringsregler som medför att bolag som inte har revisor kan utgå från enkelheten 

i regelverket men dock inte utnyttja det till det yttersta, på det sättet som revisorer har 

kompetensen att göra. Exempelvis kan avskrivningstiden för anläggningstillgångar 

bestämmas till fem år, vilket inte nödvändigtvis behöver korrigeras, för enkelhetens skull. 

Om en revisor är närvarande kan istället ett eventuellt nedskrivningsbehov för en specifik 

anläggningstillgång tas fram, för att öka kostnaderna och på så sätt minska bolagets 

beskattningsbara resultat. Det finns även ytterligare redovisningsprinciper som går att 

justera mer än regelverket har som grund, om bolagen vill gå förbi enkelheten och mer in 

på djupet. Därmed kan eventuellt regelverkets struktur främja revisorns korrigeringar i 

redovisningen, och istället för att begränsa negativa oväntade periodiseringar kan en 

revisor vara behjälplig vid skatteplanering.  

 

För att reducera graden av resultatmanipulation, i både reviderade och oreviderade bolag, 

torde redovisningsstandarder därför korrigeras. Å andra sidan hade detta medfört 

svårigheter i framtida uppskattningar, eller bolagsspecifika bedömningar eftersom ett 

alltför strikt regelverk hade försummat detta. Om ett bolag förslagsvis är i behov av att 
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göra en uppskattning för framtida avsättningar hade det blivit komplicerat om det fanns 

ett regelverk som uttryckligen satte ett bestämt belopp för dessa avsättningar. Det hade 

inte speglat en rättvisande bild av verkligheten, vilket är det som bolagen vill visa i sina 

finansiella rapporter. När det gäller regelverk kontra revisorns oberoende belyser Johnson 

et al. (2001) att de redovisningsstandarder som inte har samma möjligheter till 

bedömningar kan skada en revisors oberoende. Exempelvis om det finns en tydlig struktur 

i en redovisningsstandard kommer inte revisorn kunna påverkas i lika hög utsträckning, 

som om det finns möjligheter till bedömning och uppskattning. I de fallen kommer 

företagsledningen kunna ha en inverkan på revisorns bedömningar. Även Nicholas och 

Price (1976) hänvisar till att regelverk och revisionsprocesser med tydligare struktur 

minskar bolagens påverkan på sin revisor, och därmed revisorns oberoende. Detta har en 

logisk förklaring, eftersom om ett bolag argumenterar mot sin revisor att de vill redovisa 

på ett specifikt sätt för att exempelvis minska det beskattningsbara resultatet, så är det 

enklare för revisorn att övertala företagsledningen i bolaget om det med tydlig struktur 

framgår vad som är tillåtet och inte tillåtet i redovisningsstandarderna. Om det istället inte 

finns någon tydlig struktur och företagsledningen kommer med argument gällande hur en 

viss post ska redovisas blir det svårare för revisorn att argumentera för sin sak, vilket i 

sin tur kan leda till svårigheter att upprätthålla sitt oberoende. Om revisorn inte heller har 

den industri-kompetens som krävs för att objektivt kunna göra egna uppskattningar vid 

de redovisningstillfällen där bedömning krävs kommer revisorn påverkas än mer av 

företagsledningens argumentationer. Det finns således flertalet fördelar med strukturella 

processer och regelverk, och som eventuellt hade kunnat medverka till mindre grad av 

resultatmanipulation i både reviderade och oreviderade bolag.  

 

Utifrån ett näringslivsperspektiv finns det också en betydelse av revisorns roll, vilket 

examensarbetets empiri antyder då graden resultatmanipulation är mindre i reviderade 

bolag. Dessutom har revisorns roll en betydelse även när det gäller bolagens tillväxt, 

vilket är en nyckelfaktor för det svenska näringslivet. Om bolagens tillväxt stagnerar eller 

rent av börjar gå i nedåtgående riktning, kommer slutligen produktion och handel minska, 

samtidigt som arbetslösheten kommer öka då bolag inte har de resurser som krävs för att 

anställa arbetskraft. I Riksrevisionens granskningsrapport (2017) framgår det nämligen 

att just bolag utan revisor uppvisar sämre tillväxt, och som helhet kommer därför detta 

bidra till mindre total tillväxt i det svenska näringslivet. Som ett ytterligare led i denna 

aspekt kommer en minskad tillväxt också ge minskad bolagsskatt, som drabbar hela 

Sveriges välfärd. Om samtliga bolag haft en revisor hade därför, både det svenska 

näringslivet och Sveriges välfärd, kunnat se annorlunda ut.  

 

6.3 Resultatmanipulation 
Att arbetet för att betala så lite bolagsskatt som möjligt är oerhört viktigt för mindre 

privata bolag visar även examensarbetets empiri då det framgår att manipulering av 

resultatet i form av negativa oväntade periodiseringar och övriga kostnader inte enbart 

sker i bolag som saknar revisor, utan även i reviderade bolag. Detta betyder att en revisor 

också kan främja manipuleringen av resultatet, och möjligtvis även ge råd avseende hur 

bolagen ska redovisa specifika händelser för att minimera sitt beskattningsbara resultat. I 

Lopez et al. (1998) studie framgår att omfattningen av oväntade periodiseringar beror på 

den omfattning av skatteförändring som sker. För att konkretisera betyder följaktligen 

detta att om skattesatsen för bolagsskatt ökar med flertalet procentenheter, kommer också 

de oväntade periodiseringarna följa ökningen av bolagsskatten och således öka 

ytterligare. Små bolag kan missa förändringar som sker inom lagstiftning, exempelvis 

med skattesänkningar etcetera, då de outsourcar sin redovisning på grund av avsaknad 
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kompetens och tid. Detta medverkar till att revisorn har möjlighet att ge rådgivning vid 

dessa specifika händelser, eller åtminstone ge ytterligare kontakter inom området. Även 

i Sundviks (2016) studie visar resultatet att det sker oväntade periodiseringar inom 

svenska privata bolag. Dock visar hans studie signifikans i resultatet där beteendet med 

att resultatmanipulera med negativa oväntade periodiseringar var specifikt närvarande de 

två närmaste åren innan skattesänkningen. Viktigt att ta i beaktning är emellertid att 

