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Sammanfattning 

Bakgrund och problem 

Idag erbjuder de flesta företag sina anställda en förmånsbestämd tjänstepension. 

Tjänstepensionen innebär för vissa företag stora kostnader och ska redovisas av 

företagen. IAS 19 - Ersättning till Anställda är den standard som börsnoterade 

koncerner i Sverige ska följa. Problematiken med redovisningen uppstår i och med att 

många antaganden ska göras om pensionsförpliktelsen. Ett antagande som ska göras är 

en förväntad avkastning på de förvaltningstillgångar som fonderar den 

förmånsbestämda pensionsplanen. Företagsledningen har en viss frihet i att göra det 

antagandet, men det ska på längre sikt spegla den faktiska avkastningen. Friheten i 

antagandet kan bidra till att företagen använder den förväntade avkastningen för 

earnings management. 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att förklara om företagen använder det utrymme som finns i 

antaganden om förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna för earnings 

management. Utifrån kännetecken på earnings management, som konstaterats i tidigare 

forskning, undersöker vi hur företag listade på Nasdaq OMX Stockholm använder den 

förväntade avkastningen. 

Metod 

Vi antog en positivistisk kunskapssyn och studien genomfördes med en kvantitativ 

metod där vi utgick från informationen i företagens årsredovisningar. De 227 

observationerna analyserades utifrån uppställda forskningsfrågor som utvecklats ifrån 

begrepp hämtade ur teorin. Empirin testades genom olika tillvägagångssätt. 

Utgångspunkten var uppsatsens undersökningsmodell, men andra 

undersökningsmetoder användes för att ge djup till analys och slutsats.  

Resultat och slutsats 

Efter genomförd analys kan vi konstatera att inga samband hittades mellan de olika 

kännetecknen för earnings management och antaganden om förväntad avkastning. Trots 

att volatilitet rådde för den verkliga avkastningen så överensstämde den förväntade och 

faktiska avkastningen på längre sikt. Det tyder på att företagen följer de punkter som 

finns i IAS 19.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Förord 

Vi vill börja med att ge ett stort tack till vår handledare Åke Gabrielsson för givande 

pratstunder. Han har pushat oss till att tänka kreativt i stunder då vi kört fast och gett oss 

goda råd i uppsatsskrivande! 

Till stor hjälp har vårens arbetsseminarium varit – tack till alla deltagare! 

Slutligen vill vi rikta en tanke av tacksamhet till våra familjer och vänner som funnits 

förstående vid vår sida under uppsatsens gång. 
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Ordlista 

Aktuarie En person som yrkesmässigt arbetar med att fastställa aktuariella antaganden 

samt beräkningen av pensionsskulden.  

Aktuariella antaganden Företagets bästa bedömning av de komponenter som påverkar 

pensionsförpliktelsen. De aktuariella antagandena består av två delar, demografiska 

antaganden som innefattar bl.a. den förväntade livslängden för anställda och 

personalomsättning samt finansiella antaganden om diskonteringsränta och 

löneutveckling som används för att beräkna den framtida pensionsskulden.  

Diskonteringsränta Den ränta som används för att beräkna nuvärdet av 

pensionsskulden.  

Diskretionära periodiseringar Är ett samlingsnamn för händelser där företagen 

använder sitt handlingsutrymme för att bestämma om en kostnad ska hanteras som en 

avskrivning, avsättning eller nedskrivning, likställs ofta med earnings management.  

Earnings management Earnings management uppstår när ledningen använder sig av 

egen bedömning i finansiell rapportering och i strukturerandet av transaktioner för att 

ändra finansiella rapporter. Syftet med detta är att antingen vilseleda intressenter om 

företagets ekonomiska ställning eller för att influera avtalsenliga resultat som beror på 

redovisade siffror.  

Förmånsbestämd pensionsplan En pensionsplan där företaget utlovar den anställde en 

överenskommen ersättning efter avslutad anställning. Företaget bär risken för att kunna 

betala ut den lovade ersättningen och måste kontinuerligt tillföra kapital som kan täcka 

upp för förpliktelsen.  

Förvaltningstillgångar De tillgångar som används för att i framtiden kunna betala 

pensionsförpliktelsen. Förvaltningstillgångar kan bestå av till exempel aktier, 

obligationer och fastigheter som innehas av till exempel en pensionsstiftelse. 



 
 

 
 

I den här uppsatsen väljer vi att använda det engelska uttrycket earnings management 

genomgående, eftersom det är ett vida känt begrepp inom företagsekonomin och en 

lämplig översättning saknas. Uppsatsen omfattar många beskrivningar och 

benämningar av den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar. Med 

förvaltningstillgångar menar vi alltid förvaltningstillgångarna som är hänförliga till 

pensionsförpliktelsen. I en del avsnitt i uppsatsen skriver vi endast ut ordet förväntad 

avkastning, och då syftar vi alltid på den förväntade avkastningen på 

förvaltningstillgångar om vi inte nämner annat.  

 

Förkortningar och förklaringar 

IASB International Acounting Standard Board är ett oberoende standardsättningsorgan 

som  är ansvariga för utvecklingen och publiceringen av IFRS standard.  

IFRS International Financial Reporting Standards är en redovisningsstandard som är 

vedertagen runt om i världen för börsnoterade företag.  

IAS 19 Ersättning till anställda, anger hur ersättningar till anställda ska redovisas samt 

vilka upplysningar som ska lämnas.  

US GAAP US Generally Accepted Accounting Principles är den redovisningsstandard 

som gäller i USA.  

FASB Financial Accounting Standards Board, det organ som upprättar standarder för 

privata företag gällande finansiell redovisning som redovisar under GAAP.   

 

Följande standarder nämner vi i vår uppsats, men de är inte primära:  

SFAS 87 Employers' Accounting for Pensions, reglerar hur företag ska redovisa 

pensioner under US GAAP 

SFAS 106 Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions, 

den standard för US GAAP som reglerar hur företag ska redovisa andra ersättningar än 

pensioner till anställda 
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1. Inledning 

Kapitlet innehåller en bakgrund till ämnesområdet och en introduktion till 

problematiken kring pensioner och redovisningen av dem för företag. Tidigare 

forskning har visat på att det kan leda till användandet av earnings management. Syftet 

med uppsatsen har sitt ursprung i den forskningen. 

1.1 Ämnesval 
 

Under den tid vi studerat företagsekonomi vid Umeå Universitetet har vårt intresse för 

redovisning ökat och vid val av inriktning var det självklart att välja redovisning och 

revision. Via de kurser i redovisning vi tagit vid Umeå Universitet har vi fått en ökad 

förståelse för den problematik som kan uppstå vid redovisningen för företag. 

Framförallt under senare kurser insåg vi och fick kunskap om att det är svårt för företag 

att redovisa sina pensionsåtaganden. Utifrån vårt intresse för redovisning, de standarder 

som styr denna och problematiken med pensionsåtaganden valde vi att utgå från den 

kunskap vi redan hade för att söka ytterligare information om området. Den djupare 

bakgrund vi fått beskriver vi i nästkommande avsnitt. 

 

1.2 Problembakgrund 
 

Idag erbjuder de flesta svenska företag en tjänstepension till sina anställda och den 

delen ska fungera som ett komplement till den allmänna pensionen och till ett eventuellt 

privat pensionssparande (Pensionsmyndigheten). De pensionsåtaganden som företaget 

har gentemot sina anställda ska redovisas.  

 

År 2002 antog Europeiska Unionen (EU) en lagstiftning om att alla noterade bolag i 

Europa ska följa International Financial Reporting Standards (IFRS) vid sin 

koncernredovisning. Bestämmelserna trädde i kraft 2005 och för koncernerna inom EU 

betydde det att IFRS ska följas vid förberedelse och presentation av årsredovisningen 

och inte nationella redovisningsstandarder (Mirza, Orrell & Holt, 2008, s.1). Kraven på 

redovisningen förändrades mycket för de svenska koncernerna i och med beslutet från 

EU och ett av de områden som påverkades mycket var pensionsredovisningen, som nu 

måste göras i enlighet med International Accounting Standards (IAS) 19 – Ersättning 

till anställda. IAS 19 ses som en av de mest omfattande och komplexa standarderna 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009, s.223). Glaum (2009, s.273, s.297-298) nämner att 

ända sedan standardsättare började reglera redovisningen och värderingen av 

pensionsskulder, tillgångar och kostnader har redovisningen av pensioner setts som 

kontroversiell. Det har inte existerat en överensstämmelse mellan olika länders reglering 

av pensionsredovisning eftersom reglerna ändrats väsentligt.  

 

Komplexiteten som finns kring pensionsredovisningen gäller främst de 

förmånsbestämda pensionsplanerna, där antaganden om framtida förpliktelser måste 

göras. Många företag har stora pensionsförpliktelser och Glaum (2009, s.274) påpekar 

att det är en stor utmaning att estimera värdet på dessa och att förpliktelserna, pga. deras 

storlek, kan påverka både företagets balansräkning och resultat.  
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IAS19 kräver att företagen lämnar omfattande upplysningar om de aktuariella 

antagandena som görs för de förmånsbestämda pensionsplanerna. Företagen måste göra 

antaganden av både demografiska och finansiella variabler för att bestämma värdet av 

förpliktelsen och ett av de finansiella antaganden som måste göras är att beräkna den 

förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna. (IAS 19 p.48, p.50 a) & p.73) De 

aktuariella antagandena är långsiktiga och kan därmed medföra stora förändringar i 

uppskattningarna av förpliktelserna, trots att förändringen i själva antagandet varit liten 

(Glaum, 2009, s.274). Samma författare nämner att redovisningen av värdeförändringen 

är en del av de kritiska aspekterna med pensionsredovisningen.  

 

Blankley och Swanson (1995, s.2) och efter det även Amir och Benartzi (1998, s.337) 

redogjorde för ett exempel med General Electric (GE) för att illustrera hur små 

förändringar i antagandena kan påverka ett företag. 1991 redovisade GE en ökning av 

sina intäkter med 2,4 procent efter att ha ökat räntesatsen för förväntad avkastning på 

förvaltningstillgångar från 8,5 procent till 9,5 procent, om en ändring i antagandena inte 

gjorts hade istället intäkterna sjunkit med 2,5 procent. 

 

Aktuariella antaganden handlar om bedömningar, vilket leder till att företagsledningen 

har ett visst handlingsutrymme att påverka finansiella nyckeltal i önskad riktning med 

hjälp av dessa antaganden (Glaum, 2009, s.290). Utnyttjandet av handlingsfriheten för 

att påverka resultatet benämner vi som earnings management i den här uppsatsen. 

Easterwood (1997, s.41) föreslog i sin studie att ett opportunistiskt beteende, earnings 

management och resultatmanipulering hos ledningen är positivt relaterade. Förklaringen 

är att opportunistiska ledare använder earnings management för att dölja ett 

opportunistiskt eller icke-värdemaximerande beteende. Det icke-värdemaximerande 

beteendet består av att ledningen fattar beslut som inte alltid genererar mesta möjliga 

värde för företaget men som på sikt kan gynna ledningen. Därmed kan slutsatsen dras 

att ett opportunistiskt beteende hos företag är sammankopplat med earnings 

management och manipulation av redovisningen. 

 

Möjligheten till earnings management kan förklaras utifrån olika motiv och oftast 

diskuteras det ihop med ledningens önskan om privat vinning och därmed avsaknad av 

objektiv bedömning (Shipper, 1989, s.92). Earnings management har på senare tid fått 

stor uppmärksamhet i media med flera stora kända företag som har ansetts agera på ett 

felaktigt sätt. Däribland Enron, WorldCom och Xerox (Bergstresser et al., 2006 b, 

s.512-513). 

 

Den aspekt inom forskningen av earnings management som är mest studerad är 

periodiseringar enligt Bergstresser, Desai & Rauh (2006 a, s.159). Ett fåtal studier har 

undersökt hur företag använder antaganden om den förväntade avkastningen på 

förvaltningstillgångar för earnings management. Delar av resultatet från de studierna 

presenteras nedan och visar att det är ett område där earnings management kan vara 

utbrett. Storleken på många företags förmånsbestämda planer kan ha en stor påverkan 

på resultatet och eftersom ledningen har handlingsfrihet i antagandena om förväntad 

avkastning på förvaltningstillgångar, så är pensionsredovisningen ett skäligt område för 

resultatmanipulering (Bergstresser et al., 2006 a, s.165).  

 

Bergstresser et al. (2006 a, s.157) anser att företag har mer frihet i antaganden om 

avkastning på förvaltningstillgångar än i bestämmandet av t.ex. diskonteringsräntan. De 

studerade även olika faktorers inverkan på den antagna förväntade avkastningen och 
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möjligheten till resultatmanipulering, där de främst undersökt relationen mellan 

företagsaktiviteter och den förväntade avkastningen. Resultatet visade att ledningen gör 

ett mer aggressivt val av förväntad avkastning när företaget ska ingå företagsförvärv, 

emittera aktier och när ledningen har möjlighet till utnyttjande av aktieoptioner. Studien 

indikerade även att aggressivare val görs när företaget är nära att uppnå ett uppsatt 

resultat och att företag som har förvaltningstillgångar som är stora i förhållande till 

rörelseresultatet har högre antagen förväntad avkastning. Samma författare antyder även 

att det råder en viss oförmåga hos marknaden att fullt ut särskilja på uppblåsta 

pensionsintäkter och rörelseresultat.  

 

Amir et al. (1998, s.350) fann ingen korrelation mellan den förväntad och framtida 

avkastningen på förvaltningstillgångar och det betyder att författarna anser att det inte 

går att använda den förväntade avkastningen för att förutspå den framtida avkastningen. 

Således användes den förväntade avkastningen på ett felaktigt sätt. Blankley et al. 

(1995, s.12) hävdar dock att det inte finns en stor utbredning av manipulering av den 

förväntade avkastningen för att justera resultatet, eftersom den förväntade och faktiska 

avkastningen på förvaltningstillgångar överensstämmer på längre sikt. 

 

Godwin, Goldberg och Duchac (1996, s.321) hittade bevis för att ledningen använder 

förändringar i aktuariella antaganden om räntesatsen för att styra resultatet. Författarna 

menar att ledningen är mer benägna att anta en högre räntesats vid strängare 

utdelningsbegränsningar, lägre intäkter, högre skuldsättningsgrad och förändringar i 

skattestatus. 

 

De få studier som finns inom området tyder på att vid användandet av antaganden om 

förväntad avkastning kan earnings management förekomma (Bergstresser et al., 2006 a; 

Amir et al., 1998; Godwin et al., 1996), med ett undantag (Blankley et al., 1995). Nedan 

följer vår diskussion runt problemet. 

 

1.3 Problemdiskussion  
 

Den komplexitet som finns inom pensionsredovisningen gör att det finns anledning att 

studera området ytterligare. Det mest problematiska har ansetts vara de omfattande 

aktuariella antaganden som ska göras kring pensionsförpliktelsen. 

Förvaltningstillgångarna och förväntad avkastning på dessa kan påverka både 

pensionsskulden och resultatet för många företag. 

 

Bergstresser et al. (2006 a, s.165) nämner att det oftast är företagets ledning som antar 

den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar och inte en aktuarie, som ofta är 

fallet vid antaganden om diskonteringsräntan. I och med att det är ledningen som gör 

dessa antaganden finns det utrymme för earnings management och därför finns 

anledning för oss att studera det i den här uppsatsen. Fördelarna med att använda den 

förväntade avkastningen för den här typen av studie beskrivs kortfattat här nedanför. 

 

Några författare nämner att pensionsantaganden är fördelaktig att undersöka i fråga om 

resultatmanipulering utförd av ledningen. Bergstresser et al. (2006 a, s.159) resonerar 

att de är lämpliga eftersom de går att observera, reflekterar medvetna val av ledningen 

samt att de inte går att relatera till andra delar av ett företags prestation. Godwin et al. 

(1996, s.321) anser, i enlighet med ovan nämnda författare, att för att undersöka 

earnings management så ger antaganden om diskonteringsräntan en ”renare miljö” 



 
 

4 
 

eftersom förändringar i räntesatsen löper mindre risk än andra pensionstransaktioner att 

förväxlas med viktiga ekonomiska händelser. 

 

I den granskning Glaum (2009) gjort av tidigare vetenskapliga artiklar framkom det att 

nästan all forskning om pensionsredovisning har baserats på amerikanska studier, vilket 

inte alltid kan generaliseras till andra länder enligt honom. Vi vill även nämna att de 

vetenskapliga artiklarna gällande Sverige mestadels har handlat om den reform som 

skett av den allmänna pensionen (exempelvis Selén & Ståhlberg, 2007; Sundén, 2006) 

och vi fann inga svenska studier om tjänstepension och förekomsten av earnings 

managment. Glaum, Lichtblau och Lindemann (2004, s.73) konstaterar att inom 

användandet av earnings management har lite forskning gjorts om orsaksfaktorer i olika 

länder.  

 

Med anledning av den komplexa redovisningen av pensioner och den inverkan som 

förväntad avkastning faktiskt kan ha på företagets resultat, fann vi det intressant att 

studera det ytterligare. Vi fokuserade på den förväntade avkastningen på 

förvaltningstillgångar eftersom tidigare studier har antytt att företag använder 

pensionsantagandena för att påverka resultatet vilket kan kopplas till earnings 

management (Shipper, 1989, s.92). De flesta studier inom området har, som vi tidigare 

nämnt, gjorts i framförallt USA och det finns inga liknande studier utförda i Europa och 

Sverige och därför fann vi det som ett forskningsgap inom området. Det finns ingen 

forskning gjord på om företag i Europa använder den förväntade avkastningen för 

earnings management.  

 

Länder i Europa och USA styrs av olika redovisningsstandarder, därför anser vi att det 

inte går att dra några slutsatser om att de resultat som framkommit i USA 

överensstämmer med Europa. Det är en tanke som Glaum (2009, s.297-298) även väckt 

i sin artikel, han menar att utvecklingen i olika länder, rättsystem och taxeringspolicys 

ger olika incitament för earnings management i respektive land. Vi vill här poängtera att 

vi var mycket noga med att genomgående kontrollera att vi kunde applicera det som 

framkommit i amerikanska studier till IFRS.  

 

Vi anser att det är viktigt att studera om företag som är börsnoterade i Sverige utnyttjar 

den frihet i antaganden om förväntad avkastning som konstaterats i tidigare forskning 

och vilka faktorer som, i så fall, bidrar till ett sådant beteende. Med uppsatsen hoppas vi 

kunna bidra med kunskap om hur företag, som redovisar enligt IFRS, använder den 

förväntade avkastningen. Vår förhoppning var att kunna visa på om företagen använder 

eller inte använder den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar för earnings 

management. Resultatet kan vara av nytta för olika företagsintressenter och öka den 

generella medvetenheten kring redovisningen av pensioner, då den kan bidra till 

opportunistiskt beteende. IAS 19 är även en standard under revidering, vilket återges i 

senare kapitel, och uppsatsens slutsats redogör för en argumentation kring eventuella 

förändringar i standarden.    

 

1.4 Frågeställning  
 

I vilken utsträckning använder företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm antagandet 

om förväntad avkastning på förvaltningstillgångar inom pensionsredovisningen för 

earnings management? 
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1.5 Syfte  
 

Syftet är att förklara om företag använder det utrymme som finns i 

pensionsredovisningen kring antaganden om förväntad avkastning på 

förvaltningstillgångar för earnings management. Vi utgår från tidigare utvecklade 

teorier om hur earnings management kan upptäckas, och de kännetecken som finns, för 

att besvara vår frågeställning. Vi vill med uppsatsen undersöka ett ämnesområde som 

delvis behandlats i tidigare studier, se problembakgrund och diskussion, men för företag 

på den svenska marknaden.  

 

Delsyftet är den metod vi använder oss av för att besvara frågeställningen. Tidigare 

earnings managementforskning är utgångspunkten för att hitta situationer där 

incitamenten finns. De begrepp som återges kommer att sammankopplas med 

antagandet om förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna, och blir således de 

variabler som används i analysen. Genom att sammanföra kunskapen från tidigare 

earnings managementstudier med pensionsantagandet hoppas vi kunna bidra med nya 

tillvägagångssätt för att undersöka förekomsten av earnings management inom 

pensionsredovisningen.   

1.6 Avgränsningar 
 

Uppsatsen omfattar börsnoterade företag i Sverige med en förmånsbestämd 

pensionsplan och vi utgick därför från Nasdaq OMX Stockholm. Börsnoterade 

koncerner måste redovisa enligt IFRS och på detta sätt tror vi oss få ett stort underlag 

för vår analys. Vi gick igenom företag noterade på Large, Mid och Small Cap listan för 

att få en förteckning över de företag som har de egenskaper som krävs för att besvara 

uppsatsens frågeställning. Ur populationen uteslöt vi banker eftersom de lyder under 

andra redovisningsregler än övriga börsnoterade företag (Regeringskansliet).  

 

Avgränsningarna hör ihop med valet om att studera en annan marknad än den 

amerikanska, som de flesta tidigare studier baserats på. En mer djupgående redogörelse 

av förteckning och metod återges i metodkapitlet, där vi även redogör för ytterligare 

begränsningar i populationen.  

 

Antaganden om den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar ska göras 

långsiktigt och därför valde vi att innefatta data från år 2005 till 2009 i vår uppsats. 

Motiveringen till det är att det från och med 2005 var obligatoriskt för de börsnoterade 

företagen att redovisa enligt IFRS och vi kan därmed inte förvänta oss att de följde den 

standarden innan 2005. Vi innefattade inte årsredovisningar från 2010 eftersom alla 

företag inte hade publicerat dem vid tidpunkten för insamlandet av data. 

 

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

Kapitel 2 Pensioner och pensionsredovisning 

 

Utifrån det som nämns i kapitel 1 ger det här kapitlet en djupare kunskap om ämnet och 

en redogörelse av problematiken som existerar inom pensionsredovisningen. Läsaren får 

på så vis en grundlig förståelse för den delen av uppsatsens syfte som berör antagandet 

om förväntad avkastning på förvaltningstillgångar. Kunskapen som inhämtas i det här 
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kapitlet är nödvändig vid uppsatsens metod och analys och kommer även att vävas in i 

nästkommande teorikapitel. 

 

Kapitel 3 Earnings management 

 

Här presenteras begreppet och den allmänna kunskapen, hämtad från tidigare studier. 

Innehållet knyts ihop med problematiken med pensionsredovisningen för att möta 

uppsatsens syfte på ett tillfredsställande sätt. Innehållet i kapitel 2 och 3 ligger till grund 

för de val som gjordes i kapitel 4. 

 

Kapitel 4 Metod 

 

Första delen berör den metod som förelåg insamlandet av teori och var vår 

utgångspunkt vid problematiseringen. Andra delen utgår från uppsatsens syfte och 

redogör för vald metod samt hur den information som hämtas ur kapitel 2 och 3 används 

i analysen. 

 

Kapitel 5 Empiri och Analys 

 

Kapitlet varvar det resultat som utkom av studien med en analys av materialet. 

Utgångspunkten för kapitlet är de forskningsfrågor som har sitt ursprung i insamlad 

teori. Kapitlet innehåller olika delar för de i kapitel 4 beskrivna tillvägagångssätten och 

avslutas med en sammanfattning inför avslutande kapitel. 

 

Kapitel 6 Slutsats 

 

I det här kapitlet besvaras uppsatsens syfte med hjälp av en diskussion av det resultat 

som presenterades i kapitel 5. Kapitlet innehåller även en del om förslag till fortsatt 

forskning och sanningskriterier.  
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2. Pensioner och pensionsredovisning 

I det här kapitlet redogör vi för det ramverk som gäller för redovisning och dess syfte, 

eftersom det ligger till grund för företagen och påverkar deras ekonomiska 

rapportering. Vi anser att läsaren bör få en grundlig förståelse för den bas som övriga 

delar av kapitlet vilar på. En djupgående förklaring av pensioner samt 

redovisningsbestämmelser, IAS 19, återfinns i mitten av kapitlet. Kapitlet avslutas med 

en djupare redogörelse av svårigheterna med redovisningen samt antaganden om den 

förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar. Den källkritiska diskussionen och en 

redogörelse av litteratursökningen återfinns i kapitel 4, och låg till grund för 

informationen som presenteras i det här kapitlet och kapitel 3. 

2.1 IFRS 
 

IFRS är den standard som reglerar redovisningen i Sverige och vi anser att det är 

nödvändigt att ge en introduktion av IFRS, för att läsaren ska få en bakgrund till 

regelverket som styr pensionsredovisningen. 

 

IFRS är en vitt accepterad redovisningsstandard på allt fler ställen i världen. 