Sundviks studie utfördes på större privata bolag, och inte bolag som uppfyller 

gränsvärdena för frivillig revision. Likaså i Höglund och Sundviks (2019) studie på finska 

bolag uppvisas att små privata bolag manipulerar resultatet med oväntade periodiseringar, 

i samband med ett skatteincitament. Emellertid finns det, likt examensarbetets resultat, 

inte någon statistiskt signifikant skillnad i oväntade periodiseringar mellan reviderade och 

oreviderade bolag. De finner att under tiden skattesatsen var hög observerades mer 

negativa oväntade periodiseringar för bolag som inte var reviderade, i kontrast till de som 

var reviderade. Studien visade att de negativa oväntade periodiseringarna för alla bolag 

som testades nådde sin högsta nivå under 2013, vilket var året innan bolagsskatten sänktes 

i Finland. 

 

Varför examensarbetets resultat visar att det i genomsnitt är mer positiva än negativa 

periodiseringar i reviderade och oreviderade bolag kan diskuteras. Mest troligt beror 

resultatet på de extremvärden som noterats i examensarbetets data, då det inte skett någon 

winsorizing inför detta test. Detta arguments stöds med tanke på att både reviderade och 

oreviderade bolag uppvisar en negativ median, vilket innebär att ett större antal 

reviderade och oreviderade bolag har mer negativa periodiseringar än positiva. 

Sammantaget framgår det av resultatet att reviderade bolag har en högre grad negativa 

oväntade periodiseringar i kontrast till de bolag som saknar revisor. Eftersom oväntade 

periodiseringar är ett mått på resultatmanipulation blir de naturliga förväntningarna att en 

revisor ska begränsa dessa handlingar, men ändock uppvisas dessa resultat. En anledning 

till detta kan vara att bolag inte har den kompetens och erfarenhet för redovisning som 

krävs för att veta hur de specifika redovisningsstandarderna är utformade och vad som är 

möjligt att göra inom regelverkets utformning. Detta belyser också Defond och Zhang 

(2014) i sin studie där det uppmärksammas att ju mer komplexitet som finns i de rådande 

regelverken, desto större resurs är en revisor för bolag. Ett exempel på oväntade 

periodiseringar som nämnts tidigare i examensarbetet kan vara avskrivningar av lager och 

andra tillgångar, samt interimsfordringar- och skulder. I dessa fall kan eventuellt bolagen 

använda sig av “normala” avskrivningsplaner som underlättar redovisningen, medan en 

revisor har större kompetens och kan implementera sina kunskaper om 

nedskrivningsbehov etcetera, för att öka avskrivningar och således minska resultatet. 

Också med interimsfordringar- och skulder kan det eventuellt tänkas vara svårigheter för 

bolagen att veta huruvida kostnaden skall bokföras i förtid, istället för att kostnadsföras 

när fakturan är betald. Sammantaget tyder detta på att revisorns roll kan ha en betydande 

funktion i skatteplanering. 

 

När det istället gäller övriga kostnader visar examensarbetets resultat att reviderade bolag 

uppvisar mindre kostnadsasymmetri i dessa kostnader, samt högre grad av totala övriga 

kostnader. Höglund och Sundvik (2019) finner i sin studie att övriga kostnader signifikant 

minskar i en snabbare takt hos reviderade bolag före skattesänkningen. De finner även att 

bolag som inte är reviderade har mer övriga kostnader, i förhållande till deras omsättning, 

och att dessa kostnader är som högst år 2013 för de oreviderade bolagen. Att denna pik 

kom år 2013 beror på att det var året innan skattesänkningen infördes, och därför vill 

bolagen sänka sina resultat så mycket som möjligt för att betala så lite skatt som möjligt 
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när skattesatsen fortfarande är hög. I kontrast till oväntade periodiseringar är övriga 

kostnader mer konkret för en person som inte innehar den kompetens som krävs för att 

förstå regelverken och dess riktlinjer inom redovisning. Övriga kostnader är kostnader 

som inte lämpligen kan tillhöra någon av de andra kostnadsposterna i resultaträkningen 

(Törning & Drefeldt, 2019). På grund av denna definition kan därför denna kostnadspost 

för personer som inte innehar rätt kompetens utmärkas som en “slaskpost”. Kostnader 

som bolaget inte vet var de ska kostnadsföras hamnar lätt här, och om dessa bolag inte 

har någon revisor som granskar denna post kan dessa kostnader med lätthet öka. Det kan 

bland annat handla om privata inköp som bolaget gör, som att företagsledaren införskaffar 

en dator eller telefon som används privat men inhandlas av företaget. Eller att bolaget helt 

enkelt redovisar allt de inte vet hur det ska redovisas, under denna post, utan att tänka på 

konsekvenserna. Andra situationer där övriga kostnader kan belastas och minska det 

beskattningsbara resultatet kan vara när användning av felaktig kostnadsföring sker. Detta 

betyder att objekt i verksamheten som egentligen borde aktiveras, det vill säga redovisas 

i balansräkningen, istället kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Skillnaden blir att om 

objektet tagits upp i balansräkningen skulle tidsbestämda avskrivningar ske, vilket hade 

spridit ut kostnaderna under ett visst antal år, exempelvis fem år. I kontrast till detta hade 

redovisning direkt i resultaträkningen bidragit till att resultatet direkt belastats med 

avsevärt mycket mer. Det kan naturligtvis finnas flertalet orsaker till dessa beteenden, 

och en utav de kan vara att det saknas kompetens. Om bolaget sköter redovisningen själv, 

utan några som helst tidigare erfarenheter, kan eventuellt redovisningen bli fel utan att de 

vet om det. Effekten av detta beteende blir att bolag som inte har revisor ökar sina övriga 

kostnader och således sänker sitt beskattningsbara resultat, vilket leder till minskade 

skatteintäkter för staten.  

 

För att kontrollera huruvida det finns ett samband mellan bolagens ålder och graden av 

resultatmanipulation, inkluderas även variabeln ålder i examensarbetets statistiska tester. 

Detta eftersom Hope och Langli (2010) ger indikationer på att företag som innehar en 

lägre ålder har en benägenhet att inneha mer brister i sin redovisning, och därav sämre 

redovisningskvalité, vilket härstammar från den mindre erfarenhet dessa bolag har inom 

området. Troligtvis har dessa bolag inte heller det kapital som behövs för att ta in hjälp 

gällande redovisning och annan rådgivning, och väljer därför att utföra arbetsuppgifterna 

på egen hand, vilket istället leder till brister i redovisningen. Trots att examensarbetet 

enligt tabell fyra visar att oreviderade bolag i genomsnitt är äldre än reviderade är det 

fortfarande viktigt att diskutera kring just bolagets ålder och huruvida bolaget har en 

revisor eller ej. Examensarbetets resultat gällande detta samband skiljer sig från det 

Riksrevisionen (2017) kom fram till i sin granskningsrapport. Detta beror rimligtvis på 

den stora variation i antalet jämförda bolag som var oreviderade och reviderade samt hur 

fördelningen av ålder såg ut inom dessa grupper. Flera extremvärden återfinns hos bägge 

grupper och då tabell fyra är före winsorizing kan medelvärdet och medianen inte anses 

som konkreta indikationer. Därav utgår examensarbetet snarare från Riksrevisionens 

granskningsrapports (2017) slutsats om att nystartade bolag väljer bort revision i högre 

grad än de bolag som innehar en högre ålder och är mer etablerade. Nystartade företag 

har ofta inte den erfarenhet som krävs, och för att de ska kunna etablera sig och växa så 

är nyttjandet av en revisor kanske som mest värdefull i uppstarten av ett nytt bolag. De 

äldre och mer etablerade bolagen fortsätter troligtvis med revision av gammal vana, detta 

då dessa bolag har varit verksamma sedan den tid då revision var obligatorisk. När det i 

dagsläget är relativt enkelt att skapa ett aktiebolag, mycket på grund av den lägre gräns 

för aktiekapital som införts (Prop. 2009/10:61), bidrar detta till att högre grad 

resultatmanipulation kommer kunna ertappas i dessa nystartade bolag.  
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6.3.1 Agentteorin 

Att examensarbetets resultat visar på att det sker resultatmanipulering i bolag för att 

minska det beskattningsbara resultatet året innan en skattesänkning, ger en antydan till 

att potentiella agentproblem uppstår. Kosi och Valentinic (2012) argumenterar just för 

detta då deras studie belyser agentproblem mellan skattemyndighet och företagsledning 

på grund av försöken till minskning av den beskattningsbara inkomsten. I detta fall blir 

agentproblemet att bolagen ser till att skattemyndigheten får minskade skatteintäkter. Den 

erhållna skatten blir inte i den grad som förväntas, och skattemyndigheten blir lidande då 

Sveriges välfärd finansieras av bland annat dessa typer av intäkter. Huruvida det är ett 

problem att bolag försöker minimera sin skatt går att diskuteras ur olika perspektiv. Ur 

ett samhällsperspektiv är det negativt, vilket nämndes tidigare, och inte minst eftersom 

just små privata bolag utgör en så pass stor del av det svenska näringslivet. Som tidigare 

nämnts var det 70 procent av Sveriges bolag som omfattades av den frivilliga revisionen 

vid införandet, vilket ger en indikation på hur stor verkan privata bolag har på 

skatteintäkter. Om samtliga av dessa bolag aktivt försöker påverka sitt beskattningsbara 

resultat, och till och med går så långt så att manipulering blir närvarande, kommer 

skattemedlen påverkas avsevärt. För att dra en parallell till det borttagna kravet på revisor 

för mindre bolag i Sverige, visar examensarbetets empiri att det finns goda indikationer 

på att det föreligger mer resultatmanipulering i bolag som inte har revisor, och således 

medverkar inte den frivilliga revisionen till att inflödet av skattemedel går i rätt riktning. 

Tvärtom har den svenska lagstiftningen bidragit till att det blivit lättare att starta bolag, 

samtidigt som nystartade bolag ofta väljer bort revisor (Riksrevisionen, 2017), vilket 

betyder att inflödet av skattemedel med stor sannolikhet kommer minska än mer. Som 

det mesta andra går dock den frivilliga revisionens påverkan på statens skatteintäkter att 

se från flera synvinklar. Bolag utan revisor resultatmanipulerar i högre utsträckning vilket 

innebär att skatteintäkterna minskar men samtidigt har borttagande av revisionsplikten 

inneburit att flera bolag har startats vilket i sin tur innebär högre skatteintäkter för staten. 

Hur dessa minskningar respektive ökningar av skatteintäkter förhåller sig till varandra 

har examensarbetet inte undersökt och därav förs ingen vidare diskussion kring denna 

avvägning.  