International Accounting Standards Board (IASB) är det normbildande organ som 

ansvarar för sättandet av denna standard. Ett stort erkännande för IFRS kom i och med 

att Europeiska Unionen (EU) antog en lagstiftning, år 2002, som sa att alla börsnoterade 

företag inom medlemsländerna från och med 2005 måste följa denna standard vid 

redovisning (Mirza et al. 2008, s.1-2; Nilsson 2010, s.16, s.91). EU ansåg att det är 

viktigt att företagen inom EU redovisar enligt en internationellt accepterad och global 

standard, och önskade en ökad överensstämmelse mellan medlemsländernas 

redovisning. Målet med införandet var främst att ge intressenterna information av hög 

kvalité, jämförbarhet och användbarhet vid beslutsfattning (förordning 1606/2002). 

Kraven på redovisningen förändrades för medlemsländerna i och med beslutet från EU. 

Tidigare hade det t.ex. rått stor osäkerhet runt pensionsskuldernas storlek eftersom varje 

bolag följde de nationella reglerna de omfattades av. För koncerner gällde förut att varje 

dotterbolag skulle redovisa pensioner enligt de regler som fanns i det land dotterbolaget 

låg i (Sundgren et al. 2009, s.223-224). 

 

Även länder utanför Europa har infört IFRS som gällande redovisningsstandard, 

däribland flertalet länder i Afrika, Sydamerika och Asien (Mirza et al. 2008, s.1). 

Amerikanska företag följer US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP), 

som fortfarande har en del olikheter jämfört med IFRS. IFRS ses som en mer 

principbaserad standard och GAAP som en mer regelstyrd. En principbaserad standard 

innebär att det inte finns lika många regler att följa, utan det är vissa grundprinciper som 

ska uppnås. Det är upp till företaget att tillmötesgå principerna och kunna försvara sina 

val inom redovisningen (Van der Meulen et al., 2007, s.123-124). 

IASB och Financial Accounting Standard Board (FASB) har dock ett gemensamt 

pågående projekt att öka konvergensen mellan US GAAP och IFRS (Sundgren et al., 

2007, s.339-342). Bachan et al. (2008, s.16) förutspår att projektet kommer ta som minst 

3 år, men antagligen en mycket längre tid pga. den komplexitet som existerar. Det 

överensstämmer med vad som går att läsa på IFRS hemsida, där ett beräknat datum för 

slutförandet av de viktigaste projekten är juni 2011, men det återstår arbete med projekt 
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där mer forskning måste göras (IASB). Vi kommer nu att redogöra för vilket syfte IFRS 

har samt det informationsbehov som finns och vi hoppas kunna belysa för läsaren vikten 

av redovisningen och vilken inverkan den har för ett företags intressenter. 

 

2.1.1 IFRS syfte och informationsbehovet 
 

Enligt IASBs föreställningsram (p.6-7) så upprättas finansiella rapporter för att 

tillgodose användarnas informationsbehov. Information består av finansiella rapporter 

med kompletterande information som t.ex. noter, tilläggsupplysningar och andra 

redogörelser som tillsammans bildar en del av företagens ekonomiska 

informationsutgivning. Den informationen ligger till grund för de ekonomiska beslut 

som investerare och kreditgivare fattar (Hellström, 2009, s.13; Glaum, 2009, s.285). 

 

Ett av de primära målen med redovisning är att tillgodose utomstående med korrekt 

information om organisationers finansiella ställning (Burkhardt & Strausz, 2009, s.689). 

Investerare representerar en stor grupp användare av finansiella rapporter och de är 

främst intresserade av information som kan hjälpa dem att bedöma ett företags värde. 

Syftet med bedömningen är att göra medvetna investeringsval och värderingen är en av 

de viktigaste byggstenarna i investerarnas val (Barth, 2000, s.10). 

 

Kvalitén på redovisningsinformationen är ett samspel mellan redovisningslagar och 

standarder, upplysningskrav, upplysningsrutiner samt investerarnas bearbetning av 

informationen (Hellström, 2009, s.18). Ett led i att öka trovärdigheten av de finansiella 
rapporterna är de obligatoriska upplysningar som existerar för att hjälpa användarna att 

tolka redovisad information och som ska höja den övergripande kvalitén på 

redovisningsinformationen (Ibid, s.19). Mer upplysningar minskar risken för 

informationsasymmetri som kan uppstå mellan potentiella köpare och säljare av aktier, 

samt mellan företaget och dess aktieägare (Leutz & Verrecchia, 2000, s.92). 

 

Enligt experter så har kvalitén på upplysningarna ökat signifikant, både statistiskt och 

ekonomiskt, sedan införandet av IFRS i Europa (Daske & Gebahartdt, 2006, s.463). 

Den generella uppfattningen är att IAS och IFRS bidrar till en bättre informationskvalité 

för investerare än lokala redovisningsstandarder, pga. de omfattande upplysningskrav 

samt högre informationsinnehåll som har utvecklats för att förse investerare med 

relevant och tillförlitlig information (Ibid, s.466). Vi väljer nu att presentera de krav på 

olika kvalitativa egenskaper som finns i standarden för att uppfylla det behov av 

information som intressenterna har. Det är viktigt att koppla ihop behovet av 

information och kvalitativa egenskaper för att förstå syftet med standarden och dess 

betydelse för varje företag och deras intressenter. 

 

2.1.2 Kvalitativa egenskaper 
 

De finansiella rapporternas utformning avgör till vilken grad de är användbara för 

intressenterna. Ett första kriterium är att redovisningen ska ske enligt bokföringsmässiga 

grunder, dvs. transaktioner ska bokföras när de inträffar och inte när betalningen sker 

(Marton et al., 2008, s.24).  

 

Föreställningsramen (IFRS) ställer även krav på kvalitativa egenskaper som 

redovisningen måste ha för att intressenterna ska kunna använda sig av den (Ibid). De 

egenskaperna består främst av fyra delar; väsentlighet, som innebär att transaktioners 
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betydelse avgör om de ska redovisas separat. Om en transaktion är betydande kan den 

påverka en beslutssituation och ska därmed särredovisas. Relevans, om informationen 

ökar säkerheten i det redovisade och på så sätt hjälper intressenterna i beslutsfattandet 

så är den relevant (Ibid, s.25). Den tredje delen är tillförlitlighet och med det menas att 

informationen visar det den ska visa. Alla användare kräver olika grad av tillförlitlighet 

(Ibid, s.26). Jämförbarhet betyder att redovisningen ska kunna jämföras mellan olika år 

för samma företag och det ska även vara möjligt att jämföra mellan företag (Ibid, s.28). 

 

Vi tror att läsaren nu fått en ökad insikt i standarden och kan därmed ta till sig innehållet 

i kommande avsnitt på ett bättre sätt. Först redogör vi för vad pensioner är innan vi går 

in på redovisningen av dem. Området ses i mångas ögon som komplext och vi vill att 

läsaren ska ha en bra grundförståelse för att kunna tillgodogöra sig resterande delar av 

uppsatsen. 

 

2.2 Pensioner 
 

Nationalencyklopedin beskriver pension som ”regelbunden inkomst för person som på 

grund av ålder eller arbetsoförmåga fått minskade arbetsinkomster eller upphört helt 

med förvärvsarbete” (Nationalencyklopedin, hämtad 2011-02-21). 

 

Det finns olika typer av pensioner. I Sverige omfattas medborgare av en allmän pension, 

som är lagstadgad, och den tjänar du in till under tiden du arbetar och betalar skatt. För 

de som haft låg eller ingen inkomst finns det ett grundskydd, i form av garantipension. 

De flesta arbetsgivare erbjuder idag även en tjänstepension till sina anställda, som 

tillsammans med eventuellt privat pensionssparande, ska fungera som ett komplement 

till den allmänna pensionen.  

 

 

Figur 1. Pensionssystemet 

I Sverige är många tjänstepensioner bundna till ett kollektivavtal som den anställda 

omfattas av. Inom kollektivavtalet finns en pensionsplan och det innebär att en 

premie/avgift betalas av företaget till en separat juridisk enhet. De kanske mest vanliga 

avtalen är Avtalspension SAF-LO för privatanställda kollektivanslutna arbetare och 

ITP-planen för privatanställda kollektivanslutna tjänstemän. Det finns även avtal för 
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t.ex. statligt anställda. Pensionsplanens utformning beror på vilket avtal du tillhör. 

Dessa samlade pensionsplaner klassificeras som ”planer som omfattar flera 

arbetsgivare” och innebär att flera olika arbetsgivare, som inte står under samma 

bestämmande inflytande, bidrar till en gemensam plan.  

Det finns också planer som enbart omfattar en arbetsgivare och även fast ett företag inte 

tillhör ett kollektivavtal finns det möjlighet för den anställda att erhålla en 

tjänstepension vid anställningens slut. Vilka regler som gäller för tjänstepensioner (här 

syftar vi inte på redovisningsregler) varierar mellan olika länder och även förekomsten 

av kollektivavtalsbundna tjänstepensioner. Det som gäller för svenska koncerners 

anställda i Sverige behöver inte överensstämma med anställda i andra länder. 

(Minpension; Pensionsmyndigheten; IAS 19 p.7; Sundgren et al., 2009, s.225-227) 

Tjänstepensionen kan ses som en uppskjuten ersättning (PAAinE, 2008, s.19 & 23) där 

den anställda avstår en del av den kompensation som han/hon får i utbyte mot utfört 

arbete, för att i framtiden få den delen utbetald som en pension (Glaum, 2008, s.275). 

Den pensionsförpliktelse företaget har gentemot de anställda är en typ av skuld för 

företaget, och eftersom att tjänstepensioner ses som en uppskjuten ersättning till 

anställda uppstår behovet av periodiserad redovisning (Blake, Khorasanee, Pickles & 

Tyrrall, 2008, s.4). Sundgren et al. (2009, s.224) nämner att tanken är att företaget ska 

redovisa kostnaderna för pensionerna under den tid de anställda tjänar in dem och inte 

när de går i pension, d.v.s. kostnaden uppstår under den period som arbetet utförts. 

 

2.3 IAS 19 – Ersättning till anställda 
 

Efter en genomgång av pensioner ger vi nu en beskrivning av den standard som reglerar 

hur bl.a. pensioner ska redovisas, IAS 19. Denna standard omfattar fyra typer av 

ersättning till anställda, vilket är kortfristiga ersättningar till anställda, ersättning efter 

avslutad anställning, övriga långfristiga ersättningar till anställda och ersättningar vid 

uppsägning (IAS 19, p.4). Vi kommer nu att inrikta oss på ersättning efter avslutad 

anställning. 

 

Det finns två typer av pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning, planerna 

klassificeras antingen som avgiftsbestämd eller förmånsbestämd (IAS 19 p.25). En 

avgiftsbestämd plan innebär att arbetsgivaren betalar in en bestämd summa (avgift) för 

den anställde till ett separat företag, t ex. ett försäkringsbolag, och avgiften kan antingen 

bestå av ett fast belopp eller procentsats av den anställdes lön. Exempelvis, företaget 

betalar in en avgift som motsvarar 5 procent av den anställdes lön varje månad. De 

flesta anställda har sedan möjlighet att själv välja hur det insatta beloppet ska placeras 

(Minpension; Sundgren et al., 2009, s.227-228). Det är den anställde som bär den 

aktuariella risken och investeringsrisken. Det innebär att arbetsgivaren inte ansvarar för 

att ersättningen eventuellt blir mindre än förväntat eller att beloppet som investeras 

kommer vara otillräckligt för att ge den förväntade ersättningen vid pensionering. 

Arbetsgivaren har således endast ansvar för att betala in överenskommen avgift och 

ansvarar inte för hur tillgången senare utvecklas. Avgiftsbestämda planer är 

okomplicerade för företaget att redovisa. Företaget tar upp de avgifter som ska betalas 

till planen för utförda tjänster som en kostnad och skulle det belopp som skall betalas 

avvika från det som faktiskt betalts in ska mellanskillnaden tas upp som en skuld (om 

inbetalningen varit mindre än förpliktelsens storlek) eller tillgång. Således behövs inga 
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aktuariella antaganden göras (Sundgren et al., 2009, s.227-228; IAS 19 p.25, p.43-44). 

Aktuariella antaganden behandlas i senare del av kapitlet. 

En förmånsbestämd plan anses vara mer komplicerad att redovisa, vilket även IAS 19 

beskriver i p.48:  

”Redovisningen av förmånsbestämda planer är komplicerad, eftersom det krävs 

aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen och kostnaden och eftersom det kan 

uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessutom beräknas förpliktelserna till 

diskonterade värden, eftersom de kan komma att regleras många år efter att de 

anställda utfört tjänsterna.” 

En förmån betyder att företaget lovar den anställde att i pension få en bestämd summa 

utbetald varje månad. Exempelvis, företaget garanterar att den anställde ska få X 

procent av sin lön utbetald varje månad i pension. Vanligast är att förmånen baseras på 

lönenivån den anställde har närmast pensioneringen, genomsnittlig lönenivå under 

anställningstiden eller antal år den anställda jobbat för företaget (Glaum, 2008, s.275). 

Det betyder att företaget inte vet den totala kostnaden för pensionsplanen vid 

redovisningstillfället, eftersom många antaganden måste göras om den framtida 

förpliktelsens storlek. 

Vid en förmånsbestämd plan har företaget både den aktuariella risken och 

investeringsrisken, eftersom företaget har lovat sina anställda en framtida 

pensionsersättning är det företagets ansvar om ersättningen bli mer kostsam än förväntat 

och om investeringen i förvaltningstillgångarna inte ger tillräcklig avkastning för att 

täcka de utlovade förmånerna. (Blake et al., 2008, s.13-14; Sundgren et al., 2009, s.229-

245; IAS 19 p.27 & p.48) 

Problematiken med redovisningen ligger främst i att uppskatta pensionsskuldens värde 

på balansdagen, periodisering av kostnaden för förpliktelsen (dvs. kostnaden för 

pensionen måste tilldelas den period då den anställde intjänade den) och att eventuella 

förvaltningstillgångar måste värderas (Ibid, s.276).  

Nettoutfästelser/skuld vid årets slut, MSEK 2009 

Nuvärdet av utfästelsen vid årets slut -3772 
Icke beaktade aktuariella förluster 814 
Icke beaktade kostnader för tjänstgöring under tidigare år 8 
Verkligt värde av förvaltningstillgångar 2166 
(-) skuld/(+) tillgång vid årets slut -784 
 

Figur 2. Pensionsskulden. Företag X. 

 

Pensionsskuldens storlek påverkas av en rad faktorer, så som nuvärdet av den 

förmånsbestämda förpliktelsen som justeras för eventuella aktuariella vinster/förluster 

och verkliga värdet av förvaltningstillgångar (IAS 19 p.54). Det innebär att den skuld 

som företaget innehar i sin balansräkning är värdet av förpliktelsen gentemot de 

anställda efter att förvaltningstillgångarna dragits av. Förvaltningstillgångarna innehas 

för att finansiera pensionsplanen och deras storlek påverkar skulden som företaget 

innehar tills förpliktelsen är fullt finansierad.  Nedan återfinns ett exempel på hur 

posterna i den förmånsbestämda förpliktelsen kan se ut. Den summan är det belopp 
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företaget är ansvariga att betala till sina anställda och är det belopp som finansieras med 

förvaltningstillgångarna i Figur 2. 

 

Nuvärdet av förmånsbestämda utfästelsen, MSEK 2009 

Nuvärdet av utfästelsen vid årets början -3570 
Omräkningsdifferens 123 
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år -37 
Räntekostnader -193 
Avgifter från anställda -6 
Årets förändring i aktuariella förluster -270 
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år 0 
Reduceringar och regleringar -21 
Utbetalda ersättningar 202 
(-) skuld vid årets slut -3772 

 

Figur 3. Förmånsbestämda pensionsförpliktelsen. Företag X. 

Värdet på förvaltningstillgångarna påverkas av nedanstående poster och kan variera 

beroende på hur mycket företaget betalar in till dem och hur den summan som finns i 

tillgångarna utvecklas, dvs. den verkliga avkastningen på förvaltningstillgångarna. 

Utbetalning av pensioner till de anställda sker med hjälp av de pengarna.  

 

Verkligt värde av förvaltningstillgångar, MSEK 2009 

Verkligt värde av förvaltningstillgångar vid årets början 1974 
Omräkningsdifferens -46 
Avgifter från arbetsgivaren 186 
Avgifter från anställda 6 
Verklig avkastning på förvaltningstillgångar 248 
Utbetalda ersättningar -202 
(+) tillgång vid årets slut 2166 
 

Figur 4. Verkligt värde av förvaltningstillgångar. Företag X. 
 

Från pensionskostnaderna som redovisas i resultaträkningen är det den förväntade 

avkastningen som dras av och inte den faktiska avkastningen (Glaum, 2009, s.278). De 

kostnaderna som företaget har för sin framtida förpliktelse till de anställda måste 

redovisas varje år trots att beloppet kommer utbetalas i framtiden. Därav redovisas en 

förväntad avkastning som är företagets uppskattning av det verkliga utfallet i 

resultaträkningen.  

 

Nettokostnad för planerna, MSEK 2009 

Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande år -37 
Räntekostnader -193 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 124 
Beaktade aktuariella förluster -41 
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år 0 
Effekten av reduceringar och regleringar -21 
(-) kostnad/(+) intäkt -168 
 
Figur 5. Pensionskostnader i resultaträkningen. Företag X. 
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En förmånsbestämd plan kan antingen vara ofonderad eller fonderad, helt eller delvis 

(IAS 19, p.49). Om pensionsförpliktelsen inte är helt fonderad betyder det att företaget 

måste betala framtida pensionsförpliktelser med företagets kassaflöde (Glaum, 2009, 

s.276). Fonderingen sker med så kallade förvaltningstillgångar. 

 

2.3.1 Aktuariella antaganden 
 

Ett aktuariellt antagande kan beskrivas som företagets bästa bedömning av de faktorer 

som påverkar pensionsskulden och kostnaderna för denna (IAS 19 p.50 & p.73). Det 

finns två kategorier av aktuariella antaganden. Den ena kategorin, demografiska, 

omfattar främst antaganden om de anställdas livslängd och personalomsättning och den 

andra kategorin, som vi kommer koncentrera oss på i uppsatsen, behandlar finansiella 

antaganden. De finansiella antagandena berör bedömning och beräkning av 

diskonteringssats, framtida lönenivåer, framtida pensionsersättningar och förväntad 

avkastning på förvaltningstillgångar (Ibid; Beechy, 2009, s.100).  IAS 19 betonar att de 

aktuariella antagandena ska vara neutrala och ömsesidigt förenliga. Det innebär att 

antagandena inte ska göras på ett oförsiktigt sätt, men får heller inte överdrivas, samt att 

de ska spegla det ekonomiska samband som finns mellan olika faktorer men även 

inflation (p.72 & 74-75). Vidare står det i IAS 19 (p.73) att det är företagen själva som 

ska göra antagandena, men standarden uppmuntrar företag att ta hjälp av en behörig 

aktuarie (IAS 19 p.57).  

 

För att nuvärdesberäkna den framtida pensionsskulden används en diskonteringsränta. 

Den metod som ska användas är Projected Unit Credit Method (PUCM) och går 

kortfattat ut på att periodisera pensionskostnaden linjärt från den period som gav 

upphov till kostnaden fram till pensionering (IAS 19, p.64-65; Marton, 2008, s.216; 

Sundgren et al., 2009, s.232). 

 

Skillnaden som uppstår mellan det aktuariella antagandet och det verkliga värdet 

benämns aktuariella vinster/förluster. Justeringarna kan dels bero på att det som faktiskt 

inträffar skiljer sig från det företaget antog, men även att förhållandena för 

pensionsplanen förändras (IAS 19 p.7; Sundgren et al., 2009, s.234). Idag finns det tre 

alternativ för redovisning av aktuariella vinster/förluster. 1) Korridorsregeln vilket 

innebär att företaget endast redovisar den andel av aktuariella vinsterna/förlusten som 

överstiger 10 procent av antingen nuvärdet av förpliktelsen eller 

förvaltningstillgångarnas verkliga värde. Beloppet inom 10 procents-korridoren faller 

utanför resultat- och balansräkningen. 2) Företaget tar upp hela vinsten/förlusten direkt i 

eget kapital. 3) En snabbare redovisning av vinsterna/förlusterna genom att bokföra dem 

direkt mot resultaträkningen (IAS 19 p.92-95). Den mest använda metoden idag är 

Korridorsregeln och av 265 företag i Europa med förmånsbestämd pensionsplan 

använde sig 136 företag av korridorsmetoden (Fasshauer, Glaum & Street, 2008, s.116). 

 

Företagen måste, som vi tidigare nämnt, göra antaganden av både demografiska och 

finansiella variabler för att bestämma värdet på pensionsförpliktelsen. Ett av dessa 

antaganden är den förväntade avkastningen och berör de förvaltningstillgångar som 

företagen förvaltar sina förmånsbestämda pensionsplaner med. (IAS 19 p.48, p.50 a) & 

p.73) Förvaltningstillgångarna och den förväntade avkastningen benämns i ett eget 

avsnitt eftersom de direkt hör ihop med uppsatsens syfte. 
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2.3.2 Förvaltningstillgångar och upplysningar 
 

Förvaltningstillgångar består oftast av olika typer av finansiella tillgångar så som aktier 

och obligationer, men ibland även av förvaltningsfastigheter (Glaum, 2008, s.277; 

Sundgren et al., 2009, s239). I IAS 19 återfinns en speciell kategori av 

förvaltningstillgångar med speciella regler för värdering (PAAinE, 2008, s.161). De 

förvaltningstillgångarna är tillgångar som endast existerar för att fondera 

pensionsförpliktelser och kan inte användas av företaget till att finansiera andra 

åtaganden. Förvaltningstillgångarna redovisas inte heller som en separat tillgång av 

företaget utan dras av från den förmånsbestämda förpliktelsen vid beräknandet av 

skulden (Ibid; IAS 19, p.7 & p.54). Skillnaden som uppstår mellan den förväntade och 

faktiska avkastningen ska redovisas enligt ovan nämnda regler för aktuariella vinster 

och förluster. Företaget redovisar det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna i 

balansräkningen (som en minskning av förpliktelsens nuvärde) och den förväntade 

avkastningen i resultaträkningen. Se Figur 2 och 5. 

 

De upplysningskrav som ställs i IAS 19 på förmånsbestämda planer är omfattande och 

vi redogör här för de mest väsentliga delarna, med hänsyn till uppsatsen. Det ska lämnas 

upplysningar om ingående och utgående balans av förvaltningstillgångarnas verkliga 

värde, de effekter den förväntade avkastningen har och hur den har bestämts. Företaget 

ska även redogöra för de viktigare kategorier förvaltningstillgångar som de har och hur 

stor andel varje kategori utgör. Dessutom ska företaget i resultaträkningen redogöra 

separat för den förväntade avkastningen som påverkar den totala kostnaden (IAS 19 

p.120A). 

 

2.3.3 IASB projekt 
 

Vi har tidigare nämnt den komplexitet och problematik som råder inom 

pensionsredovisningen. Under den här rubriken redogör vi för den diskussion som förs 

kring IAS 19, och framförallt förmånsbestämda pensionsplaner.  

 

IASB har ett pågående projekt för att, i deras ögon, förbättra IAS 19. Fokus ligger på de 

förmånsbestämda planerna och ett flertal punkter har diskuterats. IASB har utfärdat ett 

Exposure Draft med förslag på förändringar och alla har varit välkomna att kommentera 

det och lämna synpunkter. Utifrån det kommer IASB att fatta ett beslut om 

förändringarna ska genomföras eller justeras (ED/2010/3, s.6). De största förändringar 

som föreslås i Exposure Draft, förutom ökade upplysningskrav, är: 

 Borttagandet av ”korridorsregeln” och därmed direkt redovisning av alla 

aktuariella vinster och förluster. 

 Istället för att redovisa den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna 

ska en omvärdering av avkastningen redovisas. (Med det menas att förändringen 

i den faktiska avkastningen ska redovisas istället för en uppskattad avkastning. 

Beräkning sker med hjälp av diskonteringsräntan). 

(ED/2010/3, s.4, 17-18, 25,28 & 36). 

IASB mottog hela 227 brev med kommentarer på de förslagna förändringarna i 

Exposure Draft, vilket visar på vikten av denna standard för företag. Vi har läst igenom 

ett antal av breven för att bilda oss en uppfattning om företagens åsikter om standarden. 
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Vi läste främst brev från Sverige, men även Europa, och fann att många företag ställer 

sig kritiska till de förändringar som IASB föreslår.  