 

Ur de enskilda bolagens perspektiv läggs mer fokus på att leverera resultat och ha så låga 

utgifter som möjligt istället för att betala in så mycket skatt som möjligt. Då det till och 

med finns studier som åskådliggör att privata bolag gör aktiva redovisningsval för att 

reducera sina vinster, som i sin tur påverkar den skatt de behöver betala (Kosi & 

Valentinic, 2012; Vander Bauwhede & Willekens, 2004), ger det en inblick i hur 

betydelsefullt skatteområdet är för bolag. Den största orsaken är troligtvis att de vill betala 

så lite skatt som möjligt, men samtidigt kommer exempelvis ökade övriga kostnader 

medverka till ett sämre resultat, som kan uppvisa en negativ bild utåt sett. Dock kan denna 

poäng skilja sig i avseendet gällande privata och publika bolag, då det mestadels är 

publika bolag som påverkas av hur externa finansiärer och omgivningen överlag ser på 

bolagets prestationer och huruvida de har tillgång till revisor eller inte. Det som dock 

hade kunnat spela roll för små privata bolag hade istället kunnat vara tillgång till 

kreditgivning. Detta eftersom den banktjänsteman som handlägger låneansökningar 

vanligtvis studerar de finansiella rapporterna, samt tar hänsyn till om de är granskade av 

revisor eller ej, och använder sedan dessa som grund för lånebeslut (Minnis, 2011). Denna 

aspekt berör ett så kallat intressentperspektiv, där intressenter exempelvis kan vara 

kunder, leverantörer och långivare. Dessa kan bli påverkade av ett minskat 

beskattningsbart resultat, som förklarades tidigare med långivare. Kunder kan istället 
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påverkas genom att sluta köpa bolagens produkter/tjänster, på grund av att det antingen 

framgår i de finansiella rapporterna att bolagen uppvisar dåliga resultat, eller att det på 

andra sätt framgår att bolagen aktivt manipulerar sina resultat.  

 

Ett ytterligare agentproblem som kan uppstå i privata bolag uppger Dye (1998) i sin studie 

är när nuvarande ägare ska sälja sina andelar till nya potentiella ägare. Detta problem är 

av betydelse för examensarbetet då den erhållna empirin uppvisar att manipulering av 

resultatet i högre utsträckning sker i de bolag som inte är reviderade. Om fler bolag väljer 

att frivilligt välja bort sin revisor så kommer därmed detta agentproblem bli betydligt mer 

närvarande vid försäljningar av bolag. Dessa bolag kommer eventuellt manipulera sina 

resultat för att uppvisa en god ekonomisk bild utåt sett, så att de nya potentiella ägarna 

ska bilda sig en positiv uppsyn av bolaget. Och detta kommer inte ertappas om inte 

bolagen har en revisor som granskar räkenskaperna innan försäljningen. Vid en 

försäljning finns det även många andra aspekter som felaktigt kan värderas eller 

redovisas, och för att lindra missförstånd mellan parterna är en revisor oerhört viktig.  

 

Vid fokus på manipulering av resultatet genom övriga kostnader visar examensarbetets 

empiri att bolag med revisor har mindre grad kostnadsasymmetri än bolag som har 

revisor, där en eventuell orsak till detta kan utgöras av agentproblem. Chen et al. (2012) 

understryker nämligen att det finns ett positivt samband mellan agentproblem och 

kostnadsasymmetri i övriga kostnader, varför det är mycket möjligt att de bolag som inte 

har revisor har mer agentproblem. Då agentproblem kan uppstå mellan flertalet aktörer, 

vilket berördes i den teoretiska referensramen, är det främst agentproblem mellan 

skattemyndighet och företagsledning som blir aktuellt i de små privata bolag vilka 

examensarbetet undersökt.  

 

Det som krävs för att eliminera dessa olika typer av agentproblem, och således 

resultatmanipulation i privata bolag, är därmed en revisor. Detta argumenterar även 

Kausar (2016) för i sin studie som understryker att agentproblem och 

informationsasymmetrier reduceras med hjälp av revisorns roll. Även detta styrker tesen 

om att revisorns roll har en stor betydelse vad gäller att begränsa resultatmanipulation 

som uppstår genom olika incitament, och i detta fallet genom agentproblem.  

 

Kontroller för branscher har genomförts i testerna men examensarbetet undersöker inte 

de eventuella skillnader mellan branscherna på grund av bristande tid. Därav sker 

diskussionen utifrån Riksrevisionens granskningsrapport (2017) som hävdar att bolag 

inom kontantbranschen, exempelvis frisörer, taxibolag och restauranger, är de som oftast 

har valt bort sin revisor när den frivilliga revisionen infördes.  

 

6.4 Bolag över gränsen för frivillig revision 
Resultatmanipulationen hos privata bolag som borde ha revisor men som saknar det har 

undersökts genom att analysera dessa bolags oväntade periodiseringar och 

kostnadsasymmetri i övriga kostnader. I undersökningen av kostnadsasymmetrin i övriga 

kostnader visar resultatet att de bolag som ligger över gränsvärdena för frivillig revision 

resultatmanipulerar mindre än de bolag som ligger inom gränsvärdena. Detta resultat är 

det motsatta till vad som förväntades och tros bero på de förhållandevis låga antalet 

observationer, 189 stycken, för de bolag som låg över gränsvärdena gentemot de bolag 

som låg inom, 18 220. Vidare är resultatet för detta test inte signifikant, till skillnad mot 

testet av oväntade periodiseringar. Genom testet av oväntade periodiseringar ger 

examensarbetet belägg för att bolag som inte innefattas av den frivilliga revision, utan 



 

53 

 

istället ligger inom spektrat för obligatorisk revision, uppvisar en högre grad 

resultatmanipulation. Detta anses vara problematiskt. För det första är ett väsentligt 

problem att dessa bolag åsidosätter lagen i sin helhet vilket uppvisas i deras avsaknad av 

revisorer. I examensarbetets data återfanns 189 bolag som i realiteten borde haft en 

revisor, men som trots detta inte följt lagen. Då tidigare analytiska diskussion framhävt 

hur betydelsefull en revisors roll faktiskt är blir det ännu mer påtagligt när det finns 189 

bolag som i princip faller mellan stolarna vad gäller revision. Effekten av detta resultat 

kan också tolkas som att de bolag som dels väljer bort att ha revisor, trots att de enligt lag 

ska ha det, också manipulerar sina resultat mer än andra bolag. Dessa bolag tänjer på 

gränserna och konsekvenserna av detta blir naturligtvis liknande den analys som 

presenterats ovan, med minskade skatteintäkter, sämre näringsliv, ett icke fungerande 

system, etcetera.  