 

Företagen menar att omedelbar redovisning av förvaltningstillgångarna kommer orsaka 

stor volatilitet i balansräkningen. I det långa loppet så kommer den förväntade 

avkastningen överensstämma med den faktiska avkastningen och det går i linje med att 

pensionstillgångar faktiskt är långsiktiga investeringar anser företagen och så står det 

även i nuvarande IAS 19. AirFrance-KLM anser att standardförslaget kan leda till att 

företag kommer undvika att investera sina tillgångar i aktier pga. den volatilitet som 

företaget kan möta. Företagen är överens om att det inte är ett bra förslag att använda 

diskonteringsräntan för att beräkna avkastningen på förvaltningstillgångarna, dels 

eftersom pensionsportföljen kan bestå av olika typer av tillgångar dels att 

diskonteringsräntan kan vara väldigt rörlig. Många företag är kritiska till borttagandet 

av ”korridorsmetoden” men vissa stödjer det förslaget. Samtliga företagskommentarer 

vi läste nämnde dock att de önskar att den förväntade avkastningen ska användas i 

redovisningen. 

 

Ett antal företag anser att det är ett bekymmer att IASB kommer genomföra ändringar i 

IAS 19 innan revideringen av IAS 1 är klar. En annan övergripande åsikt som 

förekommer är att man anser att en fullständig revidering och översyn av IAS 19 ska 

göras och inte en kortsiktig förändring i olika steg som fallet är idag. (AirFrance-KLM, 

Barclays, Deloitte, LCP, OECD, Rådet för Finansiell rapportering, SKF, Svenska 

Bankföreningen, Svenskt Näringsliv) 

 

IASB har vid förändringen utgått från att skapa en harmoniserad standard med ökad 

genomskinlighet för användarna av årsredovisningar, samt en önskan om högre 

jämförbarhet mellan företag (ED/2010/3, s.56 & 58). Vi kan inte finna att de undersökt 

huruvida earnings management förekommit pga. den komplexa standarden. Det kan ses 

som klart att det finns utrymme för ledningen vid t.ex. antagandena, men inga bevis för 

att det existerat under IFRS har presenterats av IASB.     

 

Nu återstår det att se vad IASB beslutar att göra för förändringar av IAS 19 och oavsett 

vad som bestäms kommer den reviderade standarden inte att börja gälla från tidigast 

2013, enligt IASB (IFRS). Vi ägnar därför inte något mer utrymme i uppsatsen till 

spekulationer runt förändringar av standarden. Ett borttagande av den förväntade 

avkastningen som redovisningsmetod skulle innebära att en del av uppsatsens syfte 

försvinner, vilket vi är medvetna om. Vi menar dock att ämnet är aktuellt att undersöka 

ändå eftersom det förts en livlig debatt kring förändringen och många är kritiska till 

den. Redovisningsstandarder förändras med jämna mellanrum och ett problem som 

försvinner kan återkomma på ett annat sätt vid ett senare tillfälle. Uppsatsens resultat 

kan peka på om en förändring utifrån earnings management aspekten är nödvändig eller 

inte. 

       

2.4 Problematiken med redovisningen 
 

Det har konstaterats att svårigheten med pensionsredovisningen ligger hos de 

förmånsbestämda planerna. Forskare har påpekat att den stora utmaningen med att 

redovisa förmånsbestämda planer beror på att flertalet av de beräkningar som ska göras 

handlar om kassaflöden som ligger långt fram i tiden (Beechy, 2009, s.92-93; Blake et 
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al., 2008, s.42). Det råder hög osäkerhet om exakta summor att antaganden ska göras 

om händelser som kommer inträffa i framtiden (Blake et al., 2008, s.42). 

 

I och med den problematiska redovisningen och osäkerhet som råder kring de 

förmånsbestämda planerna syns tendenser till en övergång till avgiftsbestämda 

pensionsplaner och det nämns i inledningen av ett flertal artiklar. Det sker antingen 

genom att företagen väljer att frysa planen helt eller stänga planen för nyanställda 

(Estreicher & Gold, 2007, s.331-332; Kapinos, 2009, s.149-150). Lane Clark & Peacock 

LLP (LCP, 2010, s.7) förväntar sig i sin rapport att fler företag kommer överge sina 

förmånsbestämda planer, eftersom de vill undvika den risk som finns med dem. 

Mikhitarian & Wukitsch (2010, s.13-19) menar att det är den ekonomiska situation som 

råder som kan avgöra övergången av plantyp. De hänvisar till att det tidigare har skett 

en växling av pensionsplaner vid situationer som påverkar ekonomin, t.ex. ”the great 

depression” och andra världskriget. För övrigt är de artiklarna inte av ett djupare 

intresse för oss i den här uppsatsen, men vi anser att de reflekterar en bredare diskussion 

inom ämnet och är värda att nämna.  

 

En majoritet av de stora företagen erbjuder fortfarande sina anställda en 

förmånsbestämd pension och de har alltså inte försvunnit (Ibid, 2010, s.15). Även fast 

en nergång i antalet förmånsbestämda planer skulle inträffa, så kommer de redan 

existerande planerna att leva kvar i årtionden för de anställda som redan ingår i planen 

(Akresh & Stoler, 2010, s.29; Marton et al., 2008, s.206). Det gör att vi anser att 

området fortfarande är aktuellt för forskning. I ett sampel om 200 europeiska företag, 

gjort av The Institute of Chartered Accountants in England and Wales för EU:s räkning, 

hade 162 företag en förmånsbestämd pensionsplan (ICAEW, 2007, s.172). 

 

Problematiken med redovisningen är bl.a. sammankopplad med den påverkan som den 

förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar har på pensionskostnaden och det 

förklarar vi nu närmare. 

 

2.4.1 Vad påverkar den förväntade avkastningen 
 

Den förväntande avkastningen påverkar pensionskostnaderna och en ökning av den 

förväntade avkastningen innebär en minskning av pensionskostnaderna, vilket i sin tur 

leder till ökade nettointäkter (Amir et al., 1998, s.337; Blankley et al., 1995, s.3). Ju 

högre antagen förväntad avkastning ju mindre behöver företaget betala in till 

pensionsplanen, i och med att avkastningen täcker den utlovade förpliktelsen (Catlin, 

2004).  Estimeringen av de olika pensionsräntesatserna, däribland förväntad avkastning, 

kan ha betydande påverkan på både resultat- och balansräkningen, dvs. genom 

pensionskostnaderna respektive pensionsskulden (Blankley et al., 1995, s.3). 

Bergstresser et al. (2006 a, s.160) påpekar även han att skillnader i 

avkastningsantaganden kan vara av ekonomisk betydelse, eftersom de påverkar 

redovisat resultat.  

 

Amir et al. (1998, s.350) anser att genom att förutspå pensionsavkastningen så hjälper 

det till att förutsäga företagets nettointäkter. Författarna menar att användarna av de 

finansiella rapporterna är i behov av informationen om pensionerna för att kunna avgöra 

vilka framtida pensionskostnader som kommer uppstå i och med företagets förpliktelse. 

De argumenterar för relevansen av att redovisa de kostnaderna i resultaträkningen. 
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En studie av Godwin (1999, s.64), mellan 1987-1996 på 214 företag, visade att 

pensionsplaner är betydelsefulla faktorer i företagens resultat. Under den perioden så 

motsvarade pensionsförpliktelsen ungefär mellan 25 till 33 procent av de redovisade 

skulderna, för det genomsnittliga företaget. Den genomsnittliga pensionskostnaden för 

företagen var på mellan 10 till 25 procent av resultatet före pensionskostnaderna. 

 

Den förväntade avkastningen kan förändras till följd av ledningens medvetna val och 

det tar vi upp i kommande avsnitt för att ge läsaren en övergång till nästa kapitel som 

behandlar Earnings management. 

 

2.4.2 Förändring av antaganden 
 

Bergstresser et al. (2006, s.165) och Catlin (2004) redogör för att det oftast är företagets 

ledning som bestämmer den förväntade avkastningen och inte en aktuarie. PAAinE 

(2008, s.176) är dock av den åsikten att företagen oftast använder sig av professionella 

rådgivare vid bestämmandet av den förväntade avkastningen, men menar att problemet 

kvarstår eftersom rådgivarna oftast använder sig av marknadens förväntningar och 

trender och inte av en enskild utvärdering av de förvaltningstillgångar som ingår i 

pensionsplanen.  

 

Vi har i uppsatsens inledning visat på ett exempel med General Electrics och hur 

resultatet påverkas av förändrade antaganden. För att belysa den innebörd förändringar 

av antaganden kan ha på företagets resultat vill vi nämna ytterligare ett exempel; under 

1992 ökade telekommunikationsföretaget AT&T sin förväntade avkastning från 8,6 

procent till 9 procent vilket innebar en redovisad vinsttillväxt för året på 15,3 procent. 

Om AT&T istället hade sänkt den förväntade avkastningen till 8,2 procent hade 

vinsttillväxten varit 9,2 procent (Blankley et al., 1995, s.2). 

 

Företag som tidigare haft en hög faktisk avkastning på förvaltningstillgångarna 

motiverar valet av en hög förväntad avkastning med detta. Amir et al. (1998, s.343-347) 

menar därmed att det är troligt att de företagen väljer en högre förväntad avkastning än 

de med en tidigare låg faktisk avkastning.   
 

Blankley et al. (1995, s.4 & 17) skickade ut en enkät till de företag som ingick i deras 

studie för att undersöka vilka faktorer som påverkade deras val av räntesatser för 

pensioner. Faktorerna som de frågade om var: skattesatser, kassaflöde, nuvarande 

intäkter, trender i intäkter, obligationsavtal eller andra möjliga faktorer. 54 procent, 62 

stycken, av respondenterna svarade att ingen av faktorerna hade påverkat dem i valet av 

pensionsräntor. För de företag som svarade att de influerats i beslutet om antaganden, 

var intäkter och trender i intäkter med 22,8 procent respektive 20,2 procent de 

vanligaste faktorerna. Vi anser dock att den höga andel som ej ansågs sig påverkas av 

några faktorer kan bero på att företag inte vill erkänna ett eventuellt opportunistiskt 

beteende. 
 

Den betydande påverkan förändringar i pensioner har på kassaflöde, resultat och 

skattekostnader har lett till ett stort intresse för hur och varför ledningen handlar med 

pensionstransaktioner (Godwin et al., 1996, s.306). Författarna menar att en variation i 

godtyckliga pensionstransaktioner existerar för ledningen. 
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3. Earnings management 

Kapitlet inleds med en allmän beskrivning av earnings management för att sedan 

övergå till en presentation av vad tidigare studier kommit fram till. Framförallt 

redogörs för vilka företagsegenskaper och olika incitament som kan indikera på 

förekomsten av earnings management. Vi tar även upp tidigare forskning som har 

sammankopplat earnings management med pensionsredovisningen och även ytterligare 

en faktor som kan påverka skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning på 

förvaltningstillgångar – nämligen risken i investeringarna. 

 

3.1 Allmänt 
 

Trots den välkända termen earnings management har få ansträngningar gjorts för att 

skapa en tydlig definition av begreppet (Mulford & Comiskey, 2002, s.58). En av de 

forskare som i stor utsträckning blivit citerad för sina studier inom området är Shipper 

(1989, s.92). Han beskriver earnings management som en medveten och aktiv handling 

i processen att framställa den externa finansiella rapporteringen, med avsikten att 

erhålla privat vinning istället för att vara objektiv i framställandet av rapporteringen. 

Med andra ord vidtas åtgärder för att skapa resultat som inte skulle uppstå om nämnda 

handlingar hade uteblivit (Mulford & Comiskey, 2002, s.58).  

 

Det finns två styrsvårigheter som kan förekomma inom företag och som enligt Beatty & 

Harris (1998, s.299-300) kan ge uppkomst till earnings management. Den ena är 

informationsasymmetri och den andra är agentproblemet och de har sin grund i 

agentteorin som ofta nämns inom företagsekonomin. Principalerna, dvs. ägarna, 

anställer agenterna för att sköta företaget och överenskommelsen dem emellan styrs av 

kontrakt. I relationen mellan ledningen och ägarna kan informationsasymmetri uppstå, 

genom intressekonflikt och moral hazard. Eftersom båda parterna har egenintressen 

måste en balans hittas mellan dem. Moral hazard är dilemmat som uppstår när en part 

har mer information än den andra och använder informationen på ett mindre lämpligt 

sätt gentemot den andra parten pga. sitt egenintresse (Eilifsen, Meisser, Glover & 

Prawitt, 2010, s.6-7; Deegan et al. 2006, s.207). När företagsledningen och ägaren har 

olika mål som inte är förenliga skapas intressekonflikter (Eilifsen et al., 2010, s.6). 

 

 
 

Figur 6. Pricipal och agent-teorin 
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Om informationen som ägarna får är lämplig och relevant (kvalitativ egenskap med 

redovisningen) är meningen att ovannämnda problem ska reduceras. Publika företag 

förväntas ha större informationsasymmetri mellan ledningen och investerare än privata 

företag till följd av separeringen mellan ledningen och investerarna. Mer 

uppmärksamhet riktas mot aktiepriset för publika företag och ledningen är därmed mer 

angelägna om att redovisa summor som återspeglar den ekonomiska verkligheten 

(Beatty & Harris, 1998, s.300-301). Agentkostnaden kan ses som relevant inom 

redovisningen eftersom redovisningen är delaktig i att försöka minimera de kostnaderna 

(Watts & Zimmerman, 1990, s.133).  

 

Eftersom företagsledningen har stor kunskap om verksamheten och de 

rapporteringsmetoder, uppskattningar och upplysningar som passar ihop med företagets 

ekonomi, så kan det skapa tillfällen för earnings management då företagsrevisionen inte 

är perfekt. I och med earnings management väljer ledningen rapporteringsmetoder och 

uppskattningar som inte speglar företagets ekonomi på ett rättvisande sätt (Healy & 

Wahlen, 1999, s.366). Ledningen justerar resultat för att påverka intressenternas 

uppfattning om företaget samt för att influera den egna ersättningen. De som är 

intresserade av ett företags ekonomiska ställning har deras vinstmål som riktmärke och 

därför är det viktigt för företaget att uppnå de målen. Ledningen kan även justera 

resultatet för sin egen vinning, utöver tillmötesgåendet av intressenternas intresse i 

företaget (Degeorge, Patel & Zeckhauser, 1999, s.5). 

 

Healy & Wahlen (1999, s.369) förklarar att det finns både för och nackdelar med 

ledningens egna bedömningar i de finansiella rapporterna. Det negativa är potentiella 

snedfördelningar av resurser till följd av earnings management. Fördelen är att externa 

intressenter får ökad tillförlit för ledningen i och med att den kommunicerar privat 

information som intressenterna annars inte skulle fått ta del av.  

 

Burgstahler & Dichev (1997, s.122) har genom sin forskning kommit fram till olika 

anledningar för företag att rapportera högre vinst: 

 

 Leverantörer erbjuder förmånligare villkor, tack vare att företaget med stor 

sannolikhet kommer att betala sina leverantörsskulder och på sikt kanske göra 

fler inköp. 

 Långivare kan erbjuda bättre villkor eftersom företaget sannolikt kommer att 

betala av sina lånekostnader i tid. 

 Kunder är villiga att betala ett högre pris på varor eftersom företaget antas kunna 

utföra de garantier och serviceåtaganden som de utlovar. 

 Betydelsefulla anställda antas vara mindre benägna att antingen lämna företaget 

eller kräva högre lön. 

 

I det här avsnittet har vi introducerat läsaren till earnings management och vi väljer nu 

att presentera vad en del tidigare forskning kommit fram till inom området.  

 

3.2 Tidigare forskning inom Earnings management 
 

För att förklara och förutse redovisning kan inte forskaren skilja 

redovisningsforskningen från studier av människor, eftersom forskaren måste förstå de 

berörda människornas initiativ (Watts et al., 1990, s.147). De redovisningsbeslut som 

företagsledningen fattar beror ofta på några olika underliggande motiv. Tidigare studier 
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benämner ofta motiven som politisk kostnad, kompensationskontrakt och skuldkontrakt. 

Exempelvis används ofta kompensationskontrakt för att sammanföra externa 

intressenters incitament med ledningens (Healy & Wahlen, 1999, s.375). Den politiska 

kostnaden medför oftare att företag skjuter upp inkomstredovisningen, medan skuld- 

och kompensationskontrakten gör att företagen vill påskynda redovisningen av 

inkomster (Ali et al., 1994, s.90). Watts et al. (1990, s.133) menar därmed att incitament 

föreligger för att styra redovisade tal. Till de olika ”motiven” som beskrivits ovan kan 

olika variabler kopplas för att studera förekomsten av earnings management och en mer 

djupgående beskrivning av variablerna ges i senare del av kapitlet.  

 

Burgstahler & Dichev (1997) har i sin studie undersökt om företag justerar 

nettoresultatet för att undvika vinstminskningar och förluster. Studien genomfördes 

genom hypotesprövning och sammanställning av finansiell statistisk från 1976-1994. I 

de fall earnings management inte förekom var förändringarna av resultat och vinst jämn 

över tiden. I studien framkom att när en förlust eller vinstminskning rapporterades 

istället för en vinst eller vinstökning så ökade transaktionskostnaderna för företaget till 

intressenterna, vilket utgör ett incitament för resultatstyrning. Förändringar i sysselsatt 

kapital och kassaflöden från verksamheten var två komponenter som användes för att 

justera resultatet. (Ibid, s.123) Även Healy & Wahlen (1999) kom fram till samma 

slutsats i sin recension av tidigare studier av resultatjustering. Ledningen har incitament 

att presentera bestående resultat och därmed utjämna resultatet, eftersom det är något 

som investerare värderar högt (Li & Klumpes, 2007, s.14).   

 

Degeorge et al. (1999) undersökte om företag utövar earnings management för att nå 

upp till specifika nivåer av resultat. Författarna använde sig av en 2-periodsmodell för 

att se om företag försökte uppnå det tidigare årets resultat genom att justera årets 

resultat (Ibid, s.8-9). Resultatet av studien visade att earnings management existerar i de 

fall där ett företag ligger nära gränsen att uppnå ett specifikt resultat, och när de ligger 

långt ifrån en gräns så hålls resultaten tillbaka för att gränserna ska bli lättare att uppnå i 

framtiden. Degeorge et al. (1999, s.30) hittade starka bevis för att earnings management 

främst drivs av incitamentet att rapportera positiva resultat.  

 

I Danmark har redovisningsklimatet under de senaste 30 åren genomgått förändringar 

mot en mer åtstramad miljö. I en undersökning av Schöler (2005, s.8) om förekomsten 

av earnings management i Danmark har tidsperioden för studien delats in i kategorier 

utifrån två större regulativa förändringar som inträffat i och med EU direktiv. 

Förändringarna har inte visat sig påverka förekomsten av earnings management 

signifikant och det resultatet är jämförbart med liknande studier som genomförts i USA, 

där den regulativa miljön är stramare än i Danmark. Han fann att för att undvika 

vinstminskningar var förändring av rörelsekapitalet en viktig del i earnings 

management. Företag som hade mycket omsättningstillgångar och/eller kortfristiga 

skulder i början av räkenskapsåret var mer benägna att justera resultatförändringar från 

en negativ till en positiv nivå (Ibid, s.13). Resultaten påverkades inte signifikant av hur 

sträng redovisningsmiljön var, ledningen använder det inflytande de har och gör vad de 

kan när de rapporterar resultatet (Ibid, s.16).  

 

Samma slutsats rapporterade Callao & Ignacio Jarne (2010, s.179) i sin studie. De 

undersökte huruvida implementeringen av IFRS i Europa har påverkat förekomsten av 

earnings management. De studerade icke-finansiella företag listade på 11 olika 

aktiemarknader runt om i Europa (Ibid, s.180) med variablerna storlek, tillväxt och 



 
 

21 
 

skuldsättningsgrad (Ibid, s.159). Den generella slutsatsen var att IFRS inte har minskat 

förekomsten av earnings management, snarare tvärtom (Callao & Ignacio Jarne, 2010, 

s.180; Jeanjean & Stolowy, 2008, s.16). Resultatet skiljde sig något åt med hänsyn till 

olika kulturella och nationella faktorerna för respektive land. Det utrymme som IFRS 

ger till ledningen för att göra egna bedömningar (Jeanjean & Stolowy, 2008, s.3; Callao 

& Ignacio Jarne, 2010, s 180) kan uppmuntra till opportunistiskt beteende (Callao & 

Ignacio Jarne, 2010, s.180). Oavsett hur hårt reglerad redovisningen är så kan den 

användas fel av ledningen om de har incitament att använda eventuella utrymmen i 

standarden till sin fördel (Ibid, s.178). Carmona och Trombetta (2008, s.456-459) 

hävdar dock att med en mer principbaserad standard så krävs bättre kunskap av 

företagen och deras revisorer för att göra redovisningsval som inte strider mot 

principerna i standarden. Det är därmed upp till företaget att visa hur de uppfyller 

principerna och de kan inte luta sig mot enskilda bestämmelser och författarna menar att 

det kan verka bedrägeriförebyggande och minska earnings management. 

 

Som vi nämnt i uppsatsens inledning är det få studier som gjorts inom Europa och vi 

kunde heller inte finna forskning inom området som gjorts i Sverige. Nästa avsnitt 

baseras helt och hållet på amerikanska studier eftersom vi inte funnit någon forskning i 

Europa på sambandet mellan earnings management och förväntad avkastning.  

 

3.2.1 Earnings management och förväntad avkastning 

 

Vi knyter här an sambandet mellan den förväntade avkastningen och earnings 

management för att läsaren ska få en tydligare bild av hur de två områdena är 

sammankopplade, med tanke på uppsatsens syfte. 

 

Bergstresser et al. (2006 a, s.158-159) illustrerar, med ett exempel från verkligheten på 

ett bra sätt hur skillnader mellan förväntad och faktisk avkastning kan förklaras. Den 

förväntade avkastningen på IBMs förvaltningstillgångar mellan 1993 och 2001 översteg 

den som användes av de flesta företagen. Under samma period ändrade IBM antagandet 

om förväntad avkastning på pensionstillgångarna fyra gånger och förändringarna 

sammanföll med företagets försämrade rörelseresultat. IBM höjde den förväntade 

avkastningen under 2000 trots att det rådde en dålig avkastning på aktiemarknaden. 

Exemplet föreslår att ledningen kan använda pensionsredovisningen för att höja 

resultatet. Det skulle betyda att när ledningen är som mest intresserad av att höja 

redovisat resultat borde den förväntade avkastningen vara som högst, under 

förutsättningen att en opportunistisk ledning medverkade vid antagadet (Ibid, s.175). 

   

Flera författare har funnit bevis för att ledningen använder den förväntade avkastningen 

på ett opportunistiskt sätt. Bergstresser et al. (2006 a) fann bevis för att ledningens 

opportunism är en faktor som påverkar bestämmandet av förväntad avkastning. 

Liknande resultat kom tidigare Godwin et al. (1996) fram till. De menar att ledningen 

använde förändringar i aktuariella antaganden av diskonteringsräntan för att styra 

företagets resultat. Blankley et al. (1995) är dock av den åsikten att företag inte 

använder en orealistiskt hög förväntad avkastning, eftersom de på lång sikt fann en 

överensstämmelse mellan den förväntade och faktiska avkastningen. 

 

Förväntad avkastning på pensionstillgångar har visat sig vara ett område för earnings 

management. Asthana (2007, s.216) påvisade att under SFAS 87 så användes den 

förväntad avkastning på pensionstillgångar för att uppnå vinstmål. Han studerade den 
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förväntade avkastningens inverkan på värderingen av företaget och aktieavkastningen. 

Studien visade att när ledningen har starka incitament att förändra resultatet så justerar 

de den förväntade avkastningen på pensionstillgångar uppåt och driver på så vis upp den 

redovisade vinsten per aktie (Ibid, s.209). De aktuariella antagandena kan även 

användas för att påverka finansierings- och bidragsnivåer genom att undvika ”synliga 

kostnader”. Företag kan på så vis bl.a. maximera de skattefördelar som finns för 

kvalificerade pensionsplaner (Ibid, s.201). När den förväntade avkastningen har stort 

inflytande på företagets resultat så är det mer troligt att optimistiska värden av förväntad 

avkastning används för att påverka resultatet (Ibid, s.212-213). 

 
Tabell 1. Litteraturöversikt, earnings management och förväntad avkastning 

Författare Resultat  EM förekommer 

Bergstresser 
et al. (2006 a) 

Samband mellan ledningens opportunism och 
antaganden om förväntad avkastning 

Ja 

Godwin et al. 
(1996) 

Företag använder antaganden om räntesats för att styra 
resultatet 

Ja 

Blankley et al. 
(1995) 

På långsikt överensstämmer den förväntad och faktiska 
avkastningen 

Nej 

Asthana 
(2007) 

När företag har incitament att förändra resultat justeras 
den förväntade avkastningen 

Ja 

 
3.3 Begrepp inom earnings management 
 

I det här avsnittet redogör vi för vad tidigare studier använt för begrepp och variabler 

för att kontrollera om earnings management föreligger och vad som anses förknippat 

med earnings management. De begrepp och variabler vi använde i den empiriska 

analysen beskriver vi under egna rubriker. Det finns även andra möjliga variabler att 

studera inom ramen för vår uppsats, men som vi valt att inte använda och några av dem 

återfinns under en samlad rubrik. Begreppen som vi tar upp är hämtade ur studier om 

earnings management och i vissa fall har begreppen använts specifikt i forskning om 

kopplingen mellan earnings management och förväntad avkastning på 

förvaltningstillgångar. I andra fall är begreppen kopplade till earnings management 

generellt och anledningen till att vi tar upp begrepp från både ämnesspecifika och 

generella studier är för att ge ett djupare stöd till teorin inför analysen. Avsnittet ger en 

djupare förståelse för specifika saker som kännetecknar earnings management och hur 

det kan förklaras.   