 

Ett ytterligare problem i detta, och som också Riksrevisionens granskningsrapport (2017) 

understryker, är att det inte finns något specifikt organ som kontrollerar om lagen 

efterföljs och således om bolag ligger inom eller utanför de uppställda gränsvärdena för 

frivillig revision. Eftersom detta inte följs upp kan bolag som ligger vid gränsen 

uppmanas att inte tillhandahålla en revisor, eller ge det ett försök och se om det får 

konsekvenser. Detta hade kunnat lösas med ett statligt organ som exempelvis 

Skatteverket eller Bolagsverket hade fått uppgiften att kontrollera att gränsvärdena 

uppfylls, men då hade å andra sidan ytterligare viktiga arbetsuppgifter kunnat försakats. 

Vidare framgår emellertid att Bolagsverket iallafall kontrollerar att bolag med en 

bolagsordning där det framgår att revision ska finnas verkligen skickar in 

revisionsberättelser. Detta bidrar dock inte till försäkran om att bolag som omfattas av 

obligatorisk revision faktiskt har en revisor, och därmed har reformen misslyckats.  

 

6.5 Sammanfattning  
Eftersom examensarbetets sammanlagda resultat visar att en revisor åtminstone kan 

begränsa graden av resultatmanipulation då det föreligger indikationer om mindre 

kostnadsasymmetri i övriga kostnader hos reviderade bolag, finns det argument till att 

revisorns roll i högsta grad är av betydelse. När det dessutom finns underlag från 

Riksrevisionens granskningsrapport (2017) där Riksrevisionen till och med ger en 

rekommendation att återinföra revisionsplikten på grund av att nackdelarna överväger 

fördelarna, blir det än mer påtagligt att en revisors roll är betydelsefull. Utöver detta 

uppvisar Höglund och Sundviks (2019) finska studie liknande resultat vilket ger en 

antydan om hur situationen ser ut utanför Sveriges gränser, samtidigt som 

examensarbetets test på bolag som överskrider gränsvärdena för frivillig revision ger en 

förstärkande bild av revisorns potential att begränsa resultatmanipulation.  

7. SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras examensarbetets slutsatser som baseras på den analys som 

utförts av den statistiska empirin. Slutsatserna utgår utifrån examensarbetets uppställda 

forskningsfråga samt syfte. Vidare presenteras den kunskap som examensarbetet bidragit 

till inom forskningsområdet, utifrån de förväntningar som funnits. Slutligen presenteras 

ett flertal förslag till fortsatt forskning inom ämnet, baserat på den empiri som 

tillhandahållits från examensarbetet.  
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7.1 Slutsatser och begränsningar 
 

SKILJER SIG GRADEN AV RESULTATMANIPULATION 

MELLAN REVIDERADE OCH OREVIDERADE PRIVATA 

BOLAG?  

 

Detta examensarbete har kunnat ge belägg för att det föreligger skillnader i graden av 

resultatmanipulation mellan bolag som har en revisor eller inte. Skälen till detta grundar 

sig främst i revisorns roll, regelverkets konstruktion, och bolagens incitament till 

resultatmanipulation, och slutsatsen blir att bolag som tillhandahåller en revisor uppvisar 

lägre grad resultatmanipulation motsvarande bolag som saknar revisor. Även vad gäller 

bolag som inte omfattas av den frivilliga revisionen utan istället av den obligatoriska 

revisionen, som också examensarbetet inkluderat i sina tester, framgår att det finns en 

skillnad i graden av resultatmanipulation. Det visade sig existera en högre grad 

resultatmanipulation hos större oreviderade bolag som översteg gränsvärdena för frivillig 

revision, i kontrast till de bolag som låg inom gränsvärdena.  

 

FÖRHINDRAR REVISORNS ROLL EVENTUELL 

RESULTATMANIPULATION?  

 

Utifrån examensarbetets teoretiska referensram och statistiska tester finns det definitivt 

belägg till att revisorns roll förhindrar eventuell resultatmanipulation. Det finns emellertid 

också indikationer på att revisorn kan främja resultatmanipulation, vilket leder till en 

motsägelsefull diskussion. Detta har sin grund i att en revisor har kompetensen att följa 

regelverkets konstruktion så att inte bolag hamnar utanför dessa riktlinjer, men samtidigt 

kan en revisor även agera rådgivare i många situationer. I dessa rådgivningssituationer 

kan på samma sätt regelverkets konstruktion gynna revisorns rådgivning då dess 

konstruktion inom vissa redovisningsstandarder kan ha en hel del spelrum för 

bedömning- och uppskattning, vilket en revisor kan nyttja till sin och tillika bolagets 

fördel. I majoriteten av fallen förhindrar dock en revisor resultatmanipulation vilket 

examensarbetet och tidigare studier visar. Vidare föreligger indikationer i form av 

tidigare studier som visar att agentproblem reduceras vid närvarande av en revisor vilket 

examensarbetet argumenterar korrelerar med resultatmanipulering. 