 

3.3.1 Skuldsättningsgrad 
 

Ett företag som riskerar ökade kostnader pga. överträdelser i sina lånevillkor har en 

större vinning i att använda en inkomstökande redovisningsmetod än företag som inte 

ligger nära gränsen. För att mäta närheten till gränser i skuldkontrakt kan 

skuldsättningsgraden användas som en variabel (Ali et al., 1994, s.98). 

Skuldsättningsgraden representerar även företagets finansiella risk. Företag med en hög 

skuldsättningsgrad kan vara mer angelägen att redovisa ett positivt eller stabilt resultat 

för att kompensera för en högre risk (Glaum et al., 2004, s.70). Författarna får stöd för 

det i tidigare studier, där bl.a. Duke & Hunt (1990, s.61) fann indikationer på en positivt 

signifikant korrelation mellan skuldsättningsgraden och närheten till 

kontraktsbegränsningar. Det är mer troligt att företag använder earnings management 
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för att öka resultatet om de har en hög skuldsättningsgrad, eftersom risken finns att 

kreditgivare upprättar strängare lånerestriktioner. Begränsningarna i avtalet brukar 

bland annat omfatta restriktioner i utdelningar och svårigheter för att få nya lån. (Ibid; 

Godwin et al., 1996, s.311-312; Watts et al. 1990, s.138-139). Eventuella 

skuldrestriktioner mildras genom att använda en inkomstökande redovisningsmetod 

(Watts et al., 1990, s.138-139) och som svar på begränsningar i låneavtal menar Godwin 

et al. (1996, s.321) att ledningen är mer benägen att öka räntesatsantagandena. Det 

överensstämmer med Ali et al.s studie från 1994 (s.92) som säger att sannolikheten att 

välja en inkomstökande redovisningsmetod ökar med närheten till dessa gränser och att 

sannolikheten ökar ytterligare om omfattningen av inkomsteffekterna är större.  

 

Amir et al. (1996, s.427) fann att företag med relativt stora förpliktelser och högre 

skuldsättningsgrad tenderar att använda mer aggressiva antaganden, vilket innebär en 

reduktion av förpliktelsens storlek. Studien gjordes genom en jämförelse av estimerade 

parametrar under SFAS 106, employers’ accounting for postretirement benefits other 

than pensions (PRB). Vi anser emellertid att det går att överföra till vår uppsats 

eftersom SFAS 106 också kräver att företag ska använda sina bästa uppskattningar vid 

bestämmandet av antaganden. Företagen försökte minska redovisade PRB förpliktelser 

genom att välja mer aggressiva parametrar, vilket reducerar sannolikheten för 

skuldrestriktioner (Ibid, s.441).  

 

I motsats till tidigare forskning visade Jelinek (2007) att företag som har en ökande 

skuldsättningsgrad minskar earnings management. De företag som påverkades mest av 

en ökande skuldsättningsgrad och därmed minskar earnings management är 

lågtillväxtföretag med högt fritt kassaflöde. I studien jämfördes företag med ökande 

skuldsättningsgrad med de som har en konstant hög skuldsättningsgrad. Under en 

femårsperiod hade företagen med ökande skuldsättningsgrad färre periodiseringar 

jämfört med kontrollgruppen, vilket innebär mindre förekomst av earnings 

management. (Ibid, s.24) Författarna påpekar dock att olika nivåer av 

skuldsättningsgrad inverkar olika på earnings managementbeteendet (Ibid, s.39 & 42). 

En annan faktor som också visade sig minska earnings management var ökad skuld då 

det reducerade ledningens användande av diskretionära periodiseringar (Ibid, s.42). 

 

Jaggi & Lee (2002) undersökte företag som gick dåligt finansiellt och/eller 

strukturerade om sina skulder mellan 1989 och 1996. Det visade sig att när ett företag 

hade beviljats undantag i lånevillkoren så använde ledningen positiva diskretionära 

periodiseringar. I de fall företagen inte beviljats undantag och måste omförhandla 

lånevillkoren användes negativa diskretionära periodiseringar med förhoppningen att 

kunna förhandla om bättre villkor för lånen. När den ekonomiska situationen endast var 

tillfälligt ansträngd för företaget och de i grunden hade en god ekonomisk ställning, så 

använde ledningen inkomstökande periodiseringar. Det ledde till att kreditgivarna 

undantog företagen straff för överträdelse av villkoren i skuldkontraktet (Ibid, s.318).  

 

Företag som omfattas av olika redovisningsåtgärder i och med SEC Accounting and 

Auditing Enforcement Release (AAER) offentliggörande av påstådda överträdelser, var 

föremål för Dechow, Sloan och Sweeneys studie (1996, s.10). AAER ansåg att 

motiveringen för resultatmanipulering, i de flesta fallen, var att företag ville minska 

kostnaden av en ökad extern finansiering. De ansåg inte att motivet låg i överträdelser 

av låneavtal. Dechow et al. (1996, s.21 & 30) använde sig av en kontrollgrupp att 

jämföra med företagen som var föremål för tvångsåtgärder. De fann att företagen på 
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SECs lista hade högre skuldsättningsgrad än företagen i kontrollgruppen, de hade en 

median på 26 procent respektive 16 procent. Resultatet av studien tyder på att önskan 

om att undvika lånerestriktioner och behovet av externa finansieringen (till en låg 

kostnad) är viktiga motiv för resultatmanipulering. 

 

En fördel med att använda skuldkontrakt som en undersökningsfaktor för 

redovisningsval är att de är observerbara (Watts et al., 1990, s.138). Glaum et al. (2004, 

s.70) valde att fastställa skuldsättningsgraden som förhållandet mellan skuldernas 

bokförda värde och summan av marknadsvärdet av företagets eget kapital och 

skuldernas bokförda värde. Skuldsättningsgraden kan också beräknas enligt följande: 

bokförda värdet av skulder dividerat med bokförda värdet av totala tillgångar. Ovan 

nämnda ekvation användes i Amir et al.s (1996, s.432) studie och författarna beräknade 

det bokförda värdet av skulderna som totala tillgångar minus bokförda värdet av eget 

kapital, konvertibla preferensaktier, minoritetsintresse och uppskjutna skatter. Även 

Dechow et al. (1996, s.14) stödjer definitionen av skuldsättningsgrad som värdet av 

skulder dividerat med värdet av totala tillgångar.     

 

Den kanske mest omnämnda definitionen av skuldsättningsgrad i den akademiska 

litteraturen är debt-to-equity ratio (relationen skuld till eget kapital), vilket innebär 

totala skulder dividerat med totalt eget kapital (Penman, 2010, s.371). Andra forskare 

påpekar dock att användandet av en debt-to-equity ratio bör branschjusteras eftersom 

det existerar en variation av skuldsättningsgraden mellan olika branscher (Godwin et al., 

1996, s.312).  

 

Variabeln skuld tenderar att vara statistiskt signifikant, men pga. att andra variabler som 

kan vara förklarande så är inte förklaringskraften (R
2
) lika hög (Watts et al., 1990, 

s.140). Dechow et al. (1996, s.14) redogjorde för att det finns ett positivt samband 

mellan skuldsättningsgraden och behovet av extern finansiering. Därför kan 

skuldsättningsgraden även ses som en variabel som företräder företags behov av extern 

finansiering och med det menar författarna att skuldsättningsgraden kan förklara 

förekomsten av earnings management även fast det inte finns några bindande 

skuldavtal. 

 

 
Tabell 2. Litteraturöversikt, skuldsättningsgrad 

Författare Resultat 

Glaum et al. (2004) Företag med hög skuldsättningsgrad har större anledning 
att använda en inkomstökande redovisningsmetod 

Ali et al. (1994) Sannolikheten att välja en inkomstökande 
redovisningsmetod ökar vid närhet till skuldbegränsningar 

Duke et al. (1990) Positiv korrelation mellan skuldsättningsgrad och närheten 
till kontraktsbegränsningar. Troligt att företag använder 
EM för att öka resultat vid hög skuldsättningsgrad 

Godwin et al. (1996) Företag med hög skuldsättningsgrad gör aggressivare 
antaganden 

Watts et al. (1990) Troligt att företag använder EM för att öka resultat vid hög 
skuldsättningsgrad 

Amir et al. (1996) Företag med hög skuldsättningsgrad använder mer 
aggressiva antaganden 
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Jelinek (2007) Ökande skuldsättningsgrad minskar EM i jämförelse med 
företag med konstant hög skuldsättningsgrad 

Jaggi & Lee (2002) Diskretionära periodiseringar används i samband med 
förhandling av lånevillkor 

Dechow et al. (1996) Motivering för resultatmanipulering beror oftast på att 
företag vill minska kostnaden av ökad extern finansiering 

 

3.3.2 Bonus 
 

Något som diskuterats inom earnings management är utformningen av 

företagsledningens bonus och utnyttjande av aktieoptioner. Bonusplanhypotesen (Watts 

et al., 1990, s.138-139) antar att ledningen för företag med bonusplaner är mer benägna 

att använda redovisningsmetoder som ökar nuvarande periodens redovisade resultat.  

 

Eftersom ledningen endast är verksam under en kortare tidsperiod, ur företagets 

synvinkel, så kan det skapa incitament för dem att driva upp den nuvarande 

lönsamheten. Styrelsen, aktieägare och aktiemarknaden kan ha svårigheter att bedöma 

framtida lönsamhet och om ledningens kompensationer och bonusar grundar sig på 

företagets resultat så menar Degeorge et al. (1999, s.4) att resultatet kan anpassas efter 

målen. Ledningen kan även justera resultaten, både uppåt och neråt, för att i framtiden 

lättare uppnå de uppsatta målen som är sammankopplade med bonusplanerna. 

 

I data hämtad från AAER så ansåg sju företag att deras resultatbaserade bonusplaner var 

motiv för resultatmanipulering. För att undersöka i vilken grad resultatbaserade 

bonusplaner motiverar ledningen till earnings management så kontrollerade Dechow et 

al. (1996, s.10 & 13) om det existerade en sådan bonusplan under perioden för den 

påstådda resultatmanipuleringen enligt SEC AAER. Det visade sig att bonusmotivet inte 

var av samma betydelse som kompensation i form av aktieoptioner vid 

resultatmanipulering. 94,2 procent av företagen med påstådd earnings management hade 

aktieoptionsbaserad kompensation, i jämförelse med 80 procent av företagen i 

kontrollgruppen (Ibid, s.21). Författarna fann inget systematiskt bevis för att ledningen 

manipulerade resultatet pga. av de två nämnda kompensationsmotiven (Ibid, s.30). 

 

Bergstresser et al.s (2006 a, s.180-183) studie visade att när VD:n utnyttjade en stor 

andel aktieoptioner så var den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna 

ovanligt hög, vilket indikerar att den förväntade avkastningen kan vara lägre när 

aktieoptioner beviljas. I företag där VD:ns kompensation är mer känslig för företagets 

aktiepris återfinns en högre nivå av earnings management (Bergstresser & Philippon, 

2006 b, s.513). 

 

Bergstresser et al. (2006 b, s.512-513) redogör för ett bra exempel där ledningen tycks 

ha använt earnings management för sin egen vinning: 

 

”In April 2002, the SEC sued Xerox for manipulating reported earnings and revenues, 

and as part of the settlement with the SEC Xerox was forced to restate reported 

revenues for the period 1997–2001. This restatement reduced reported revenues by $2.1 

billion and reduced reported net income by $1.4 billion……During this period, the 

value of options exercised by the Xerox CEO was over $20 million, almost three times 

the value of options exercised over the prior five years.”  
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Fördelen med bonusplaner som en variabel inom earnings management är att de är 

observerbara. Men om bonusplanerna kan användas som en variabel för 

kompensationskontrakt beror på deras utformning. Bonusplanerna måste ge ledningen 

incitament att justera resultatet (Watts et al., 1990, s.138-139). Watts et al. (1990, s.140) 

redogjorde i sin artikel för att många studier visar på att bonus är en statistiskt 

signifikant variabel, men att förklaringskraften (R
2
) är lägre pga. att andra variabler kan 

ha betydelse för redovisningsval. 

 

Det finns en annan faktor som också kan avgöra i vilken utsträckning som ledningen 

(VD:n) utnyttjar earnings management för sin egen vinning genom bonus. Utbredningen 

av VD:ns resultatmanipulering beror på i vilken grad han/hon kontrolleras av styrelsen 

(Laux & Laux, 2009, s.870-872). 

 

Det finns många typer av ersättning som kan anses som bonus till VD:n och ledningen. 

Företaget kan ge en rörlig lönedel, dvs. bonus, som baseras på företagets resultat eller 

liknande finansiella mått. Bonusen kan också baseras på om ledningen uppnår uppsatta 

mål baserat på kvalitativa mått eller ges i form av aktieoptionsprogram. 

Aktieoptionsprogram innebär att den anställda, som erhåller en option, efter en viss tid 

har rätt att utnyttja den för att erhålla aktier i företaget (Aktiespararna).  

 
Tabell 3. Litteraturöversikt, bonus 

Författare Resultat 

Watts et al. (1990) Bonusplanshypotesen: företag med bonusplaner är mer 
benägna att använda redovisningsmetoder som ökar 
redovisat resultat. (Redogör för att andra studier visar att 
bonus är en statistisk signifikant variabel) 

Bergstresser et al. (2006 a) Förväntad avkastning är ovanligt hög vid utnyttjandet av 
aktieoptioner 

Bergstresser et al. (2006 b) Högre nivå av EM om VD:ns kompensation är mer känslig 
för företagets aktiepris 

Degeorge et al. (1999) Ledningen kan justera resultatet för att i framtiden uppnå 
de uppsatta mål som gäller för bonusplanerna 

Dechow et al. (1996) Resultatbaserade bonusplaner är motiv för 
resultatmanipulering. Inget systematiskt bevis för att 
ledningen manipulerar resultatet pga. kompensationsmotiv 

Laux et al. (2009) EM av ledningen beror på vilken grad av kontroll styrelsen 
har 

 

3.3.3 Företagsstorlek 
 

Storleken på företag är något som använts vid studier inom earnings management 

(Glaum et al, 2004, s.68-70; Watts et al., 1990, s.132). Större företag antas vara utsatta 

för noggrannare publik granskning än mindre företag och det kan därför förväntas vara 

enklare för allmänheten att upptäcka earnings management hos större företag, under 

förutsättningen att de använder det.  Det kan antas att större företag därför undviker 

earnings management mer än små företag. Motargumentet är att stora multinationella 
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företag har fler möjligheter att bedriva earnings management genom t.ex. 

valutakursdifferenser i koncernredovisningen. Små företag har generellt svårare att 

anskaffa kapital för verksamheten och har därför incitament att använda earnings 

management för att attrahera kapitalmarknaden. Vi tror dock att små företags 

svårigheter att anskaffa kapital är en mindre viktig faktor i vår uppsats eftersom vi 

endast utgick från börsnoterade företag. Börsnoterade företag kan ses som stora i 

förhållande till andra aktiebolag, däremot anser vi inte att det betyder att alla 

börsnoterade företag är av samma storlek. 

 

Watts et al. (1990, s.139-140) argumenterade för att storlek är en giltig variabel för 

politisk uppmärksamhet. Hypotesen om den så kallade politiska kostnaden säger att 

stora företag drar till sig mer uppmärksamhet från allmänheten (Glaum et al., 2004, 

s.68). Det är kostsamt för individer att hålla sig informerad, därför är det mer 

sannolikhet att ledningen för de större företagen manipulerar resultatet nedåt eller 

skjuter upp intäkter till senare perioder (Watts et al., 1990, s.139-140). Ett mindre 

företags intressenter är inte lika många och har inte lika stora resurser. En åsikt som 

även Baker, Collins och Reitenga (2003, s.562-564) delar. 

 

För att definiera storleken på företagen använde Glaum et al. (2004, s.68) försäljning 

och marknadsvärde som variabler. Ytterligare ett alternativ är att använda företagets 

totala tillgångar vid årets slut som en variabel för företagets storlek (Baker et al., 2003, 

s.562-564). Författarna använde tillgångarna som en kontrollvariabel, eftersom de 

menade att tidigare studier visat att de kan skapa initiativ till ledningen att manipulera 

resultatet.  

 

I Watts et al.s (1990, s.140) artikel förtydligades det att storleksvariabler för den 

politiska processen är statistiskt signifikanta, men att förklaringskraften (R
2
) inte är lika 

stor. Författarna påpekade dock att en rad studier funnit tecken på att en relation mellan 

företagsstorlek och redovisningsval existerar, däribland Christie (1990, s.33-34). Vi är 

medvetna om att det kan finnas andra faktorer som påverkar valen, vilket vi varit 

observanta för och beskrivning av ytterligare faktorer sker genomgående i teorikapitlet. 

  

Vi valde att använda företagsstorlek som en variabel eftersom den ofta nämnts i 

samband med forskning om earnings management. Vårt förhållningssätt till företagets 

storlek är att större företag oftare justerar resultatet nedåt än mindre företag pga. 

uppmärksamheten. I vår uppsats innebär det att vi antog att större företag inte har en 

lika stor skillnad mellan förväntad och faktisk avkastning som mindre företag, eftersom 

teorin menar att små företag har större utrymme att utnyttja earnings management.  

 
Tabell 4. Litteraturöversikt, företagsstorlek 

Författare Resultat 

Glaum et al. (2004) Stora företag drar till sig mer uppmärksamhet från allmänheten och 
antas undvika EM och små företag antas använda EM för att 
attrahera kapitalmarknaden 

Watts et al. (1990) Storleksvariabler för den politiska processen är statistiskt signifikanta 

Baker et al. (2003) Mer sannolikt att större företag manipulerar resultatet 

Christie (1990) Relation mellan företagsstorlek och redovisningsval 
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3.3.4 Möjlighet till resultatpåverkan 
 

Om ett företag har en stor pensionsplan och därmed en stor förpliktelse gentemot de 

anställda så har de större möjlighet att påverka resultatet genom förändringar i 

antaganden. Ju större förvaltningstillgångarna är ju större summa påverkar resultatet vid 

en förändring av den förväntade avkastningen. Ett företag som har 

förvaltningstillgångar som är stora i förhållande till rörelseresultatet har en ekonomisk 

möjlighet att manipulera resultatet (Bergstresser et al., 2006 a, s.165-166). Författarna 

benämnde det som ett pensionskänslighetsmått och de fann att ju större andel som 

förvaltningstillgångarna uppgår till av rörelseintäkterna ju större resultatpåverkan har en 

höjning av den förväntade avkastningen.  

 

Amir et al. (1996, s.430-432) ansåg att storleken på förpliktelserna i förhållande till det 

bokförda värdet av skulderna kan förknippas med olika redovisningsbeslut. Företag 

med relativt stor förpliktelse kan anta en avkastning som reducerar förpliktelsens storlek 

och därmed reducerar sannolikheten för begränsningar i skuldavtal. Omfattningen av 

effekterna på resultaträkningen kan användas för att förklara skillnader i valda 

redovisningsmetoder, utöver företagskaraktäristiska egenskaper (Ali et al., 1994, s.90, 

92 & 112). Vi benämner hädanefter denna möjlighet till resultatpåverkan som 

proportion. 

 

Logiken och argumentationen kring proportion är tydlig, ju större möjlighet företaget 

har att påverka resultatet genom att förändra en annan post i årsredovisningen ju större 

incitament att göra det bör då föreligga. Vi ger därför ingen ytterligare teoretisk 

bakgrund till proportionen.  

 
Tabell 5. Litteraturöversikt, proportion 
 

Författare Resultat 

Bergstresser et al. (2006) Ju mer förvaltningstillgångarna uppgår till av 
rörelseresultatet ju större påverkan har en höjning av den 
förväntade avkastningen 

Amir et al. (1996) Storleken på förpliktelsen i förhållande till skulder kan 
förknippas med olika redovisningsbeslut 

Ali et al. (1994) Omfattningen av effekter på resultaträkningen kan förklara 
skillnader i valda redovisningsmetoder 

 

3.3.5 Övriga variabler  
 

Förutom ovan nämnda variabler finns det fler begrepp och kännetecken som kan tyda på 

earnings management, några av dem presenteras i det här avsnittet. 

 

För att undersöka om ledningen på ett opportunistiskt sätt utnyttjar pensionsantaganden 

för att förändra resultatet har forskare studerat om företag ändrar antagandena precis 

innan en viktig händelse för företaget. Händelserna benämner vi som företagsaktiviteter. 

Bergstresser et al. (2006 a, s.160, 175-179) argumenterade för att företagsförvärv är en 

lämplig variabel för att studera opportunistiskt beteende. Författarna menade att 

ledningen har incitament att höja den förväntade avkastningen i samband med 

stundande företagsförvärv för att öka aktiepriset. Dels eftersom aktier kan användas som 

betalning, dels att rådande aktiekurs kan ses som en förhandlingsstyrka. Resultatet tyder 



 
 

29 
 

på att företag som ska genomföra ett företagsförvärv agerar annorlunda än andra 

företag. Företag som ingår företagsförvärv antar en 33,6 baspunkters högre förväntad 

avkastning än företag inom samma industri som inte har genomfört några förvärv. 

Bevisen baserades på inomföretaget variation. Analyserna indikerade även på att företag 

som ska emittera aktier antar en högre förväntad avkastning (Ibid, s.180).  

 

Vi valde att inte använda företagsförvärv och emittering av aktier som variabler i vår 

empiriska analys, eftersom det är ”engångshändelser” som inte är bestående över en 

länge tid. Med anledning av det skulle en studie innebära att vi måste observera 

företagen över en längre period och se om ändringen sker vid just dessa 

företagshändelser. Vi ansåg att det skulle vara svårt att konstatera att ändringen av 

antaganden berodde på enbart den enskilda händelsen och inte yttre faktorer. 

Utbredningen av studier som använder dessa variabler för att undersöka earnings 

management är begränsad. 

 

Investerares förväntningar på företag kan återspeglas genom företagets 

tillväxtmöjligheter. För att kunna infria investerares förväntningar på ett tillväxtföretag 

kan ledningen behöva använda earnings management. I vissa tillväxtbranscher har 

företagen inte tillräckligt med egna medel för att finansiera sig själv och därför uppstår 

ett behov av extern finansiering (Glaum et al., 2004, s.71). Författarna använde 

förhållandet mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet av eget kapital som 

variabel för tillväxt. Beroende på tillväxtmöjligheterna så är det troligt att ledningen kan 

ha incitament att justera resultaten (Callao & Jarne, 2010, s.168). I deras studie mäts 

tillväxten genom att studera förändringen i omsättningen mellan två år (Ibid, s.170). Ett 

annat sätt att mäta tillväxten på är att använda market-to-book värdet för företaget, ett 

högre MTB värde indikerar högre tillväxtmöjligheter (Jelinek, 2007, s.32). Tillväxt är 

en faktor som inverkar på ledningens kontroll, när ett företags tillgångar växer så ökar 

ledningens inflytande och de kan därför ha incitament för att få företag att växa utöver 

dess optimala storlek. Tillväxten har även en korrelation till ledningens ersättning 

eftersom den ofta grundar sig på en ökning i försäljningen (Jensen, 1986, s.323). 

 

Burgstahler & Eames (1998) samt Healy & Wahlen (1999) bekräftade tidigare studier 

som säger att ledningen justerar resultatet för att undvika att rapporterna avviker från 

analytikernas prognoser. De undersökte komponenterna i earnings management och 

hittade att operativt kassaflöde och diskretionära periodiseringar var delar i resultatet 

som justerades för att uppnå specifika nivåer av resultat. Även Degeorge et al. (1999, 

s.21) konstaterade att det finns bevis för att resultatet i stor utsträckning justeras för att 

överensstämma eller överstiga analytikers förväntningar. Glaum et al. (2004) fann bevis 

för att amerikanska och tyska företag manipulerade resultatet för att överträffa kritiska 

inkomstgränser. Företag i båda länderna använde earnings management för att undvika 

förluster eller en minskning av vinsterna. Vi valde dock att inte ha med investerares 

förväntningar som en variabel, framförallt för att vi ansåg att det var svårt att mäta. 