 

BÖR REVISIONSPLIKTEN ÅTERINFÖRAS?  

Eftersom det kan konstateras att revisorns roll är av stor betydelse i sammanhanget 

gällande resultatmanipulation kan också slutsatsen dras att det borttagna kravet av revisor 

i Sverige inte är i, statens Sveriges, bästa intresse. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

ett återinförande av den allmänna revisionsplikten mest troligt kan innebära högre 

kostnader för små bolag, vilket kan ha en negativ effekt på företagsamheten i Sverige. 

Men då det tidigare tydligt belysts, i Riksrevisionens granskningsrapport (2017), att 

reformen inte kunnat åstadkomma de fördelar som förväntats, och att reformens 

konsekvenser olyckligtvis bidragit till att nackdelarna överstigit fördelarna ger 

examensarbetet stöd åt den rekommendation Riksrevisionen ger om att åter införskaffa 

revisionsplikten i mindre bolag. Även Höglund och Sundvik (2019) argumenterar för 

detta, fastän deras studie avgränsar sig till finska bolag som inte innefattas av samma 

lagstiftning. En ytterligare aspekt som stödjer att revisionsplikten ska återinföras är att 

det saknas kontrollorgan som kontrollerar huruvida gränsvärdena för frivillig revision är 
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uppfylld eller ej, vilket diskuterades i samband med examensarbetets test som omfattade 

just bolag som översteg gränsvärdena för frivillig revision. Om det inte finns ett 

fungerande system gällande detta kommer inte bolag respektera de gränsvärden som 

finns, och således inte ta revisionsplikten på allvar. Med tanke på den höga siffra privata 

bolag som omfattas av den frivilliga revisionen och som således påverkar samhället och 

övriga intressenter med de negativa aspekter som den medför, torde därför plikten 

återigen införas.  

Med både negativa och positiva effekter behandlade kan det anses lämpligt att återinföra 

revisionsplikten i Sverige för mindre privata bolag, för att uppnå ett gott näringsliv och 

en bättre välfärd. Vidare kan examensarbetets analyser och slutsatser vara till nytta vid 

förutsägelserna gällande de ytterligare bolagsskattesänkningar som kommer ske under år 

2019 och 2020. Möjligheterna att kunna förutspå hur svenska mindre privata bolag 

kommer agera i sin redovisning blir desto större då det finns belägg.  

 

RESULTATETS BEGRÄNSNINGAR 

 

Examensarbetets resultat inkluderar begränsningar. För det första visar inte den erhållna 

empirin ett signifikant resultat vad gäller hypotes 1a, vilket betyder att det inte med 

säkerhet går att säga att privata bolag med revisor har mindre negativa oväntade 

periodiseringar före Sveriges sänkning av bolagsskatt. Vidare har enbart svenska bolag 

inkluderats vilket medför att resultatet eventuellt inte kan appliceras på andra länder. 

Dock stärks generaliserbarheten då resultaten överensstämmer med Höglund och 

Sundviks (2019) studie i Finland, samtidigt som privata bolag överlag liknar varandra i 

uppbyggnad och lagstiftning. Modellerna som legat till grund för resultat och analys är 

inte helt optimala eftersom modifiering fortfarande krävs för att återspegla verkligheten 

så mycket som möjligt. Ändock har de mest använda och välutvecklade modellerna för 

dessa typer av mätningar nyttjats. Slutligen har de bortfall som uppkommit potentiellt 

kunnat begränsa resultatet eftersom bolag som exempelvis undanröjts på grund av 

avsaknad information hade kunnat påverka resultatet.  

 

7.2 Kunskapsbidrag 
Detta examensarbete har tillfört intressant och relevant kunskap till forskningsområdet 

inom företagsekonomi genom att undersöka huruvida revisorns roll har en påverkan på 

graden av resultatmanipulation hos svenska små privata bolag. Till en början fanns 

förhoppningar att enbart bidra med kunskap till revisionsbranschen, för att visa vilken 

betydelse revisorns roll i realiteten har, då antalet revisorer minskat drastiskt från och med 

införandet av frivillig revision år 2010 (Riksrevisionen, 2017; Revisorsinspektionen, u.å). 

Genom examensarbetets gång har dock förhoppningarna utökats då kunskapsbidrag inom 

lagstiftning och regelverkets konstruktion också haft en relevans.  

 

Examensarbetet har bidragit med kunskap specifikt inom revisionsbranschen, och tillfört 

bestyrkande argumentation till att revisorns roll är av betydande karaktär, både i små och 

stora bolag. Till grund för detta ligger den empiri som examensarbetet statistiska tester 

visar och som indikerar att resultatmanipulation i form av resultatmanipulation begränsas 

av revisorns närvarande. Detta har bidragit till kunskap om den betydelse revisionsbyråer 

och revisorer har i Sverige genom att inte enbart reducera graden av resultatmanipulation, 

utan även genom att attrahera finansiärer, medverka till trovärdighet i de finansiella 

rapporterna etcetera. Förhoppningsvis kommer denna kunskapsinhämtning leda till att 

minskningen av antalet revisorer stagnerar eller rentav ökar i den framtida svenska 
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revisionsbranschen. Även kunskap om att revisorns roll reducerar både brottsligt och 

lagligt skatteundandragande har erhållits.  

 

De underliggande teorierna som detta examensarbete baseras på, samt dess egen empiri, 

har vidare bidragit med kunskap som medfört skäl till att överskåda regelverken i den 

mån att det potentiellt kan finnas för mycket spelrum för bedömning och uppskattning. 

Kunskap om att mer strukturella redovisningsstandarder medverkar till minskad 

resultatmanipulation och således bättre redovisningskvalité, men även att revisorns roll 

blir tydligare och inte utgör lika mycket hot mot sitt oberoende har inhämtats.  

 

Slutligen har även examensarbetet kunnat styrka Riksrevisionens granskningsrapport 

som släpptes år 2017, där utredning gällande huruvida borttagandet av kravet på revisor 

för svenska mindre bolag har haft en positiv eller negativ inverkan. Utifrån 

granskningsrapporten framgår att nackdelarna med borttagandet av kravet överstiger 

fördelarna, och att Riksrevisionen rekommenderar att åter införskaffa krav på revision.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Genom att besvara examensarbetets forskningsfråga som lyder: ”Skiljer sig graden av 

resultatmanipulation mellan reviderade och oreviderade privata bolag?” har ett flertal 

studier och ytterligare källor använts. Under arbetets gång har därför en mängd nya 

infallsvinklar uppdagats vilka presenteras nedan.  

 

Då Riksrevisionens granskningsrapport (2017) uppvisade utfall av att den ekonomiska 

brottsligheten och skatteundandragande var betydligt större i kontantintensiva branscher 

skulle det vara intressant att belysa de branschspecifika skillnaderna i graden av 

resultatmanipulation. Examensarbetet har inte fokuserat på detta och därför vore det 

intressant att i framtida studier gå djupare in i ämnet. Detta hade kunnat medföra 

ytterligare belägg i argumentationen till varför revisorns roll är av betydelse ur ett 

samhällsperspektiv.  

 

Eftersom detta resultat uppvisas på svenska små bolag finns det definitivt anledningar till 

att utvidga perspektivet och studera hur graden av resultatmanipulation skiljer sig mellan 

reviderade och oreviderade bolag i andra länder. Inte minst inom ett EU-perspektiv då 

det finns en mängd EU-länder som har högre gränsvärden än Sverige. Detta kan 

naturligtvis ge incitament till att desto fler bolag i dessa länder som inte uppnår 

gränsvärdena manipulerar sina resultat mer för att således betala mindre skatt. Studier 

som undersöker huruvida resultatmanipulation skiljer sig mellan reviderade och 

oreviderade bolag i andra länder än Sverige skulle därmed vara av betydelse i 

forskningssyfte.  

 

Även forskning som studerar kontrollen av den frivilliga revisionen hade varit av stor 

betydelse. Eftersom Riksrevisionens granskningsrapport (2017) upplyser problemet med 

att det finns gränsvärden för att uppfylla frivillig revision, men att det inte finns några 

specifika organ som kontrollerar huruvida dessa gränsvärden uppfylls eller ej, hade det 

varit av stor vikt. Om fortsatt forskning belyser detta problem kan eventuellt en förändring 

eller åtminstone någon form av hjälpmedel utformas, och således påverka framtida 

lagstiftning.  

 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning hade kunnat vara att lägga mer fokus på 

revisionsbyråernas syn på resultatmanipulation och påverkan av det borttagna kravet på 
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revisor. Eftersom det så långt som från året då den frivilliga revisionen infördes har 

skådats en stadig minskning av antalet auktoriserade revisorer (Revisorsinspektionen, 

u.å) kunde eventuellt en studie som visar hur revisionsbyråer påverkas av detta vara av 

aktuellt värde. Då examensarbetet visar att bolag som inte har en revisor faktiskt 

manipulerar sina resultat mer hade en ytterligare synvinkel, då från revisionsbyråernas 

håll, varit lämplig. Att revisionsbyråerna hade fått förklara sina slutsatser angående vilka 

branscher där flest manipulering sker, om antalet bolag som manipulerar sina resultat ökat 

eller minskat, samt flertalet andra frågor hade varit intressanta att få svar på genom en 

kvalitativ studie.  

8. SANNINGSKRITERIER 
För att examensarbetets resultat och slutsatser ska utstråla högsta möjliga trovärdighet 

och tillförlitlighet, presenteras nedan hur arbetet med att uppnå detta utövats. 

Avslutningsvis presenteras de forskningsetiska principer som examensarbetet även 

beaktat.  

 

8.1 Validitet och reliabilitet 
Det finns två stycken mått på huruvida de resultat som utvinns från examensarbetet kan 

förväntas vara tillförlitliga. Validitet beskriver huruvida ett test i själva verket mäter det 

författarna vill att det ska mäta, samt till vilken grad resultatet återspeglar det fenomen 

som testas (Collis & Hussey, 2014, s. 53). Examensarbetet uppvisar hög grad validitet då 

flertalet tidigare studier använt samma typ av tester för att mäta resultatmanipulation. 

Samtidigt hänvisar reliabilitet till mätningens precision och noggrannhet, och den 

frånvaro av skillnader i resultat som skulle genereras om forskningen skulle replikeras 

(Collis & Hussey, 2014, s. 52-53). I detta examensarbete sker testerna på ett strukturerat 

sätt med hjälp av specifika empiriska modeller, vilket medför att reliabiliteten anses vara 

hög eftersom en återskapande studie mest troligt hade genererat likvärdiga resultat.  

 

Under examensarbetets gång har författarna ständigt eftersträvat att upprätthålla god 

validitet och reliabilitet. I framtagandet av källor till examensarbetets teoretiska 

referensram har vetenskapliga artiklar använts i hög utsträckning. Dessa artiklar har 

ständigt ifrågasatts och kritiskt bedömts utifrån innehåll och jämförelse med ytterligare 

artiklar. Som regel har artiklarna tagits från akademiska journaler så som “European 

Accounting Review”, “Accounting and Business Research” och “Journal of Accounting 

and Economics”, vilket anses vara tillförlitliga källor inom det företagsekonomiska 

forskningsområdet som detta examensarbete baseras på. Utöver detta har artiklarna som 

legat till grund för teorin varit “peer-reviewed”, vilket betyder att artiklarna granskas av 

ämnesexperter innan de publiceras (Bryman & Bell, 2013, s. 55). Vidare har den 

teoretiska referensramen även underbyggts med ytterligare informativa källor, som 

böcker och källkritiska webbsidor. Vid användning av webbsidor har alltid den 

bakomliggande organisationen granskats för att bedömas som tillförlitlig.  