Alternativet var att använda tillväxt som en variabel, men vi ansåg att i dagens rådande 

ekonomiska klimat kan variabeln vara osäker.  

 

3.4 Risken i förvaltningstillgångarna  
 

Det finns en annan faktor som kan påverka antagandet om den förväntade avkastningen 

och som vi nämner i det här avsnittet. Högre/lägre antaganden kan bero på andra 

orsaker än earnings management.  
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Antaganden om förväntad avkastning kan påverkas av två faktorer, investeringsbeslutet 

(dvs. sammansättningen av förvaltningstillgångar) och diskretionen inom redovisningen 

(dvs. vilken förväntad avkastning som antas). Andelen investerat i aktier å andra sidan 

kan endast påverkas av investeringsbeslutet eftersom inga antaganden görs, antingen 

investeras X procent i aktier eller inte.  Det innebär att det inte borde finnas någon 

skillnad i de två variablernas förmåga att förutspå den framtida avkastningen, förutsatt 

att den förväntade avkastningen inte hanteras på ett opportunistiskt sätt. En positiv 

korrelation borde finnas mellan sammansättningen och förväntad avkastning om den 

förväntade avkastningen är neutral. Studien omfattade främst perioden 1991-1994 och 

avsåg 1490 amerikanska bolag. (Amir et al., 1998)  

 

Amir et al. (1998, s.342-343) menade att de som investerar mer i aktier förväntar sig 

högre avkastning eftersom de tar större risker, därmed borde de företagen använda en 

högre förväntad avkastning än de företagen med mindre andel aktier i sina 

förvaltningstillgångar. Det fanns en stor spridning i vad förvaltningstillgångarna bestod 

av (från 0 till 100 procent i aktier), men författarna anade en tendens att placera allt mer 

i aktier. Det överensstämmer med vad Blankley et al. (1995, s.14) kom fram till. De 

påstod att den antagna förväntade avkastningen reflekterar den risknivå som finns i 

företagets förvaltningstillgångar. Bergstresser et al. (2006 a, s.189) redogjorde för 

liknande argument, högre förväntad avkastning påverkar fördelningen av aktier inom 

förvaltningstillgångarna och den förväntade effekten av placeringen är förenlig med 

marknadens riskpremie.  

 

Amir et al. (1998, s.347-350) ansåg att fördelningen av förvaltningstillgångar är mer 

användbar till att förutspå den framtida avkastningen än variabler som förväntad 

avkastning, nuvarande avkastning eller förvaltningstillgångarnas storlek. Argumentet är 

att i och med att andelen investerat i aktier ökar så ökar också avkastningen, vilken kan 

fungera som en indikator för den framtida avkastningen. Deras analys visade endast en 

svag, men statistiskt insignifikant, relation mellan förändringen av andelen investerade i 

aktier och förändringen i förväntad avkastning. 

 

I studien genomförd av Bergstresser et al. (2006 a, s.161-162) föreslås att vid en 

förändring av förväntad avkastning så förändrar även ledningen allokeringen av 

förvaltningstillgångarna. Författarna menade att det skulle kunna förklara om ledningen 

rättfärdigar mer aggressiva avkastningsantagandena med en ökad allokering av aktier i 

tillgångarna. Resultatet visade att en ökning med 25 baspunkter av förväntad avkastning 

kan sammankopplas med en 5 procentenhet ökning av aktiefördelningen, vilket 

överensstämmer med en antagen marknadsriskpremie på 5 procent.  

 

Blankley et al. (1995, s.12-14) delade upp företagen i kategorier utifrån vilken förväntad 

avkastning de antagit. De kontrollerade, för varje år som studien omfattade, om risken i 

förvaltningstillgångarna påverkar vald förväntad avkastning. Författarna använde 

standardavvikelsen för varje kategori som ett mått på risk. Företag med en högre 

förväntad avkastning och mer riskfyllda investeringar borde avspeglas i en högre faktisk 

avkastning och en större variation mellan företagen inom kategorin. Analysen 

bekräftade det påståendet och indikerade att risken i förvaltningstillgångarna påverkar 

den förväntade avkastningen. Dock visade analysen att företagen i kategorin med högst 

förväntad avkastning, över 10 procent, har den lägsta variationen. En liten variation 

mellan företagen med den högsta risken indikerar att den höga förväntade avkastningen 

inte kan förklaras av risken. En högre risk borde leda till en större variation mellan de 
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som lyckas och inte lyckas i sina investeringar. Samma författare ansåg att det resultatet 

är en anledning att vidare granska företagens antaganden. 

 

Att aktier ses som mer riskfyllda investeringar ser vi som otvivelaktigt och vilken 

avkastning aktierna ger i framtiden kan vara väldigt svårt att avgöra. Vi anser därför att 

man bör kunna anta att den största spridningen i utfallet av den faktiska avkastningen 

bör finnas hos de företag som har störst andel investerat i aktier. Det bör vara rimligt att 

förmoda att innehållet i förvaltningstillgångarna inte hör ihop med earnings 

management. Förvaltningen är dock något som påverkar den faktiska avkastningen och 

därför tycker vi det är viktigt att inte utesluta den i vår uppsats. Vi vill också nämna att 

förvaltningen ska tas i beaktande vid antagandet om den förväntade avkastningen.  

 
Tabell 6. Litteraturöversikt, risken i förvaltningstillgångarna 

Författare Resultat 

Amir et al. (1998) Svag relation mellan förändringen av andelen 
investerade i aktier och förändringen av förväntad 
avkastning 

Blankley et al. (1995) Den antagna förväntade avkastningen reflekterar 
risknivån i förvaltningstillgångarna 

Bergstresser et al. (2006) Högre förväntad avkastning påverkar fördelningen av 
aktier i förvaltningstillgångarna 

 

3.5 Undersökningsmodell 
 

Läsaren har nu fått en överblick av de begrepp som används inom earnings 

management. Vi sammanställde begreppen i en undersökningsmodell. En modell ska 

fungera som en länk från teorin till den empiriska studien, klargöra de begrepp som 

nämns och hjälpa till att omvandla påståenden i teorin till prövbara hypoteser eller 

forskningsfrågor (Halvorsen, 1992, s.44-45).  Nedan presenterar vi modellen som vi 

utvecklade utifrån teorin. Modellen visar sambanden mellan olika begrepp och är 

utgångspunkten för utformningen av forskningsfrågorna. 
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Figur 7. Undersökningsmodell 

Det första steget för företagen är att göra olika antaganden och i den här uppsatsen 

handlar de om den förväntade avkastningen. Utfallet av antagandet och den verkliga 

avkastningen kan antingen resultera i att en skillnad uppstår eller inte. Vid en skillnad 

var nästa steg för oss att analysera den utifrån risken i investeringarna och kännetecken 

för earnings management.  

 

Observera att den skillnad vi i första hand behandlade var en positiv avvikelse och med 

det menas att den förväntade avkastningen är större än den faktiska avkastningen. I 

vissa delar av analysen användes andra metoder och en annan definition av skillnad 

förklaras i de fallen. 

 

Här introducerar vi forskningsfrågorna och i metodkapitlet ges en djupare förklaring i 

samband med operationaliseringen av begreppen. Vi valde att ta upp forskningsfrågorna 

nu för att det ger en sammanfattning av teorin och eftersom de har utvecklats ur 

ovanstående modell. Hypoteser ger en klarare bild av kopplingen mellan uppsatsens 

syfte, insamlad data och teorin (Ibid, s.46). I den här uppsatsen använde vi endast 

forskningsfrågor eftersom en totalundersökning görs. I och med en hypotesprövning 

testas sannolikheten för att resultatet från ett stickprov ska kunna appliceras med en viss 

säkerhet till övriga populationen. Det problemet uppstår inte för den här uppsatsen 

eftersom vi med säkerhet vet resultatet av vår population. Resterande metoddiskussion 

återfinns i avsett kapitel. 

Antaganden 

Ingen skillnad Skillnad mellan 

förväntad och faktisk 

avkastning på 

förvaltningstillgångarna 

Earnings 

management 

Risken i 

förvaltnings-

tillgångarna 

 Skuldsättningsgrad 

 Bonus 

 Företagsstorlek 

 Proportion 

 Risken 

Förväntad > Faktisk 
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Fråga A: Finns en skillnad mellan den förväntade och faktiska avkastningen? 

 

Forskningsfrågan bygger på grundtanken med uppsatsen om att det existerar en skillnad 

mellan förväntad och faktisk avkastning. Vi bedömde att det bör föreligga svårigheter 

med en exakt överensstämmelse, men det är så att antaganden om förväntad avkastning 

ska vara företagets bästa bedömningar enligt IFRS (IAS 19 p.50 & p.73). I övriga 

forskningsfrågor används begreppet skillnad och avser skillnaden mellan den förväntade 

och faktiska avkastningen, dvs. att en överensstämmelse ej existerar emellan dem. 

 

Fråga B: Finns ett samband mellan skillnaden och risken, definierat som 

standardavvikelsen av den faktiska avkastningen, i förvaltningstillgångarna? 

 

Vi ville kontrollera om andra orsaker än de antaganden som görs kan förklara skillnaden 

mellan förväntad och faktisk avkastning. Om risken i förvaltningstillgångarna kan 

förklara skillnaden bör företag med mer riskfyllda förvaltningstillgångar ha större 

variation i avkastningen och därmed en större spridning i skillnaden mellan förväntad 

och faktisk avkastning. Blankley et al. (1995, s.12-14) hävdade att den förväntade 

avkastningen reflekterar risknivån i företagets förvaltningstillgångar, dock fann 

författarna att de företag med allra högst förväntad avkastning hade lägst variation vilket 

inte stödjer förklaringen om riskens påverkan. 

 

Fråga C: Finns ett samband mellan skillnaden och skuldsättningsgrad? 

 

Vi ville se om företag med hög skuldsättningsgrad har en större skillnad än de med 

lägre skuldsättningsgrad. Våra tankar är hämtade ur teorin om att företag som är nära 

begränsningar i skuldavtal mer troligt använder earnings management för att öka 

resultatet. Bl.a. Duke & Hunt (1990, S.61) visade på en positivt signifikant korrelation 

mellan skuldsättningsgrad och kontraktsbegränsningar. 

 

Fråga D: Finns ett samband mellan skillnaden och VD:ns bonus? 

 

Om VD:n har möjlighet att få en rörlig ersättning baserat på resultat föreligger det 

incitament att påverka resultatet (Watts et al., 1990, s.138-139). Vi ville med den här 

forskningsfrågan undersöka om storleken på VD:ns bonus kan förklara skillnaden 

mellan förväntad och faktisk avkastning. 

  

Fråga E: Finns ett samband mellan skillnaden och företagsstorlek? 

 

Den här forskningsfrågan byggdes utifrån företagsstorlek som en variabel för politisk 

uppmärksamhet, i enlighet med argumentation av Watts et al. (1990, s.139-140). Vi 

ville se om större företag är mer försiktiga i antaganden om förväntad avkastning. 

Glaum et al. (2004, s.68) menade att stora företag drar till sig mer publik 

uppmärksamhet. 

 

Fråga F: Finns ett samband mellan skillnaden och förvaltningstillgångarnas 

proportion? 

 

Den här forskningsfrågan utvecklade vi ur en artikel av Bergstresser et al. (2006 a, 

s.165-166) som menade att företag som har förvaltningstillgångar som är stora i 
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förhållande till rörelseresultatet har en ekonomisk möjlighet att manipulera resultatet. Vi 

benämner storleken på det förhållandet som proportion.  

 

Fråga G: Finns ett samband mellan skillnaden och risken, definierat som andelen 

investerat i aktier, i förvaltningstillgångarna? 

 

Den här forskningsfrågan hänger ihop med Fråga B, men vi valde att ta upp den igenom 

eftersom sambandet med risken tas upp i olika delar av analysen och vi menar att det 

ger läsaren en bra överblick om vad som genomförs i empirin och analysen samt i 

vilken ordning. Skillnaden mellan Fråga B och G är definitionen av risken. 
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4. Metod 

I det här kapitlet redogör vi för våra vetenskapliga utgångspunkter som låg till grunden 

för kunskapsinsamlandet. Vi antog ett positivistiskt synsätt för den här kvantitativa 

studien. En genomgång av insamlingsförfarandet av data från årsredovisningar 

presenteras och hur vi valt att bearbeta materialet i Minitab. Kapitlets avsikt är att ge 

läsaren en förståelse för de val vi gjort och en bakgrund till uppsatsens utveckling samt 

tillvägagångssättet för empiri och analys. 

 

4.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

4.1.1 Forskningsfilosofi och ansats 

Positivism 

 

Positivism och hermeneutik är två kunskapssyner som är vanligt förekommande inom 

forskningen och de ligger till grund för de två undersökningsansatserna som vi förklarar 

närmare nedan. Inom redovisningslitteraturen är den positivistiska kunskapssynen den 

mest förekommande (Smith, 2011, s.16). Vilket bekräftas av Ryan, Scapens & 

Theobald (2002, s.13, 17) som menar att den haft stort inflytande på senare tid inom 

redovisning och finansiering. Positivismen har sin bakgrund i filosofiska diskussioner 

om vad som faktiskt är vetenskaplig kunskap och där man menar att vetenskap och dess 

kunskap till sin natur är värdeneutral (Smith, 2011, s.5). Inom positivismen ska kunskap 

kunna prövas empiriskt och metoderna som används ska ge tillförlitlig kunskap och 

vetenskaplig rationalitet. Fenomenet ska kunna förklaras med hjälp av sambandet 

mellan orsak och verkan. (Wallén, 1996, s.26-27) Bryman (1997, s.24) poängterar att 

det endast är händelser som är observerbara som kan anses som giltig kunskap.   

 

Vi antog den positivistiska kunskapssynen inför arbetet med den här uppsatsen eftersom 

vi i slutänden ville kunna presentera ett trovärdigt resultat. Utgångspunkten för att 

besvara uppsatsens frågeställning var tidigare forskning och teorier och därifrån 

utvecklades forskningsfrågorna. Ett kriterium för vår uppsats var att undersökningen 

skulle vara praktiskt genomförbar. Det måste finnas något konkret att undersöka och det 

kan kopplas till positivismen (Wallén, 1996, s.27). Den kvantitativa data vi utgick från 

för att besvara frågeställningen är direkt observerbar eftersom den består av tal 

presenterade i årsredovisningar och databaser. Tidigare forskare har arbetat fram 

mätbara begrepp som kan spegla earnings management och stärker därmed 

observerbarheten. Begreppet kan annars anses som svårobserverat med tanke på det 

mänskliga beteendet. Vi menar att alla begrepp i vår uppsats är giltiga eftersom de via 

operationalisering kunnat göras mätbara. 

 

Under arbetets gång ställde vi oss objektiva till den fakta vi samlade in och analyserade 

eftersom vi inte ville att våra egna åsikter och antaganden skulle påverka det empiriska 

innehållet. Syftet med vår studie var att undersöka om earnings management 

förekommer inom ett specifikt område av pensionsredovisningen och avsikten var inte 

att tolka det eventuella beteendet hos företagsledningen. Datan som används i uppsatsen 

är objektiv eftersom vi inte tolkat eller ändrat den samt att insamlingen hade sin 

utgångspunkt i en totalundersökning av Nasdaq OMX Stockholm. Vi granskade kritiskt 

all fakta som samlades in och analyserade sedan den.  
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Inom positivismen finns också en önskan om att kvantifiera insamlad fakta för att kunna 

dra slutsatser ur den (Thurén, 2007, s.17). Vi genomförde analysen med hjälp av olika 

variabler, som enligt teorin skulle kunna förklara om earnings management föreligger 

och undersökte deras samband med antaganden om förväntad avkastning. För att testa 

teorierna använde vi oss av olika statistiska mätningar för att få ett så pålitligt och 

korrekt resultat som möjligt och det är en del i den positivistiska kunskapssynen som 

innebär att undersökningen ska kunna genomföras igen med samma resultat (Wallén, 

1996, s.27). Genom att följa de regler som finns kring statistiska tester kunde vi känna 

trygghet i att resultatet vi presenterar är tillförlitligt.  

 

Deduktiv ansats 

 

Vid induktiv forskning utgår forskaren från observationer och härleder ur dem 

hypoteser eller nya teorier (Befring, 1994, s.14; Smith, 2011, s.2). I vår studie utgick vi 

från tidigare forskning samt teorier inom området och därmed antog vi en deduktiv 

ansats. Vid deduktiv forskning utgår forskaren från teorin och skapar ur den hypoteser 

som sedan styr forskningsprocessen. Inom den deduktiva forskningen går forskaren från 

teorin till empirin, medan han/hon i den induktiva forskningen går från empiri till teori. 

  

Vi började med att samla in kunskap inom problemområdet och om kända teorier för att 

erhålla ett bra stöd för fortsatt undersökning. Den erhållna kunskapen låg till grund för 

de forskningsfrågor vi utvecklade och som sedan analyserades. Eftersom vi utgick från 

tidigare studier hade vi möjlighet att ta ställning till resultatet relaterat till tidigare 

forskning. 

 

Vi menar att den deduktiva ansatsen passade ihop med den positivistiska kunskapssynen 

som vi antog, eftersom vi utifrån tidigare forskning vill se om ett fenomen existerar för 

vår utvalda population. Det hör ihop med den neutrala roll vi antog i uppsatsens 

inledning och att vi ville använda den kunskap som tidigare forskare kommit fram till. 

Ytterligare en faktor som knyter an positivismen med den deduktiva metoden är logiken 

(Thurén, 2007, s.18-28).  

 

Kvantitativ studie 

 

Empiriska studier kan delas in i två kategorier utifrån olika egenskaper. Det beror på 

hur forskaren uttrycker den insamlade datan som sedan ligger till grund för analysen, 

om den är kodad i sifferform eller används ord, figurer etc. Den andra avgörande 

aspekten är hur analysen görs inledningsvis; används statistiska sammanställningar eller 

är det med hjälp av tankefigurer och verbala diskussioner? (Lekvall & Wahlbin, 2001, 

s.213) Kvantitativ forsknings mest kända metoder för insamling av data är 

surveymetoden och experiment (Bryman, 1997, s.20). Deltagande observationer och 

kvalitativa intervjuer är metoder inom den kvalitativa forskningen (Ibid, s.58-59) och vi 

anser att det inte lämpar sig för uppsatsens syfte. 

 

Vår studie grundade sig på kvantitativ data vilket ökar standardiseringen och 

objektiviteten och som vi tidigare nämnt leder det till att vår undersökning kan 

genomföras igen och bör då få samma resultat. Insamlad data inhämtades från en 

databas och företagens årsredovisningar, därmed hade vi inte möjlighet att påverka 

datan. Det förstärker ytterligare vår ståndpunkt i positivismen vad gäller objektivitet. 

Att utgå från en kvantitativ studie ansåg vi var mest lämpligt för att besvara vår 
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frågeställning eftersom syftet var att ta reda på i vilken utsträckning ledningen använder 

pensionsantaganden för earnings management och vi behövde då en större datamängd. 

Kvantitativ data underlättade för oss att arbeta värderingsfritt eftersom vi inte behöver 

tolka respondenters svar.  

 

4.1.2 Litteraturgenomgång 
 

De förkunskaper vi erhållit från tidigare kurser vid universitet har varit vår 

utgångspunkt för den här uppsatsen. Vi återgick till relevant kurslitteratur och läst 

igenom den på nytt och vi sökte information på IFRS.org rörande standarden. Därefter 

påbörjade vi sökandet efter vetenskapliga artiklar och har i så stor utsträckning som 

möjligt undvikt andra källor. Motivering av använda källor finns i nästkommande 

avsnitt. 

 

Vi använde oss av databaserna Business Source Premier (EBESCO) och Google 

Scholar Advanced för att söka vetenskapliga artiklar. Via Google Scholar Advanced 

upptäckte vi databasen Science Direct, som vi använt som komplement till EBESCO.  

 

I databasen Scandinavian Working Papers in Business Administration (S-WOBA) sökte 

vi om det finns genomförda studier i Skandinavien inom vårt problemområde. Vi fann 

inte några direkta studier på antaganden om förväntad avkastning på 

förvaltningstillgångar, däremot hittade vi ett fåtal studier om earnings management. 

 

Vi använde oss av följande sökord: 

 

Pensions, (actuarial) assumptions, expected rate of return, plan assets, defined 

benefit plans, earnings management, accounting disclosure, pension accounting 

 

Listan med sökord har byggts på allteftersom litteraturgenomgången fortskridit.  

 

I många fall sökte vi efter liknande ord, t.ex. sökte vi på pension assets istället för plan 

assets, postemployment benefits istället för defined benefit plans. En del sökord ändrade 

vi på, t.ex. expected return istället för expected rate of return och pension plans istället 

för enbart pensions. Sökorden kombinerades på olika sätt vid litteratursökningen.  

 

Exempel på sökta kombinationer: 

 

Assets + assumptions + pension (antal träffar: 178) 

 

Pension + expected rate of return + assumptions (antal träffar: 14) 

 

Earnings management + pension (antal träffar: 14) 

 

I de fall vi bedömt att en artikel varit extra relevant granskade vi den artikelns 

referenslista och valde ut artiklar som kunde tillföra mer substans till uppsatsen. Den 

snöbollseffekten ledde oss till ytterligare värdefull litteratur.  

 

Även fast begränsningar i sökandet gjordes med hjälp av olika sökord återfanns artiklar 

i databasens träfflista som inte var relevanta för uppsatsen. Först tittade vi på artikelns 

rubrik för att avgöra om artikeln var värd att läsa och efter den gallringen läste vi 
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artiklarnas sammanfattning, delar av inledningen och resultat. Alla artiklar som vi fann 

relevanta valde vi att läsa för att ge uppsatsen det vetenskapliga djup som krävs. 

Bredden i den vetenskapliga granskningen hjälpte oss att presentera ett tillförlitligt 

resultat med bra stöd i tidigare forskning. Bedömningen om vilken litteratur som ansetts 

relevant och pålitlig går vi igenom i nästkommande avsnitt. Vid valet av källor utgick vi 

från de källkritiska kriterierna. Exempel på saker som påverkade vårt val av källor är 

dels vem som publicerat dem, om författaren är välciterad, tidpunkt för publicering osv.  

 

4.1.3 Källkritik 
 

För en bakgrundsbeskrivning och förklaring av allmänt kända begrepp använde vi oss 

av böcker eftersom de har information som gett oss en grundlig insikt i ämnesområdet. 

Innehållet i utgivna böcker ansåg vi som pålitligt och många av böckerna har ingått i 

den kurslitteratur som vi haft i tidigare universitetskurser. För att få en fördjupad 

kunskap inom problematiken har vi i så stor utsträckning valt att utgå från publicerade 

vetenskapliga artiklar. Vi anser att de bidrog med den fördjupning vi eftersökte och 

innehållet anser vi är pålitligt eftersom de är publicerade och genomgår kontroller innan 

det sker.  

 

För att kunna tillgodogöra oss informationen i artiklar på ett bra sätt började vi med att 

läsa i Saunders et als bok (2003, s.43-49) om att kritiskt granska litteratur. Därmed 

anser vi att vi haft en baskunskap i att kritiskt kunna granska den litteratur vi gått 

igenom och sållat bort icke relevant material. Litteraturen granskade vi därefter utifrån 

källkritiska kriterier. Ejvegård (2009, s.71-75) benämner fyra källkritiska principer för 

att utvärdera de källor som används: 

 

 Äkthetskrav 

 Oberoendekrav 

 Färskhetskrav 

 Samtidighetskrav 

 

Äkthetskravet innebär att källan inte ska innehålla förfalskningar av något slag (Ibid, 

s.71). Det kriteriet innefattar enligt oss även tendenskriteriet som beskrivs närmare av 

Thurén (1997, s.11 & 63) som källor som kan tänkas lämna oriktig eller vinklad fakta 

pga. källans egna intressen. En bedömning av uppfyllandet av de två kraven är svårt att 

göra av enbart oss, men eftersom vi använt oss mestadels av böcker och publicerade 

artiklar så menar vi att materialet även granskats av andra och minskar risken för oriktig 

information. 

 

Flertalet av de författare vars artiklar vi använt har blivit citerade eller refererade till i 

andra artiklar som vi läst, vilket tyder på att de är framträdande inom sitt område. 