 

Datainsamlingen av sekundärdata har inhämtats från databasen Retriever Business, 

utgiven av Retriever Sverige AB. Eftersom det är en databas som används av 

revisionsbyråer, banker och finansbolag kan källan till viss del anses vara tillförlitlig. Det 

är dock viktigt att påpeka att felaktigheter har identifierats angående om bolagen är 

revisionspliktiga eller ej vilket även nämns tillsammans med hur författarna har behandlat 

detta under rubrik 4.2 i den praktiska metoden. Vidare utgår urvalet när data laddas ner 

genom valda kriterier i databasen från det sista redovisade räkenskapsåret vilket skapar 

problem samt kan förklara problemet som diskuteras i 4.2 gällande revisionspliktiga 
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bolag eller ej. Detta ger incitament till att databasen Retriever Business inte till fullo är 

tillförlitlig. Databasen valdes ändock att användas på grund av det var den mest lämpade 

databasen tillgänglig.  Dock ger en källa som inhämtar information från en ytterligare 

källa, upphov till incitament att extra kritiskt bedöma databehandlingen, då det kan finnas 

möjlighet till tredjepartsfel. Tredjepartsfel kan exempelvis omfatta saknad data eller 

andra dataprocessfel. Vidare kan den mänskliga faktorn spela roll i detta avseende 

eftersom datainsamlingen krävde viss manuell hantering vid filtrerande i databasen, samt 

rensning i Excel. Vidare har manuell överföring av data skett mellan olika Excel-ark och 

för att undvika att eventuell data skulle hamna fel eller inte följa med har 

kontrollsummering skett efter varje sådan överföring. Proceduren med rensning av data i 

Excel samt överföringen som krävts mellan olika Excel-ark har även upprepats för att 

visa på testets genomförbarhet samt att datahanteringen har skett korrekt.   

 

De regressionsanalyser som genomförts visar, som tidigare diskuterat, förklaringsgrader 

i samma nivå som tidigare liknande studier. Trots detta kan förklaringsgraderna framstå 

som relativt låga vilket innebär att det kan finnas variabler som har en påverkan på 

beroendevariablerna men som inte har inkluderats i detta examensarbete. För att 

minimera den risken har regressionsanalyserna och variablerna som inkluderats i 

examensarbetet utgått från tidigare studier gjorda av forskare som specialiserar sig inom 

detta område, såsom Höglund och Sundvik (2019).  

 

8.2 Forskningsetiska principer 
Vid vetenskapliga studier kan flera etiska-och samhällsrelaterade problem uppstå vilka är 

viktiga att bemöta och ta hänsyn till. Generellt är det fem etiska principer som alla 

vetenskapliga studier bör förhålla sig till. Bryman och Bell (2013, s. 137) listar dem som, 

informationskravet där forskaren ska förmedla syftet med studien till de personer som 

berörs, och samtyckeskravet vilket vid experiment innebär att försökspersoner ska vara 

där frivilligt. Vidare bör en studie även ta hänsyn till konfidentialitets- och 

anonymitetskravet som innebär att de uppgifter som studien samlar in ska behandlas med 

konfidentialitet, nyttjandekravet vilket förklarar att uppgifterna som samlas in endast får 

användas för det de är ämnade till. Slutligen falska förespeglingar vilket innebär att 

forskaren inte på något sätt ska vilseleda eller ge felaktig information till försökspersoner. 

Då examensarbetet data kommer från företagsuppgifter som är tillgängliga för 

allmänheten så bryter inte arbetet på något sätt mot dessa principer. Uppgifterna är inte 

konfidentiella och de kommer endast användas för utsatt ändamål. 

  

Utöver de fem principerna är det även viktig att genomföra studien objektivt så att den 

inte präglas av författarnas ståndpunkt (Bryman & Bell, 2013, s. 156-157). Då 

examensarbetet utgår från en objektiv verklighetssyn så ligger detta ständigt i fokus och 

författarna har inte infört några egna subjektiva värderingar som kan leda till att arbetets 

trovärdighet förvanskas. En annan aspekt att ta hänsyn till, då examensarbetet använder 

tidigare teorier, metoder och studier, är upphovsrätten de tidigare forskarna har. 

Upphovsrätten ämnar att skydda upphovsägarna från att någon olovligen kopierar deras 

intellektuella äganderätt (Bryman & Bell, 2013, s. 156). För att undvika eventuell olovlig 

plagiat har tydlig källhänvisning genomsyrat arbetet samtidigt som materialet som 

använts ständigt har omarbetats. 

 

Slutligen är en viktig aspekt att behandla vilka implikationer examensarbetets resultat 

samt slutsats kring en eventuell återinföring av allmän revisionsplikt kan medföra för 

samhället och då främst de mindre bolagen. Vid ett återinförande av allmän revisionsplikt 
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kan mindre bolag uppleva en negativ effekt i med de ökade kostnader som tvingande 

revision skulle innebära. Förhållande mellan nytta och kostnad för revision ser som 

tidigare nämnt olika ut bolag emellan och vissa bolag skulle därför kunna skadas av ett 

återinförande av allmän revisionsplikt. Samtidigt återfinns även samhälleliga fördelar, 

vilket bland annat diskuteras mer utförligt i analysen, såsom mer intäkter till staten. 
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