Exempel på flitigt citerade författare är Watts och Zimmerman (3052 ggr), Healy och 

Wahlen (1133 ggr), Degeorge, Patel och Zeckhauser (1042 ggr) samt Burgstahler och 

Dichev (1276 ggr). (Källa Google Scholar) 

 

Vi valde att ha med några icke vetenskapliga artiklar som källor. De granskades genom 

att vi undersökte vilken typ av tidning som publicerat dem, men framförallt tittade vi på 

författarnas bakgrund och erfarenhet. Exempelvis, Mikhitarian M.C & Wukitsch J.B 

som är aktuarier. 
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Vid användandet av internetkällor var vi noga med att kontrollera vem som publicerat 

informationen, för att säkerställa att informationen inte är vinklad och att författaren är 

kvalificerad. Vi ansåg att information från Pensionsmyndigheten och Min Pension i 

Sverige AB (nedan benämnt minpension.se) är tillförlitlig eftersom 

Pensionsmyndigheten är ett statligt verk och minpension.se är ett samarbete mellan 

pensionsbolagen i Sverige och staten för att ge kostnadsfri information till 

privatpersoner om pensioner. Minpension.se är ett dotterbolag till Sveriges 

Försäkringsförbund. Allmän information om pensioner hämtades från de två källorna 

för att ge en ökad förståelse för ämnet. Mer djupgående information hämtades från 

andra källor eftersom ovanstående två källor inte kunde tillgodose behovet av det 

vetenskapliga djup som vi eftersträvade. Ytterligare en internetkälla är exempelvis 

journalisten Bill Catlin, vi ansåg att han har bra erfarenhet och fått mottaga 

journalistiska utmärkelser (http://minnesota.publicradio.org). 

 

För att öka en källas trovärdighet bör den vara oberoende (Thurén, 1997, s.34). Enligt 

oberoendekravet ska källorna i så stor utsträckning som möjligt vara primära (Ejvegård, 

2009, s.71). All litteratur vi refererat till är förstahandskällor och därmed har 

informationen vi samlat in hög trovärdighet. 

 

Färskhetskravet innebär enligt Ejvegård (2009, s.72) att nyare källor är att föredra 

framför äldre. Färskhetskravet tycker vi hör ihop med samtidighetskravet som samme 

författare (2009, s.73) beskriver som närheten mellan den faktiska händelsen och 

tidpunkten för forskningen. Vid användandet av äldre publiceringar vet vi inte om nyare 

fakta framkommit genom forskning (Ibid, s.72) och om en längre tidsperiod inträffar 

mellan insamlandet av fakta och bearbetning och publicering finns risk för glömska 

(Thurén, 1997, s.26).  I den här uppsatsen utgick vi från så nya vetenskapliga artiklar 

som möjligt. Det är viktigt eftersom redovisning är ett område som hela tiden utvecklas 

och endast i enstaka fall utgick vi från äldre artiklar. Vi har i de fallen gjort 

bedömningen att de innehåller fakta som fortfarande är intressant och riktig. Exempelvis 

artiklarna som innehåller grunderna i olika teorier, främst gällande earnings 

management. I de fallen insamlad data i artiklarna sträcker sig över en längre period 

menar vi att författarna har dokumenterat det väl och därmed har information inte 

glömts bort.   

 

Vid granskning av vetenskapliga artiklar och litteratur på engelska använde vi oss av en 

svensk-engelsk ordbok för att inte misstolka termer.  Vi valde att använda oss av: FARs 

Engelska ordbok och i undantagsfall har Google translate (http://translate.google.se) 

använts. 

 

Avsaknaden av studier gjorda i Europa, och framförallt Sverige, har begränsat 

tillgången på vetenskapliga artiklar och vi valde att använda oss av de studier som är 

utförda i USA. Med det i beaktning antog vi ett kritiskt förhållningssätt till dessa studier 

eftersom deras generaliserbarhet till de europeiska förhållandena kan diskuteras. Olika 

redovisningsstandarder används och olika ekonomiska förutsättningarna råder på 

respektive kontinent. Däremot ansåg vi att de amerikanska studierna ändock kan ge 

vissa riktlinjer för utbredningen av förekomsten av antaganden om förväntad avkastning 

och earnings management då liknande studier inte är vanligt förekommande i Sverige 

och Europa.  

 

 

http://minnesota.publicradio.org/
http://translate.google.se/
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4.1.4 Operationalisering  
 

Utifrån den teori som uppsatsen grundar sig på, tog vi fram begrepp, dessa har en 

central roll i vår empiriska studie och med hjälp av begreppen besvarade vi vår 

problemformulering. Begreppen definierades för att göra dem mätbara. När begreppen 

är mätbara går de att undersöka och det innebär att de variabler som ska användas i 

studien har definierats (Eliasson, 2006, s.12-14; Körner & Wahlgren, 2005, s.15; 

Lekvall & Wahlbin, 2001, s.274). I samband med operationaliseringen av varje begrepp 

valde vi att föra en diskussion om valet av definition och hur de mättes. Avsnittet 

avslutas med en tabell som sammanfattar hur begreppen användes i den empiriska 

analysen. 

 

Skillnad mellan förväntad och faktisk avkastning på förvaltningstillgångar 

 

Vi utgick från det här begreppet för att besvara vår problemformulering. En skillnad 

mellan den förväntade och faktiska avkastningen innebär att företagets antagande inte 

överensstämmer med det verkliga utfallet. Att en fullständig överensstämmelse skulle 

existera ansåg vi som mindre troligt eftersom det trots allt är antaganden det handlar 

om. Antagandet ska ses som långsiktigt och i teorin diskuterades det om att en 

överensstämmelse bör föreligga på längre sikt.  

 

Skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning kan antingen vara positiv eller 

negativ, dvs. att den förväntade avkastningen är större eller mindre än den faktiska. I 

analysen använde vi främst de observationer där den förväntade avkastningen är större 

än den faktiska. Andra möjliga tillvägagångssätt för att besvara syftet återges senare i 

metodkapitlet. 

 

Antaganden om den förväntade avkastningen anges i procent, och det ges en 

redogörelse av summan i resultaträkningen. Den faktiska avkastningen återfinns som en 

del av förvaltningstillgångarnas verkliga värde, och redovisas i balansräkningen. Det 

finns två alternativ för att analysera skillnaden mellan den faktiska och förväntade 

avkastningen. Den faktiska avkastningen kan subtraheras från den förväntade 

avkastningen, med båda värdena angivet i svenska kronor. Vi valde att jämföra den 

förväntade avkastningen i procent med den faktiska avkastningen i procent eftersom en 

definition i procent är att föredra av den anledningen att företag har 

förvaltningstillgångar av olika storlekar. Tidigare studier har utgått från procentsatsen 

(se exempelvis Bergstresser et al., 2006, s.168). Ett företag med stora 

förvaltningstillgångar skulle kunna ha en större skillnad i svenska kronor även fast de 

procentuellt har en mer överensstämmande avkastning än ett företag med mindre 

förvaltningstillgångar.  

 

Oftast redogjorde inte företag för den faktiska avkastningen i procent, därför beräknade 

vi den genom följande formel:  

                  

               
 

IB FT = Ingående balans av förvaltningstillgångarnas verkliga värde 

UB FT = Utgående balans av förvaltningstillgångarnas verkliga värde 
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För de företag som valt att särredovisa sina förmånsbestämda pensionsplaner adderade 

vi ihop deras förvaltningstillgångar och räknade ut en genomsnittlig procent för den 

förväntade och faktiska avkastningen (dvs. medelvärde). Företagen som angav den 

förväntade avkastningen i ett procentspann använde vi medianen, exempelvis företaget 

angav en förväntad avkastning på mellan 5-7 procent och då användes 6 procent i vår 

analys.  

 

Formel: Förväntad avkastning – faktisk avkastning 

 

Skuldsättningsgrad 

 

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som förklarar hur högt belånat ett företag är. I 

uppsatsens teorikapitel redogjorde vi för tidigare studiers tillvägagångssätt för att 

beräkna skuldsättningsgraden. I det här avsnittet redogör vi för vår diskussion kring 

olika beräkningsalternativ. 

 

Många företag väljer att ge upplysningar om skuldsättningsgraden, men eftersom olika 

formler kan användas så räknade vi ut skuldsättningsgraden för att möjliggöra en 

jämförelse. 

 

Relationen skuld till eget kapital är ett välkänt nyckeltal i den litteratur vi haft under 

kurser vid universitetet och vi använde därför den vid beräkning av skuldsättningsgrad. 

Beräkningen kan justeras på olika sätt beroende på vad som önskas uppnås. En del 

justerar för obeskattade reserver och andra väljer att endast räkna med långfristiga 

skulder i täljaren.  

 

Vårt ställningstagande till skuldsättningsgrad i den här uppsatsen är att det är en 

indikation på eventuell närhet till begränsningar i lånevillkoren för företaget. Det är 

indirekt kopplat till de räntebärande skulder som företaget innehar och därför utgick vi 

från endast de långfristiga skulderna och inte totala skulder vid beräkning av relationen 

skuld till eget kapital. Tanken med att endast innefatta de långfristiga skulderna bygger 

på att de ger en bättre långsiktig uppfattning om företagets finansiella situation. Vi 

gjorde inga övriga justeringar eftersom det kan vara komplicerat och framförallt ansåg 

vi att det inte finns tid för det inom ramen för vår uppsats. Skuldsättningsgraden utgör 

endast en variabel och vi tror att justeringar inte skulle haft en alltför stor inverkan på 

resultatet av den empiriska analysen.   

 

Formel: långsiktiga skulder/eget kapital 

 

Bonus 

 

En bonus innebär att en anställd får extra ersättning utöver grundlön och andra 

förmåner, så som pension och friskvård (Nationalencyklopedin).  

 

Vi valde att utgå från all rörlig ersättning till ledningen som baseras på olika finansiella 

mått och som inte är aktieoptionsprogram. Den rörliga ersättningen ska vara kortsiktig 

samt betalas kontant och inte med aktier. Definitionen av finansiella mått är olika poster 

och nyckeltal som är knutna till företagets resultat och prestation, exempelvis vinst eller 

resultat per aktie (EPS). Vi valde denna breda definition av bonus eftersom vi endast 

utgick från företagens årsredovisningar och inte dokument med policys för ledningens 
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ersättning. Vi ansåg att tiden var begränsad för att gå in på djupet i bonusens 

utformning. All information återges ibland inte i årsredovisningen och genom en 

bredare definition anser vi att vi minskade risken för att göra fel bedömningar.  

 

Vi tog i vår analys av data inte hänsyn till styrelsens inverkan, dels pga. att det är svårt 

att mäta i vilken grad de påverkar ledningen och dels att vår uppsats inte handlar om 

relationen mellan styrelsen och ledningen. 

 

I teorin nämnde vi att vid aktieoptionsprogram kan ledningen ha incitament att ändra 

antagandena om förväntad avkastning på förvaltningstillgångar för egen vinning vid 

utfärdandet av optionen och sedan vid utnyttjandet. Vi tror att det är svårt att avläsa om 

antaganden förändrades med hänseende av optionsprogrammet och händelserna inträffar 

vid en specifik tidpunkt. Sådana händelser valde vi att utesluta. En rörlig bonusdel 

överspänner ett till flera år enligt den policy som företaget antagit för bonusar.  

 

En rörlig ersättning kan betalas ut till både VD:n och andra ledande befattningshavare 

inom företaget. Vi utgick endast från den bonus som ges till VD:n för att underlätta en 

jämförelse mellan företag, eftersom vi tror att antalet personer i ledande roller kan 

variera mellan företag. 

 

Vi var intresserade av 1) om företagen ger en rörlig ersättning till VD:n och 2) hur stor 

denna ersättning är.  

 

(Vi vill påpeka att i stort sett alla företag gav sin VD någon form av rörlig ersättning 

enligt vår definition av bonus. Det gjorde att vi uteslöt förekomsten eller icke 

förekomsten av rörlig ersättning som en variabel i analysen.) 

 

Företagsstorlek 

 

Mycket av den litteratur och de artiklar som återfinns benämner företagsstorlek som 

antingen nettoomsättning, totala tillgångar eller antalet anställda (se exempelvis Glaum 

et al., 2004, s.68 & Baker et al., 2003, s.562-564). Definitionerna kände vi till sedan 

tidigare och vi ser både för- och nackdelar med de variablerna i och med uppsatsens 

syfte. I uppsatsen gör vi inte skillnad på bransch och exempelvis antalet anställda och 

företagets tillgångar kan variera mellan företag i olika branscher och det skulle kunnat 

ha gett oss ett missvisande resultat i analysen. Ett tjänsteföretag har fler anställda och ett 

företag med mycket personal har inte lika mycket synliga tillgångar i balansräkningen.  

 

Vi använde nettoomsättning för att mäta företagsstorlek eftersom vi tror att det var bästa 

alternativet för oss då vi inte gjorde några branschjusteringar.  Glaum et al. (2004, s.68) 

nämnde även det som en användbar variabel.  

 

Ytterligare ett alternativ för att mäta företagsstorlek är att använda listtillhörighet som 

en indikator på hur uppmärksammat företaget är. Nasdaq OMX Stockholm är uppdelad 

i tre olika listor efter dess börsvärde, där företag listade på Large Cap har ett börsvärde 

på över 1 miljard euro, på Mid Cap mellan 150 miljoner och 1 miljard euro och Small 

Cap mindre än 150 miljoner euro (www.121.nu). Som vi nämner senare i metodkapitlet 

uteslöt vi Small Cap ur populationen och då återstod endast två listor. 

 

Formel: Nettoomsättning 

http://www.121.nu/
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Proportion 

 

Proportion handlar om hur stort ett tal är i förhållande till ett annat. 

Förvaltningstillgångarnas proportion beräknades genom en jämförelse med ett nyckeltal 

från resultaträkningen. Den förväntade avkastningen, som hör ihop med 

förvaltningstillgångarna, redovisas i resultaträkningen och därför ansåg vi att det var 

lämpligast att använda ett jämförelsetal därifrån. Det sättet att mäta proportionen på 

stämmer överens med Bergstresser et al.s (2006 a, s.165-166) och Ali et al.s (1994, 

s.90, 92 & 112) argumentation om att omfattningen av effekter på resultaträkningen kan 

användas som en förklarande variabel. Hade pensionsutfästelsens storlek varit 

utgångspunkten skulle det ha varit bättre att jämföra proportionen med ett nyckeltal från 

balansräkningen, exempelvis totala skulder. 

 

Formel: UB förvaltningstillgångarna/rörelseresultatet 

 

Risken i förvaltningstillgångarna 

 

Risken i förvaltningstillgångarna är den risk som valda investeringar innebär. Aktier ses 

som mer riskfyllda investeringar och en hög risk innebär att investeraren kan göra stora 

vinster men även stora förluster. Den här variabeln är inte förknippad med earnings 

management, men kan mycket väl påverka utfallet av skillnaden mellan förväntad och 

faktisk avkastning och därför valde vi att ta med den i vår analys. 

 

Vi definierade risken på två olika sätt för att det bidrog med fördjupad kunskap i 

analysen av riskens påverkan på skillnaden i förväntad och faktisk avkastning. Den ena 

definitionen är standardavvikelsen av den faktiska avkastningen och den andra 

definitionen är andelen av förvaltningstillgångarna som är investerade i aktier. Den sista 

definitionen anges i procent av de totala förvaltningstillgångarna. Båda definitionerna 

av risk har använts av tidigare forskare (se Amir et al., 1998 & Blankley et al., 1995).  

 

Genom att inkludera risken fanns möjligheten att förklara om andra faktorer än earnings 

management påverkade antagandena. Vårt datamaterial överspänner fem år och 

konjunkturssvängningar är förekommande och vi tror att risken kan sammankopplas 

med det. 

 

Formel: andelen investerat i aktier och standardavvikelsen av den faktiska 

avkastningen 

 

I tabellen nedan återfinns formlerna för begreppen, hur de mätts och vilken typ av 

variabel de är. Dahmströms (2005, s.24) definition av en variabel är: ”en egenskap som 

kan variera mellan olika element i populationen”. Elementen i vår uppsats är 

följaktligen de företag som ingår i populationen och alla variabler är kvantitativa 

(Anderson, Sweeney, Williams, Freeman & Shoesmith, 2007, s.5 & 7). Kvantitativa 

variabler kan antingen vara diskreta eller kontinuerliga (Dahmström, 2005, s.29). 
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Tabell 7. Operationalisering av begrepp 
 

BEGREPP 
 

FORMEL MÄTS I VARIABELTYP & 
SKALA 

Skillnaden mellan förväntad 
och faktisk avkastning 
 

Förväntad avkastning – 
faktisk avkastning 

procent Kontinuerlig variabel 
Kvotskala 
Beroende variabel 

Skuldsättningsgrad Långfristiga skulder / Eget 
kapital 

ggr Kontinuerlig variabel 
Intervallskala 
Oberoende variabel 

Bonus Summan av utbetald bonus 
under året till VD:n 

SEK Kontinuerlig variabel 
Kvotskala 
Oberoende variabel 

Företagsstorlek Nettoomsättning 
 
 

SEK 
 

Kontinuerlig variabel 
Kvotskala 
Oberoende variabel 

Proportion  UB förvaltningstillgångarna 
/ rörelseresultat  
 

ggr  Kontinuerlig variabel 
Intervallskala 
Oberoende variabel  

Risken i 
förvaltningstillgångarna 

Andel investerat i aktier 
 
 
Den faktiska avkastningens 
standardavvikelse 

procent Kontinuerlig variabel 
Kvotskala 
Oberoende variabel 

 

Nedan följer en kort beskrivning av de variabler och skaltyper som benämns i tabellen: 

 

En beroende variabel är den variabel som vi vill undersöka och förklara utifrån ett antal 

bakgrundsvariabler, som benämns oberoende variabel (Dahmström, 2011, s.30-31). 

 

Kontinuerlig variabel är en variabel som kan anta alla värden inom ett intervall (Ibid, 

s.25). 

 

Samtliga variabler som ingår i vår modell mättes på antingen intervall eller kvotskala. 

Det är enligt definition de variabler som innehåller mest information (Ibid, s.29-30). 

 

De uppgifter vi samlade in för varje företag är den förväntade avkastningen, den 

faktiska avkastningen, ingående och utgående balans på förvaltningstillgångarna, 

långfristiga skulder, eget kapital, förekomsten av bonusplan, utbetald bonus till VD:n, 

nettoomsättning, andel investerat i aktier och rörelseresultat. 

 

4.1.5 Etik 
 
Årsredovisningar är offentliga handlingar, i och med det valde vi att inte söka 

godkännande av de företag som medverkat i uppsatsen. Den data som återfinns i 

årsredovisningar och Datastream är information som företagen presenterar till 

allmänheten och vi använde oss uteslutande av den informationen. Vi anser att vi inte 

brustit i några etiska riktlinjer för åtkomsten av datan, eftersom informationen är 

offentlig. 
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Syftet med uppsatsen är inte att peka ut enskilda företag, därför namngav vi inga 

specifika företag i empirin och analysen. Meningen var att studera förekomsten av 

earnings management som helhet hos börsnoterade företag, med det menas hur utbrett 

earnings management är på Nasdaq OMX Stockholm. Det är av nytta för 

standardsättare och vi skrev inte på uppdrag för någon som vill ta redo på vilka exakta 

företag som kan tänkas använda earnings management. Vi benämnde enskilda företag 

och specifika observationer som företag 1 och observation 1 osv. Det valet gjordes ur 

etisk synpunkt. Vi anser att diskussionen kring earnings management kan vara känslig 

och svår att med säkerhet bevisa. I och med de deltagande företagens anonymitet 

riskerar inget företag att känna sig uthängt. Observera att all data vi använt finns 

tillgänglig för allmänheten, därför ger vi läsaren access till datan och 

undersökningsresultatet för att det inte ska råda några tvivel om våra etiska 

förehavanden under studien (Smith, 2011, s.100). Den anonymitet vi beskriver ovan 

handlar om analysen av datamaterialet. 

 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Population och urvalsprocess 
 

Målpopulationen var företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm som har en 

förmånsbestämd pensionsplan, därutöver var ett kriterium för studien att företagen ska 

redovisa enligt IFRS. Det är den ideala samling av element som vi ville studera. 

Analysen baserades på börsnoterade företag på OMX Stockholm, vilket gjorde att vi 

endast drog slutsatser utifrån dem och ej företag utanför populationen som redovisar 

enligt IFRS och har en förmånsbestämd pensionsplan. Vi valde att begränsa oss på det 

här viset för att kunna få tillgång till en urvalsram över populationen, samt för att en del 

av uppsatsens syfte är att undersöka företag börsnoterade i Sverige. En (urvals)ram kan 

vara ett register eller en förteckning över populationen (Dahmström, 2011, s.67). Vi 

sökte igenom samtliga årsredovisningar för företagen registrerade på Nasdaq OMX 

Stockholm och fick en lista över vilka företag som har en förmånsbestämd 

pensionsplan. 

 

Om vi skulle ha utgått från samtliga företag i Sverige med en förmånsbestämd 

pensionsplan, som redovisar enligt IFRS, hade storleken på vår målpopulation varit 

obestämd. Utan en klar ram för populationen skulle de slutsatser vi drar utifrån analysen 

vara mer osäkra, därmed valde vi dessa begränsningar för vår uppsats. Vi tror att de 

flesta företag som uppfyller våra kriterier återfinns på Nasdaq OMX eftersom det endast 

är börsnoterade koncerner som måste redovisa enligt IFRS. Begränsningarna var därför 

rimliga att göra och den valda populationen överensstämmer med 

problemformuleringen. 

 

De företag som vi inte kunde avgöra om de hade en förmånsbestämd plan eller ej 

uteslöts. Ytterligare en avgränsning vi gjorde av populationen var att utesluta företag 

med en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare och som är försäkrad via 

Alecta. Alecta har inte möjlighet att ge företagen tillräckligt med upplysningar om deras 

förmånsbestämda planer och de företagen har därmed rätt att redovisa dessa som en 

avgiftsbestämdplan i årsredovisningen (IAS 19, p.30).  

 

249 företag fanns registrerade på Nasdaq OMX Stockholm när vi inhämtade datan, 
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uppdelade i tre grupper; Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Genomgången av samtliga 

företag gav en förteckning på totalt 106 företag.  

 
Tabell 8. Förteckning över population 
 

Lista Antal Ej förmånsbestämd Endast Alecta Övrigt Kvar 

Large Cap 56 3 5 5 43 

Mid Cap 76 16 21 4 35 

Small Cap 117 47 37 5 28 

Totalt 249 66 63 14 106 

 

Av företagen registrerade på Nasdaq OMX Stockholm är störst andel listade på Small 

Cap. På Small Cap återfanns även flest företag som inte har en förmånsbestämd 

pensionsplan. I kolumnen övrigt återfinns de företag som inte ingick i populationen till 

följd av att de tillhör finanssektorn eller redovisar enligt GAAP. Fem företag på Small 

Cap uppgav ingen information om vilken sorts plan de har och uteslöts från studien, de 

fem återfinns i kolumnen Övrigt. På Mid Cap var det två företag som tillhörde 

finanssektorn och ett företag som inte redovisade tillräckligt med uppgifter. 

Anledningen till att fem företag föll bort från Large Cap var att de tillhörde 

finanssektorn eller redovisade enligt GAAP. Företag inom finans, närmare bestämt 

banker, omfattas av andra redovisningsbestämmelser och de ryms inte i vår population 

(Regeringskansliet). I senare avsnitt beskrivs bortfall av företag ur förteckningen över 

populationen. 

 

Notera att den data som presenterades i tabellen ovan är antal företag som ingår i 

populationen, dvs. 106 stycken. Vi hämtade information om de 106 företagen över en 

femårsperiod, vilket efter bortfall resulterade i 227 observationer. De företagen 

stratifierades inte efter bransch eftersom antal företag i olika branscher varierar kraftigt. 

 

Samtliga företag i förteckningen ingick i vår analys till den del bortfall eller 

undertäckning inte förekom, vilket betyder att vi utgick från en totalundersökning. För 

varje företag samlade vi in data mellan 2005 och 2009 och på så vis fick vi ett större 

antal observationer. Begränsningen gjorde vi eftersom det från och med 2005 blev 

obligatoriskt för börsnoterade koncerner att följa IFRS och 2009 därför att alla företag 

inte hunnit publicera sina årsredovisningar för 2010 när data samlades in. Genom att 

utgå från hela populationsförteckningen undvek vi att få ett urvalsfel, som innebär att en 

slutsats dras från populationen även fast ett urval endast gjorts (Dahmström, 2011, 

s.351). Ett företag som inte lämnade tillräckligt med upplysningar i sin årsredovisning 

uteslöts ur dataanalysen, vilket innebär att en totalundersökning inte genomförts pga. 

s.k. bortfall. Mer om bortfall och övriga fel som kan uppstå vid en undersökning 

redogörs för i senare avsnitt. 

  

4.2.2 Insamlingsförfarande 
 

I uppsatsen använde vi oss av sekundärdata. Sekundärdata är data som samlats in av 

någon annan och där en vanlig källa är olika databaser och offentlig statistik (Eliasson, 

2006, s.24; Dahmström, 2010, s.75). Sekundärdata inhämtas från andra källor och 

företags årsredovisningar kan betecknas som bokföringsdata, Halvorsen (1992, s.72) 

klassificerar det som sekundärdatakällor. Vi hämtade data från databasen Datastream i 

så stor utsträckning det var möjligt, dels för att det var smidigt dels för att minska risken 
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för mätfel. Mätfel diskuteras mer i ett eget avsnitt. Finansiella nyckelposter fanns 

tillgängligt i databasen, men den innehöll inte information om företagens pensionsplan 

och bonus till VD:n. All information gällande pensionsplanen och bonus inhämtades 

därför manuellt via företagens årsredovisningar.  

 

Vid användandet av sekundärdata föreligger det en risk att data som insamlas inte 

överensstämmer med verkligenheten (Dahmström, 2005, s.118). Vi tror dock att de data 

som vi skulle fått genom att fråga företagen direkt skulle vara densamma. 

Årsredovisningarna och databasen är bra källor eftersom den data vi hade tillgång till är 

samma som för företagens intressenter, förutom anställda och ledning. För att besvara 

frågeställningen om earnings managements förekomst var det den informationen vi 

behövde och inte de faktiska värdena om det är så att oriktiga uppgifter redovisats. 

 

När vi samlade in data från årsredovisningarna utgick vi från de kriterier vi ställt upp 

vid operationaliseringen. Vid oklarheter rådgjorde vi med varandra och i de fall en 

enskild bedömning behövdes göras förde vi en diskussion runt det. 

  

All data som samlades in sammanställdes i en färdigutformad mall som återfinns i 

appendix 1. Vi valde att inte bifoga det totala datamaterialet i appendixet eftersom det 

skulle bli för omfattande. Mallen gav oss en bra överblick av varje företag och när all 

data var insamlad gjorde vi justeringar för att sedan föra in och genomföra analyser i 

statistikdataprogrammet Minitab. Tänkbara och konstaterade fel i insamlingsprocessen 

och insamlad data presenteras i senare avsnitt. 

 

I studien återfinns sammanlagt 48 företag och antalet observationer är 227. Namnen på 

de 48 företagen återfinns i appendix 2. En beskrivning av bortfallen och 

undertäckningen, och därmed en revidering av populationen, återges i följande avsnitt.  

 

4.2.3 Icke-urvalsfel 
 

Här redogör vi för tänkbara fel som kan ha uppkommit i vår undersökning. Vi ansåg att 

det var viktigt att ha förståelse för det vid analysen och på så vis inse eventuella 

begränsningar med framkommet resultat. 

 

Täckningsfel 

 

Studien drabbades inte av någon övertäckning eftersom vi hade hela populationen klar 

för oss från i början. Vi utgick från alla företag listade på Nasdaq OMX Stockholm, som 

var vår målpopulation. (Körner & Wahlgren, 2005, s.13) Däremot uppstod 

undertäckning, då ett antal företag ur målpopulationen föll bort. De företagen stämde 

antingen inte in på uppsatta kriterier eller redovisade inte tillräckliga uppgifter för att vi 

skulle kunna avgöra om de har en förmånsbestämd pensionsplan eller ej. De företagen 

och observationerna nämns under avsnittet bortfall eftersom en del av 

undertäckningsfelen inte upptäcktes vid upprättandet av populationsförteckningen utan 

först vid datainsamlandet. 

 

Mät- och bearbetningsfel 

 

Informationen som hämtades är sekundärdata och blev inte direkt inhämtad och 

bearbetad av oss och därmed bör inget mätfel ha uppstått. Mätfel innebär nämligen att 
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variabelns värde avviker från det verkliga värdet (Dahmström, 2011, s.368). Ett annat 

fel som kan uppstå är bearbetningsfel som innefattar felregistrering i datamallen och 

felkodning av data (Ibid, s.372). 

 

Data som inhämtades manuellt från företagens respektive årsredovisningar kan däremot 

ha påverkats av den mänskliga faktorn. När vi manuellt bearbetade informationen finns 

det risk för att fel uppstod som t.ex. att fel siffror av misstag registrerades. I några få fall 

har de redovisade värdena presenterats i en annan valuta än SEK och därför omvandlade 

vi dem för att vi skulle kunna jämföra data. Vid omräknandet kan det ha uppstått mätfel. 

Ett annat exempel där ett mätfel kan ha uppstått för oss är när vi beräknade ett 

medelvärde av den förväntade avkastningen för de företag som uppgett olika avkastning 

beroende på typ av aktier. Vi var med hänseende till ovan nämnda risk för 

bearbetningsfel mycket noga vid beräkningar och vi kontrollräknade dem. 

 

Bortfall 

 

I det här avsnittet redogör vi för de bortfallen av företag, som ingick i vår ram. Bortfall 

beror på att företag som ingår i populationen inte lämnat tillräckliga uppgifter för att 

kunna ingå i analysen eller att de inte uppfyller kraven. Det finns två typer av bortfall, 

helt bortfall eller partiellt bortfall. (Dahmström, 2011, s.355-356) 

 

I vår uppsats inträffade ett helt bortfall när vi inte hade tillgång till uppgifter om ett 

företags förvaltningstillgångar och den faktiska avkastningen, eftersom det var grunden 

till den beroende variabeln. När vi inte kunde beräkna skillnaden mellan förväntad och 

faktisk avkastning valde vi att inte samla in ytterligare information från de företagen. Vi 

bedömde det som för tidskrävande i jämförelse med relevans.  

 

Till helt bortfall räknade vi även in de företag som vi efter datainsamlingen upptäckte 

var undertäckningsfel, exempelvis att företaget redovisade enligt GAAP eller hade 

planen försäkrad via Alecta. En omarbetning av förteckningen hade tagit för mycket tid 

och vi menar att det i vårt fall inte har en avgörande betydelse utan det handlar mer om 

olika benämningar. Argumentationen för det är att vi inte drog slutsatser utifrån 

bortfallen, se längre ner i det här avsnittet. Därför redogör vi här för en revidering av 

tabell 8 över populationen här.  

 

Av de 106 företagen i tabell 8 uteslöts de 28 företagen på Small Cap, främst pga. att ej 

tillräckliga uppgifter redovisats. Det innebär att populationsförteckningen reviderats 

till att innefatta 78 företag på Large och Mid Cap-listan. Av de företagen förekom 30 

stycken bortfall, som främst berodde på undertäckning av populationen. Helt bortfall 

pga. att företagen inte lämnat tillräckligt med uppgifter i årsredovisningarna var inte 

lika utsträckt som på Small Cap. Den totala revideringen, inklusive några hela bortfall, 

av populationen innebar att 48 företag ingick i analysen.   

 

De företag som anser sig ha en så pass liten förmånsbestämd pensionsplan att de 

redovisat kostnaderna för den som en pensionskostnad i resultaträkningen och inte tagit 

upp en skuld i balansräkningen uteslöts. Ytterligare en faktor som gjorde att ett företag 

föll utanför undersökningen var att deras förmånsbestämda pensionsplan var ofonderad, 

vilket innebär att företaget inte har några förvaltningstillgångar. Exempel på andra 

undertäckningsfel som ledde till en revidering av populationsförteckningen är att de 

hade pensionsplanen försäkrad hos Alecta eller redovisade enligt GAAP. 
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Totalt kvarstod 48 företag vilket representerar 45,3 procent av målpopulationen. 

Bortfallet kan anses som stort, men vi vill här påpeka att en stor andel av de företag som 

benämns som bortfall egentligen är undertäckningsfel och ska inte ingå i 

målpopulationen. Från Large-Cap och Mid-Cap förekom sammanlagt 30 stycken hela 

bortfall. Väldigt få av de företag som hade en förmånsbestämd plan på Small Cap listan 

lämnade tillräckligt med upplysningar om pensionsplanen, vilket ledde till att de 

uteslöts ur analysen. Vi utgick därför endast från företag på Mid och Large Cap listan 

och det kan ses som en revidering av uppsatsens avgränsningar. Endast två börslistor 

inkluderades i datamaterialet och vi vill här återkoppla till operationaliseringen där vi 

nämnde listtillhörighet som en möjlig variabel för företagsstorlek, pga. den revidering 

som skedde valde vi att enbart definiera företagsstorlek som nettoomsättning. De 28 

företagen på Small Cap som ingick i förteckningen räknas därmed till helt bortfall, 

(endast två stycken företag på Small Cap lämnade tillräckligt med uppgifter). 

 

Ett partiellt bortfall innebär att vi inte hade tillgång till information om någon av de 

oberoende variablerna. Vi valde ändå att inkludera de företagen i studien för att kunna 

studera de variabler som de uppgett. I tidigare nämnda mall finns markeringar för vilken 

variabel som saknas för respektive företag. Partiellt bortfall inkluderade företag som 

exempelvis saknade uppgifter om andelen investerat i aktier eller skuldsättningsgrad. 

Tabellen nedan visar vilka variabler som saknades för de 227 observationerna som 

ingick i analysen. Tänk på att vissa observationer saknade flera av dessa variabler och 

vissa företag hade inte tillräckliga uppgifter för alla fem åren som vår undersökning 

omfattade. 

 
Tabell 9. Partiellt bortfall 

Partiellt bortfall Antal Kvar 

Risken (andelen investerat i aktier) 65 162 

Skuldsättningsgrad 4 223 

Bonus 2 225 

Företagsstorlek 4 223 

Proportion 5 222 

 

 

I datainsamlingsprocessen uppkom ett antal bortfall pga. bristfällig information i 

årsredovisningarna. Vilken effekt det fått för uppsatsen beror på antalet borfall, vilken 

specifik uppgift som saknades och om de företagen avviker systematiskt från övriga 

populationen (Dahmström, 2005, s.101). Utgångspunkten var en totalundersökning, 

men eftersom bortfall uppstod av olika anledningar för vi här en diskussion huruvida vi 

kan dra slutsatser för hela populationen ändå. Hur stor svarsfrekvensen bör vara finns 

inga direkta regler för, utan handlar om enskilda bedömningar (Ibid). Vi ansåg oss inte 

kunna göra en bedömning om de bortfall som förekom av vår huvudvariabel, skillnaden 

mellan förväntad och faktisk avkastning, är systematiska eller ej och därför 

generaliserade vi inte vårt resultat till bortfallen. Vi menar att det var svårt för oss att 

avgöra om ett företag eller en observation har en högre eller lägre förväntad än faktisk 

avkastning. Anledningen är främst att det är mycket svårt att uppskatta den faktiska 

avkastningen, vilket empirin visar. Det betyder att vi i den här uppsatsen endast drog 

slutsatser utifrån de företag och observationer som ingick i analysen och vi valde att inte 

generalisera resultatet till bortfallen som förekom ur vår population.  
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4.3 Undersökningsmodell 
 

Här presenteras grundtanken med undersökningsmodellen, i kommande avsnitt 

diskuteras valet av metod utifrån nämnda undersökningsmodell. Vi studerade skillnader 

mellan företag under perioden 2005 till 2009. Det vi ville ta reda på var 1) om det är en 

skillnad mellan förväntad och faktisk avkastning. Detta är en förutsättning för att 

earnings management ska kunna föreligga. Är det ingen skillnad mellan förväntad och 

faktisk avkastning har företagen lyckats med det standarden eftersträvar. Det som 

omnämns i 1) var därför av största vikt för oss för att kunna möta uppsatsens syfte. Om 

skillnad förelåg undersökte vi 2) vad som kan förklara den skillnaden utifrån 

forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna presenteras i slutet av teorikapitlet, nedan ger vi 

en sammanfattning av dem. Eftersom analysen grundade sig i en totalundersökning och 

resultatet inte generaliserades till bortfallen behövde vi inte, statistiskt sett, använda oss 

av hypotestester. Vi vet med säkerhet vad utfallet är för de företag och observationer 

som ingick i vårt datamaterial. 

 

Fråga A: Finns en skillnad mellan den förväntade och faktiska avkastningen? 

 

Fråga B: Finns ett samband mellan skillnaden och risken, definierat som 

standardavvikelsen av den faktiska avkastningen, i förvaltningstillgångarna? 

 

Fråga C: Finns ett samband mellan skillnaden och skuldsättningsgrad? 

 

Fråga D: Finns ett samband mellan skillnaden och VD:ns bonus? 

 

Fråga E: Finns ett samband mellan skillnaden och företagsstorlek? 

 

Fråga F: Finns ett samband mellan skillnaden och förvaltningstillgångarnas 

proportion? 

 

Fråga G: Finns ett samband mellan skillnaden och risken, definierat som andelen 

investerat i aktier, i förvaltningstillgångarna? 

 

Forskningsfrågorna låg till grund för upprättandet av uppsatsens empiri och tillhörande 

analys. De var utgångspunkter för de olika tillvägagångssätten som användes för att 

analysera datamaterialet och återkopplades genomgående till empirin.  

 

Forskningsfrågorna är ett komplement till undersökningsmodellen och hjälpte till så att 

inhämtad teoretisk kunskap användes på ett sådant sätt i analysen att uppsatsens syfte 

uppnåddes. För undersökningsmodellen se Figur 7. 

 

4.4 Statistisk metod 
 

För att kunna besvara frågeställningen utifrån insamlad data, använde vi oss av ett antal 

statistiska metoder. De metoderna presenteras i det här avsnittet, eftersom vi vill att 

läsaren ska ha en förståelse för tillvägagångssätten som användes i analysen. Vi ger en 

sammanfattning av metodernas innebörd, motiveringar till valen och beskriver vad som 

krävdes för att använda dem. All data behandlades med statistikdataprogrammet 

Minitab och det minskade risken för felberäkningar.  
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4.4.1 Tidsserie och tvärsnittsanalys 
 

Data kan analyseras på två olika sätt utifrån vilken tidsperiod som studeras. 

Tidsserieanalys görs på data som är samlad över en viss bestämd tidsperiod, vilket kan 

vara flera år. Alternativt kan man analysera data som är insamlad vid ett och samma 

tillfälle vilket benämns tvärsnittsanalys (Anderson et al., 2007, s.8). I uppsatsen utgick 

vi från observationer av företag under fem år. Vi anser att det gav oss en fördel i val av 

metod, eftersom vi kunde utgå från både tvärsnittstudier och tidsserieanalyser. Fördelen 

med en tidsserieanalys är att mönster kan ses i data över tiden (Djurfeldt, 2010, s.75). 

Utgångspunkten för uppsatsen var dock en tvärsnittsstudie, eftersom det för vissa år 

fanns begränsat med data tillgängligt. Diskussionen kring när vi inte tog hänsyn till år 

sker löpande i analysen. Vi menar att det var fullt möjligt att utifrån 

undersökningsmodellen använda alla observationer, oavsett år, i en tvärsnittsstudie 

eftersom vi studerade ett generellt mönster snarare än en utveckling över tiden. Tidigare 

forskare har även de utgått från en tvärsnittsstudie med data över flera år. Vid två 

tillfällen utfördes tidsserieanalyser av datamaterialet, vilket innebär att vi jämförde 

förändringen av utvalda variabler över tiden (Djurfeldt, 2010, s.75). Vi använde den 

metoden för att se om det fanns en överensstämmelse mellan den förväntade och 

faktiska avkastningen på längre sikt, och som Blankley et al. (1995) menar att det gör. 

 

4.4.2 Deskriptiv statistik och korrelationstest 
 

Analysens utgångspunkt är den deskriptiva statistiken av insamlad data. All deskriptiv 

statistik sammanställdes via Minitab och vid beräknandet av olika värden utgick vi från 

formelfunktionen i samma program. Ett exempel var vid uträknandet av ett kumulativt 

vägt medelvärde som beskrivs i samband med analysen. Genom den deskriptiva 

statistiken var vår förhoppning att kunna utläsa eventuella första mönster och kunna ge 

en beskrivning av insamlad data. 

 

Uppsatsen omfattade en totalundersökning och vi använde därför i en del fall 

medelvärdena för olika variabler som riktmärken när vi granskade mindre grupper av 

populationen. Vi menar att det totala medelvärdet bör spegla populationen och att den 

datan är mer riktig att utgå från än andra diskussioner om vad som är ett rimligt 

riktmärke. De flesta mindre grupperingar som gjordes tar vi upp i samband med 

analysen eftersom det är enklare för läsaren att förstå om de presenteras vid respektive 

analys. 

 

I analysen valde vi att inte ta bort extrema observationer eftersom vi ville studera hela 

populationen och även extrema värden kan förekomma i verkligheten, utan att de utgörs 

av mätfel. I vissa fall exkluderades extrema värden för att påvisa hur det påverkar 

resultatet. En viktig synpunkt är att extrema värden av olika variabler kan återspegla 

eventuell förekomst av earnings management.  

 

Eftersom vi studerade om det finns ett samband mellan en beroende variabel och ett 

antal oberoende variabler definierade vi först vilket typ av samband det är. Vi ville 

undersöka om den beroende variabeln förändrades i takt med de oberoende variablerna, 

vilket innebär ett linjärt samband. Ett linjärt samband kan antingen vara positivt, 

negativt eller så existerar inget samband (Anderson, Sweeney & Williams, 2008, s.556). 

För att testa förekomsten av ett linjärt samband utgick vi från en regressionsanalys och 

argumenten för det presenteras nedan. 
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Förutom regressionsanalyser kan t-tester av exempelvis medelvärden utföras för att 

jämföra två medelvärden. Vi ansåg oss inte behöva använda sådana statistiska metoder 

eftersom vi gjort en totalundersökning och vi behövde inte testa för osäkerhet i 

stickprovet. Därmed utgick vi från den deskriptiva statistiken när vi jämförde enskilda 

observationer eller mindre grupper inom populationen. Datan presenterades i form av 

tabeller och diagram och på så vis tydliggörs om enskilda observationers medelvärde 

avviker från riktmärket. 

 

Vi utförde också korrelationstest (Pearsons korrelationskoefficient) av variablerna för 

att se om samband finns mellan dem (Djurfeldt, 2010, s.154).  

 

4.4.3 Regressionsanalys 
 

Det finns några steg som bör genomföras innan en regressionsanalys påbörjas. Som ett 

första steg i databearbetningen använde vi oss av ett spridningsdiagram (Djurfeldt, 

2010, s.154) för att se om det verkade föreligga ett samband mellan den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna. Det finns ingen anledning att inkludera en 

oberoende variabel i en multipel regressionsanalys om samband inte existerar.  

 

För att se om respektive oberoende variabel är oberoende av de övriga variablerna som 

skulle testas mot skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning genomfördes ett 

multikollinearitetstest. Existerar en korrelation mellan variablerna betyder det att i en 

multipel regressionsanalys så förklarar de samma sak och det kan vara svårt att förklara 

ett samband mellan den oberoende och beroende variabeln (Anderson et al., 2009, 

s.577), vilket inte anses som bra. En specifik gräns för vad som anses för högt var svårt 

att hitta i litteraturen, men Djurfeldt et al. (2010, s.366) menar att korrelationer över 0,8 

eller 0,9 är ett problem.  

 

Det finns även några antaganden som ska vara uppfyllda för att en regressionsanalys ska 

kunna genomföras. Förutom de oberoende variablernas oberoende av varandra och ett 

linjärt samband, ska bl.a. residualen vara normalfördelad. Om en ojämn spridning, sk. 

heteroskedasticitet, föreligger kan det orsaka problem med en minskad precision av 

modellen  (Ibid, s.358; Anderson et al., 2008, s.577; Hair et al. 2006, s.79-85). För en 

djupare beskrivning se nämnda referenser. I empirin och analysen valde vi att inte gå 

vidare med att testa alla antagandena om det första inte var uppfyllt.  

 

Precis som hypoteserna är ett hjälpmedel i att konstatera eller inte konstatera samband i 

en population med hjälp av ett stickprov, är även regressionsanalysen det. 

Regressionsanalyserna använde vi för att se vilken förklaringskraft våra samband har, 

dvs. hur mycket av variationen i den beroende variabeln som vi kan förklara med hjälp 

av sambandet med de oberoende variablerna (Djurfeldt, 2010, s.160). Enligt samma 

författare tenderar förklaringsgraden (R
2
) ligga för högt om små stickprov används och 

vi menar att det inte var ett problem i vårt fall eftersom vi utgick från hela vår 

population, med undantag för bortfallen. Av den anledningen såg vi inte till signifikans 

nivån med tillhörande t-värde eftersom vi inte behövde hjälp i att dra slutsatser utifrån 

ett stickprov. 
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4.4.4 Tillvägagångssätt 
 

Vi finner det viktigt att redogöra för valet av praktisk metod och ytterligare motivera 

definitionen av vår beroende variabel som hör ihop med undersökningsmodellen. 

Utgångspunkten är tidigare nämnda undersökningsmodell där definitionen av skillnaden 

är en positiv avvikelse mellan förväntad och faktisk avkastning. Motivering till det 

återfinns nedan. För att tillföra en bredd till uppsatsen analys användes några 

tillvägagångssätt där undersökningsmodellen är omarbetad. Analysen börjar med att 

presentera resultatet enligt undersökningsmodellen eftersom vi vill belysa användandet 

av den metoden.  

 

Tillvägagångssätt: Enligt undersökningsmodell 

 

I avsnittet om operationaliseringen av begreppen benämnde vi den beroende variabeln 

som skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning. Vi vill härmed poängtera att 

det är en ny metod, så vitt vi vet, för att studera vårt problemområde. I tidigare 

publicerade artiklar har författarna enbart utgått från den förväntade avkastningen. Vårt 

val att definiera den beroende variabeln som skillnaden mellan förväntad och faktisk 

avkastning grundar sig i att det är ett nytt tillvägagångssätt och att det bidrar med en ny 

metod till tidigare forskning. Som vi tidigare beskrivit så bör en skillnad mellan 

förväntad och faktisk avkastning betyda att företaget inte gjort korrekta antaganden. Av 

självklara skäl bör inte en exakt överensstämmelse föreligga och därav ansåg vi att 

skillnadens storlek är av intresse. Vi valde att inte definiera vad en stor skillnad är 

eftersom vi inte visste vad utfallet av datan skulle ge oss, bedömningar gjordes i 

samband med analysen. Syftet var att se om det finns ett samband mellan skillnaden och 

olika kännetecken för earnings management. Vi förmodade att det är mer troligt att det 

sker i de fall skillnaden innebär att den förväntade avkastningen är större än den 

faktiska. I undersökningsmodellen visade vi därför att det är en specifik skillnad som vi 

hade som utgångspunkt för analysen.  

 

Tillämpandet av en ny metod innebar därför att vi var uppmärksamma på resultatet av 

vår första analys. För att fördjupa analysen genomfördes olika grupperingar av data. 

Grupperingarna beskrivs i samband med respektive analys.  

 

Vi menar att tidigare tillvägagångssätt som forskare använt inte tar upp skillnaden i lika 

stor grad eftersom de utgått från den förväntade avkastningen. Även fast den förväntade 

avkastningen är ovanligt hög kan det finnas en överensstämmelse med det verkliga 

utfallet. Vi anser att en hög förväntad avkastning inte är att likställa med earnings 

management. I undersökningsmodellen tas hänsyn till den skillnaden. En eventuell 

nackdel kan tänkas vara en volatil aktiemarknad som den största bidragande orsaken till 

en eventuell stor skillnad. Men som poängteras genom hela uppsatsen så är dessa 

antaganden långsiktiga. 

 

Eftersom tillvägagångssättet var nytt genomförde vi en analys av datamaterialet enligt 

två andra tillvägagångssätt samt enligt olika grupperingar för att ge styrka till det 

framkomna resultatet. 
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Tillvägagångssätt: Skillnaden oavsett positiv eller negativ 

 

Det här tillvägagångssättet fick inte så stort utrymme i empiri och analysen men bidrog 

ändock med styrka till uppsatsens slutsats. Tillvägagångssättet följde 

undersökningsmodellen i alla punkter förutom att skillnaden, oavsett positiv eller 

negativ, inkluderades i analysen. Det innebar att alla avvikelser mellan den förväntade 

och faktiska avkastningen ingick i analysen oavsett vilken av dem som antog det större 

värdet. Det här tillvägagångssättet användes eftersom vi var medvetna om att en negativ 

skillnad skulle kunna visa tecken på earnings management. Genom att inkludera det här 

tillvägagångssättet täckte vi det problemet.  

 

Enda åtskillnaden från föregående tillvägagångssätt är definitionen av skillnaden. 

 

Tillvägagångssätt: Förväntad avkastning som beroende variabel 

 

Ett alternativt tillvägagångssätt har prövats i tidigare studier. Den mesta tidigare 

forskningen har utgått från endast den förväntade avkastningen när de testat om 

antaganden använts för earnings management och många av de studierna redogjorde vi 

för i teorin. En mindre del av analysen ägnades åt det här tillvägagångssättet. 

 

Vi motiverade valet att utöka vår metod med att vi ville se om resultatet blir annorlunda 

vid ett annat tillvägagångssätt. Främst för att det här tillvägagångssättet har varit till viss 

del utgångspunkt för andra studier, samt att det endast är den förväntade avkastningen 

som företagen har möjlighet att påverka och inte den faktiska avkastningen. 

Datamaterialet var även ett annat än tidigare studier använt och därmed applicerade vi 

en använd metod på ett nytt material. 

 

I den här metoden inkluderades ytterligare en variabel och det är den faktiska 

avkastningen. Vid tillämpning av ytterligare en metod ville vi finna styrka i vår slutsats.  

 

Tillvägagångssätt: Grupperingar 

 

Det här tillvägagångssättet växte fram under analysens genomförande, där vi fann vissa 

grupper mer intressanta med hänsyn till uppsatsens syfte.  

 

I varje gruppering jämförde vi medelvärdet för varje variabel med varje observations 

medelvärde för samma variabel. De olika grupperingarna medförde att uppsatsens 

frågeställning belystes med en annan utgångspunkt. Vi valde att inte testa några 

samband eftersom antalet observationer i grupperingarna var få till antalet. 

 

En beskrivning av hur varje gruppering har utförts återfinns i samband med respektive 

analys för att underlätta för läsaren. Vi är medvetna om att det egentligen är 

metodfrågor men vi anser att det lämpar sig bäst att återge grupperingarna i 

nästkommande kapitel. 

 

4.4.5 Kritik mot tillvägagångssätt 
 

Vi tror att en kvantitativ undersökningsansats lämpade sig bäst för att undersöka om 

earnings management används i antaganden om förväntad avkastning. En kvalitativ 

ansats hade troligtvis inte gett en mer korrekt bild av förekomsten av earnings 
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management. Intervjuer och enkäter med ledningen hade inte gett djupare och 

sanningsenligare information utan enbart en mindre datamängd. Informationen som 

återfanns i årsredovisningarna och Datastream menar vi innehöll tillräckligt med 

information för att uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Utifrån uppsatsens syfte anser vi oss ha använt ett så stort datamaterial som möjligt. I de 

fall företagen uteslöts ur studien pga. bristfällig information hade ett alternativ varit att 

ta kontakt med berörda företag. Att få kontakt med rätt person på stora bolag ansåg vi 

var för tidsomfattande för den här uppsatsen och därmed är vi nöjd med den mängd data 

vi samlat in.  

 

Vid analysen användes tre tillvägagångssätt samt olika grupperingar och man kan ställa 

sig kritiskt till om det är rätt att göra så. Läsaren kan få en uppfattning om att vi försökt 

med olika metoder till en gav önskat resultat. Det vill vi dementera här och förklaringen 

till metoden är att vi ville ge stöd till undersökningsmodellens tillvägagångssätt 

eftersom det uppkom i och med den här uppsatsen. Analysen har därmed stöd i både en 

ny och en beprövad metod.  

 

De grupperingar som gjordes uppstod i samband med analysen och därmed har de inget 

vetenskapligt stöd från tidigare studier. Vi motiverar dem med att olika studier har olika 

grupper som är mer intressanta än andra och vi är väl medvetna om att ytterligare 

grupperingar skulle ha kunnat genomföras. Vi tror dock att vi tagit upp de, för den här 

uppsatsen, mest relevanta. 

 

Ytterligare en alternativ metod hade kunnat vara att göra en mer djupgående analys av 

varje företag för sig med t.ex. intervjuer, men vi tror att en kvantitativ studie är att 

föredra i det här fallet eftersom ämnet kan uppfattas som känsligt samt att data som 

presenteras i årsredovisningar är det intressenterna har tillgång till. 
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5. Empiri och analys 

Vi väljer att presentera data och analys löpande i kapitlet eftersom vi tycker det är 

viktigt att knyta an diskussionen kring analyserat material direkt vid utförandet. 

Läsaren får en bättre uppfattning av resultatet med en sådan presentation och vi 

minskar risken för upprepningar med ett uppdelat kapitel. Kapitlet inleds med 

deskriptiv statistik och det är utgångspunkten för en del av analyserna vi genomförde. 

Därefter fortsätter kapitlet med en genomgång av analysen som grundar sig i vår 

undersökningsmodell, för att sedan presentera de alternativa tillvägagångssätten. I 

analysen framkom några intressanta resultat som sammanfattas i en tabell i slutet av 

kapitlet. 

5.1 Introduktion 
 

Analysen börjar med allmän beskrivande statistik för att sedan ge resultaten av 

tillvägagångssätten var för sig. Först behandlas tillvägagångssättet enligt 

undersökningsmodellen, där forskningsfrågorna presenteras efter varandra. Under varje 

rubrik blandas empiri med analys. Sedan kommer empirin och analys rörande de övriga 

tillvägagångssätten. 

 

Figur 8. Disposition av empiri och analys 

5.2 Deskriptiv statistik 
 

I nedanstående tabeller återfinns beskrivande statistik för samtliga variabler. 

Sammanlagt gjorde vi 227 observationer. Vi använde dessa medelvärden som 

riktmärken i vissa delar av analysen. Vi anser att det är lämpligast eftersom det dels 

råder delade meningar om vad som är riktmärken för vissa värden, dels att exempelvis 

skuldsättningsgrad kan beräknas på olika sätt. Uppsatsen grundar sig på företag 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm och vi ansåg att riktmärket skulle spegla dessa 

företag.  

 

DESKRIPTIV STATISTIK 

ANALYS ENLIGT 

UNDERSÖKNINGSMODELLEN 

ALTERNATIVA 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

SAMMANFATTNING 

Deskriptiv statistik och multikollinearitetstest 

- Fråga A som behandlar skillnaden 

- Fråga B som behandlar risken 

- Fråga C till G som behandlar de 

oberoende variablerna 

- Skillnaden oavsett positiv eller 

negativ 

- Förväntad avkastning som den 

oberoende variabeln 

- Olika grupperingar av observationer 
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Tabell 10. Beskrivande statistik av oberoende variabler 
 

Variabel Bortfall Min Max Medelvärde Median Std.avvikelse 

Skuldsättnings-
grad (ggr) 

4 0 12,178 0,738 0,421 1,307 

Företagsstorlek 
(tsek) 

4 -34172000 303667000 36711167 15418000 48251537 

VD:ns bonus 
(tsek) 

2 0 12700 2512,03 1800 2646,82 

Proportion 
(ggr) 

5 -96,179 203,931 1,632 0,601 15,645 

Risk (%) 65 0 0,82 0,360 0,39 0,230 

 

Av de sammanlagt 227 gjorda observationerna förekom några få bortfall av de 

oberoende variablerna. Främst var det variabeln risk, mätt i andelen investerat i aktier 

som saknades. Det gör att framkomna värden fungerar bra att använda som riktmärken i 

analysen. 

 

Skuldsättningsgraden har ett medelvärde på 0,738 vilket ligger nära medianen men det 

förekom några extrema värden, bl.a. en skuldsättningsgrad på 12. Företagsstorleken rör 

sig för observationerna mellan ett negativt värde till ett positivt, vilket bidrar till en 

standardavvikelse på 48 251 537 tsek. Anledningen till att minimum värdet för 

företagsstorlek, mätt i nettoomsättning, antar ett negativt värde beror på att företagets 

omsättning delvis beror på investeringar och som för 2008 hade en negativ 

värdeförändring.  

 

Företagen har betalt ut en bonus till sin VD på mellan 0 till 12 700 tsek per år, med ett 

genomsnitt på 2512 tsek. Även för variabeln proportion återfanns extrema 

observationer, men medelvärdet är 1,632. Ett negativt rörelseresultat bidrog även till att 

proportionen i vissa fall blev negativ. 

 

Av de företag som lämnat uppgifter om hur de investerat sina förvaltningstillgångar 

varierade investeringarna i aktier från 0 till 82 procent. I genomsnitt investerades 36 

procent i aktier, vilket enligt teorin anses som mer riskfyllda investeringar. 

  
Tabell 11. Beskrivande statistik, förväntad och faktisk avkastning samt skillnaden 

 N Min Max Medelvärde Std. avvikelse Median 

Förväntad (%) 227 0 0,09 0,057 0,012 0,058 

Faktisk (%) 227 -0,286 0,353 0,046 0,094 0,059 

Skillnaden (%) 227 -0,298 0,359 0,011 0,096 -0,005 

 

Variationen i den faktiska avkastningen är större än den förväntade avkastningen. 

Skillnaden i den faktiska avkastningen visar att företag har gjort både stora förluster och 

stora vinster i deras investeringar. Medelvärdet för den förväntade och faktiska 

avkastningen visar att skillnaden mellan dem överlag inte är så stor, vilket även visas i 

nedanstående tabell. 
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Tabell 12. Medelvärdet för skillnaden per år 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Medelvärde skillnaden -0,041 -0,013 0,014 0,131 -0,039 

 

Ovanstående tabell illustrerar skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning per år. 

Det belyser årets betydelse för utfallet och det diskuterar vi mer ingående i kommande 

del av analysen. 

 

5.2.1 Multikollinearitet 
 

Vi genomförde ett korrelationstest för att se om det förelåg multikollinearitet mellan de 

oberoende variablerna. Se Appendix 3 för multikollinearitetstestet. Den högsta Pearson 

korrelation som uppmättes var 0,27 och det gällde mellan bonus och företagsstorlek. Vi 

ansåg att det var tillräckligt lågt för att genomföra en multipelregressionsanalys med 

båda variablerna inkluderade samtidigt. Korrelationen mellan övriga variabler var låg 

och medför därmed inga problem vid en multipelregressionsanalys. Vårt 

ställningstagande baseras på Djurfelt et al. (2010, s.366) åsikt om att ett problem 

existerar om korrelationen är över 0,8. 

 

5.3 Analys av forskningsfrågor enligt 

undersökningsmodell 

5.3.1 Fråga A Skillnaden 

Fråga A: Finns en skillnad mellan den förväntade och faktiska avkastningen? 

 

I det här avsnittet analyserar vi skillnaden mellan den faktiska och förväntade 

avkastningen på olika sätt. Vi tycker att det är viktigt att få en stor förståelse för 

eventuella mönster eftersom det resultat som presenteras här hade betydelse för 

resterande analys.  

 

Det finns två typer av skillnader som kan uppstå mellan den förväntade och faktiska 

avkastningen. 1) Förväntad avkastning är större än den faktiska avkastningen, 2) 

Förväntad avkastning är mindre än den faktiska avkastningen.  

 
Tabell 13. Typer av skillnader mellan förväntad och faktisk avkastning 
 

 Förväntad > Faktisk Förväntad < Faktisk Förväntad = Faktisk 

Antal observationer 103 123 1 

 

Den beskrivande statistiken ovan visar att det existerar en skillnad mellan den 

förväntade och faktiska avkastningen på förvaltningstillgångarna, precis som vi 

förväntade oss i uppsatsens inledning. Vi anser att det är osannolikt att kunna predicera 

exakt avkastning för framtiden och därför redogör vi för storleken på skillnaden och för 

en diskussion kring den potentiella anledningen. 

 

Samtliga företag har en skillnad mellan förväntad och faktisk avkastning, förutom ett 

företag som vid ett år hade gjort en exakt bedömning av avkastningen. Vid en närmare 



 
 

59 
 

genomgång så visade det sig att företaget antagit en förväntad avkastning på 0 procent 

och den faktiska avkastningen var således 0 procent. Vi tror att den överensstämmelsen 

berodde på att företaget visste att tillgångarna inte skulle ge någon avkastning eller att 

företaget för året inte hade förvaltningstillgångar eller inte hade lämnat uppgift om att 

de försäkrat pensionsförpliktelserna. 

 

Vi har konstaterat att en skillnad existerar och vi analyserade därför denna skillnad 

utifrån den deskriptiva statistiken. Differensen mellan minimum och maximum värde 

för variabeln skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning är 0,657. Vi vill här 

göra läsaren uppmärksam på att skillnaden kan vara både negativ och positiv, vilket 

innebär att för en del observationer var den förväntade avkastningen högre än den 

faktiska och vice versa. För antalet observationer inom de två kategorierna se 

ovanstående tabell. 

 

Medelvärdet för skillnaden var 0,011 och det betyder att den förväntade avkastningen 

avviker från den faktiska i genomsnitt med 1,1 procent. Vi tycker att medelvärdet 

indikerar att överlag så överensstämmer den förväntade avkastningen med den faktiska, 

men å andra sidan så fanns det fall där skillnaden var avsevärt större. Vi vill poängtera 

att riktmärkena är uträknade på ett flertal observationer utspridda över 5 år och att 

skillnadens medelvärde är förhållandevis lågt tror vi kan höra ihop med att den 

förväntade avkastningen ska ses som ett långsiktigt antagande. IFRS menar att på längre 

sikt bör den förväntade och faktiska avkastningen stämma överens (IAS 19 p.95). 

Därför kartlade vi skillnaden uppdelat efter årtal. 

 

Förväntad och faktisk avkastning under en 5 års period 

 

I nedanstående tabell återfinns den genomsnittliga förväntade avkastningen per år, 

genomsnittliga faktiska avkastningen per år och ett kumulativt vägt medelvärde för den 

faktiska avkastningen ett givet år (CWARR). Vi använd CWARR eftersom vi ville ha 

ett riktmärke i jämförelsen mellan utfallet av den faktiska och förväntade avkastningen. 

Valet baserar vi på Blankley et al.s (1995, s.12-14) studie.  

 
Tabell 14. Skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning inkl. kumulativt värde 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Förväntad 0,056 0,058 0,061 0,058 0,056 

Faktisk 0,097 0,070 0,047 -0,073 0,095 

Skillnaden -0,041 -0,013 0,014 0,131 -0,039 

Kumulativ 0,097 0,084 0,071 0,035 0,047 

 

Den genomsnittliga faktiska avkastningen är högre än den förväntade alla år förutom 

2007 och 2008, med en kraftig skillnad 2008. Över tiden går den kumulativa faktiska 

avkastningen mot överensstämmelse med den förväntade avkastningen, det i enlighet 

med Blankley et al.s (1995, s.14) resultat. De olika värdena syns i nedanstående graf.  
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Figur 9. Förändring av avkastningen på förvaltningstillgångar över 5 år 

 

Det betyder att företagen skulle ha kunnat rättfärdiga en högre förväntad avkastning 

2005, 2006 och 2009. I sammanlagt 123 fall av 227 skulle ett företag kunnat ha antagit 

en högre förväntad avkastning. Det är den stora skillnaden 2008 som gör att den totala 

genomsnittliga skillnaden för alla åren blir positiv (att den förväntade är högre än den 

faktiska). Utan dokumenterade bevis, finner vi det rimligt att tro att den stora skillnaden 

2008 beror på att företagen inte var beredda på den börsnedgång som inträffade och inte 

hann justera den förväntade avkastningen. Tanken är ju att den ska vara långsiktig (IAS 

19 p.95). 

 

Vi är medvetna om att den stora skillnaden för 2008 kan ha påverkat utfallet av 

resterande analyser och därmed minskar vi risken för att misstolka resultatet. Vi kan 

tycka att den förväntade avkastningen bör ha fluktuerat mer än vad den visade sig göra 

efter att den faktiska avkastningen sjönk så drastiskt under 2008. Vi förväntade oss att 

de borde ha gjort mer försiktiga framtida antaganden pga. konjunktursvängningen. 

Dock stämmer den lilla variationen överens med grundtanken att antaganden om den 

förväntade avkastningen ska reflektera en långsiktig avkastning och kortsiktiga 

fluktuationer på marknaden bör ej påverka antagandena nämnvärt (Ibid). 

 

Gruppering efter förväntad avkastning 

 

För att kartlägga mönster i skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning delade vi 

upp observationerna i grupper utifrån storleken på förväntad avkastning, vi såg på så vis 

om olika grupper hade olika utfall av faktisk avkastning.  
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Tabell 15. Förväntad avkastning, medelvärden inom grupperingarna 

Klass, indelad efter 
förväntad avkastning 

Medelvärde förväntad Medelvärde faktisk 

0-5% 0,042 0,053 

5-7% 0,059 0,049 

7-9% 0,077 0,012 

 

När den förväntade avkastningen var mellan 0 till 5 procent skulle företagen ha kunnat 

anta en i snitt högre förväntad avkastning eftersom medelvärdet av den faktiska 

avkastningen är högre än den förväntade avkastningen. Vid en förväntad avkastning på 

mellan 5 till 9 procent så var medelvärdet av den faktiska avkastningen lägre än den 

förväntade och företagen borde i snitt anta en lägre förväntad avkastning för en 

överensstämmelse. I det översta spannet återfanns den största skillnaden mellan den 

förväntade och faktiska avkastningen med en total skillnad i medelvärdena på 6,5 

procent. Vi anser att det tyder på att de företag som antar en högre förväntad avkastning 

inte kan rättfärdiga det med att de har en högre faktisk avkastning. Observera att vilket 

år det är kan ha betydelse och en diskussion kring riskens samband med en högre 

förväntad avkastning redogörs för under nästkommande rubrik. 

 

Nedanstående tabell sammanfattar antalet observationer per kategori och visar 

fördelningen av den förväntade avkastningen per år. Observationerna i kategorin 7 till 9 

procent var till antalet få och därför kan extrema värden i den faktiska avkastningen ha 

påverkat den stora skillnaden i medelvärdet mellan förväntad och faktisk avkastning. Vi 

tog bort en extrem observation, där den faktiska avkastningen är -28,6 procent för att se 

vilken påverkan det hade, och fick ett medelvärde på den faktiska avkastningen på 2,7 

procent. Det betyder att den extrema observationen inte har så stor betydelse. 

  
Tabell 16. Förväntad avkastning, fördelningen av observationer per år 
 

Antal observation per 

kategori 

2005 2006 2007 2008 2009 Totalt 

0-5% 12 9 5 10 11 47 

5-7% 27 33 33 33 32 158 

7-9% 2 3 7 5 5 22 

Totalt 41 45 45 48 48 227 

 

 

Gruppering utifrån skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning 

 

Vi utförde dessutom en gruppering i tre kategorier utifrån skillnaden mellan förväntad 

och faktisk avkastning. Det gav en överblick över skillnaden mellan förväntad och 

faktisk avkastning och av antalet observationer med den största skillnaden. Flest 

observationer hade kategori ”-5% till 5%” och det visar att de flesta företag har en 

förväntad avkastning som inte skiljer sig mer än 5 procent från den faktiska 

avkastningen. Den genomsnittliga skillnaden för varje år presenterades tidigare i 

kapitlet och de siffrorna visar att skillnaden oftast rör sig inom ± 5 procent, förutom 

2008. 
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Tabell 17. Skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning, klassindelad 
 

Indelad efter skillnaden Antal 
observationer 

Medelvärde förväntad Medelvärde faktisk 

-5 % (faktiska högre) och 
neråt 

53 0,056 
 

0,144 

-5% till 5% 121 0,056 0,062 

5 % (förväntade högre) 
och uppåt 

53 0,062 -0,087 

 

En större skillnad än ±5 procent i de två övriga kategorierna berodde inte på den 

förväntade avkastningen utan på en större volatilitet i den faktiska avkastningen. Vi 

granskade därför kategorierna utifrån år för att se vilket år och kategori som hade flest 

observationer. 

 
Tabell 18. Skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning, fördelning av obs. per år 

Antal observation per kategori 2005 2006 2007 2008 2009 Totalt 

-5 % (faktiska högre) och neråt 19 4 3 3 24 53 

-5% till 5% 
 

19 38 34 10 20 121 

5 % (förväntade högre) och 
uppåt 

3 3 8 35 4 53 

Totalt 41 45 45 48 48 227 

 

Året visade sig ha stor betydelse och med år hör även svängningar i konjunkturen till. 

Under de flesta åren hade företagen inte en skillnad som avvek mer än 5 procent. 2008 

var det många företag som antagit en högre förväntad avkastning än det faktiska utfallet. 

Det kan förklara varför det var fler företag som hade en faktisk avkastning som var 

högre än den förväntade 2009, eftersom de kan antas ha justerat den förväntade 

avkastningen neråt pga. utfallet 2008 och den osäkerhet som följde. 

 

Samband 

 

För att se om det finns ett samband mellan den förväntade och faktiska avkastningen 

infogade vi variablerna i ett spridningsdiagram. Vi fann att nästintill inget samband 

föreligger.  

 
Tabell 19. Pearsons korrelation, förväntad och faktisk avkastning samt skillnaden 

Alla observationer för alla år Faktisk avkastning Förväntad avkastning 

Förväntad avkastning -0,084  

Skillnaden mellan förväntad och faktisk 
avkastning 

-0,993 0,204 

 
Tabell 20. Pearsons korrelation, förväntad och faktisk avkastning per år 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Förväntad och faktisk avkastning 0,047 0,271 -0,071 -0,308 0,093 
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Av tabellen kan vi avläsa att styrkan på det linjära sambandet mellan den förväntade och 

faktiska avkastningen är -0,084. Vi anser att sambandet är väldigt svagt eftersom ett 

värde på 0 innebär att det inte existerar ett samband och -1 eller +1 innebär ett 

fullständigt samband (Djurfeldt et al., 2010, s.155). Den starka negativa korrelationen 

mellan den faktiska avkastningen och skillnaden mellan förväntad och faktisk 

avkastning anser vi är rimlig och det tyder på att det är den faktiska avkastningen som 

avgör skillnaden och inte den förväntade. När den förväntade avkastningen är högre än 

den faktiska innebär det att den faktiska avkastningen är låg och när den faktiska 

avkastningen är högre än den förväntade är den faktiska avkastningen stor. Det kan 

förklaras med att den förväntade avkastningen inte förändrades i lika stor utsträckning 

som den faktiska och inte antog extrema värden. 
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Figur 10. Spridningsdiagram över a) skillnaden och faktisk avkastning resp. b) förväntad och 
faktisk avkastning 
 

En regressionsanalys gav ytterligare stöd till ovanstående slutsats. Förklaringsgraden 

(R
2
) på sambandet mellan skillnaden och den faktiska avkastningen var 98,5 procent, 

vilket är väldigt högt. Variationen i skillnaden kan förklaras med den faktiska 

avkastningen. 

 

En regression mellan den förväntade och faktiska avkastningen ger endast en 

förklaringsgrad (R
2
) på 0,7 procent. Resultatet överensstämmer med det Amir et al. 

(1998, s.347-350) anser, dvs. att det inte finns någon korrelation mellan den förväntade 

och faktiska avkastningen. Det betyder att den förväntade avkastningen inte kan 

förutspå den faktiska. Vårt resultat tillför information till diskussionen om lämpligheten 

att redovisa den förväntade avkastningen i resultaträkningen. Varför ska man redovisa 

siffror som inte har någon anknytning till det faktiska kan man fråga sig. Anledningen 

till användandet av en antagen avkastning beror på att volatilitet i resultatet vill 

undvikas. Om den faktiska avkastningen redovisas i resultaträkningen kommer 

volatilitet att förekomma och det stämmer ej överens med att förvaltningen av 

pensionsåtagandena ska ske långsiktigt. Frågan om ett bättre alternativ finns till den 

förväntade avkastningen diskuteras för närvarande i samband med en kommande 

revidering av IAS 19 och vi fördjupar inte denna diskussion eftersom inget har bestämts 

än.  

 

Vi har konstaterat att på lång sikt så avviker den förväntade från den faktiska 

avkastningen med 1,1 procent, vilket vi tycker är bra (utan att ha ett litterärt stöd för 

åsikten). Vi menar att medelvärdet för samtliga observationer borde spegla en rimlig 

avvikelse och borde i viss mån kunna användas som ett riktmärke. 
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Skillnaden är liten och det skulle ha kunnat inverka på resultatet av andra tester 

eftersom vi ställt upp vår forskningsfråga så att storleken på skillnaden skulle kunna ha 

samband med andra variabler. Vid avsaknad av en stor skillnad är det möjligt att inga 

samband går att utläsa. Volatiliteten i den faktiska avkastningen är tydligt 

sammankopplad med vilket år det är och vi är medvetna om att det påverkar utfallen i 

de olika analyser som vi gjort. Slutligen vill vi inför nästkommande avsnitt påpeka att 

den förväntade avkastningen inte variera så mycket. Vi tycker inte att något företag har 

antagit en för hög förväntad avkastning med tanke på att det högsta värdet är 9 procent 

och vid investeringar i bl.a. aktier bör det vara ett rimligt antagande. Investeringsvalet 

kan styra vilka antaganden företagen gör. De företag med mer riskfyllda investeringar 

förväntar sig högre avkastning och använder sig därför av en högre förväntad 

avkastning (Blankley et al., 1995, s.14; Amir, 1998, s.342-343).  

 

I nästkommande avsnitt återfinns därför en analys av risken i förvaltningstillgångarnas 

inverkan på skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning och enbart på den 

antagna förväntade avkastningen.  

 

5.3.2 Fråga B Risken 
 
Fråga B: Finns det ett samband mellan skillnaden och risken i 

förvaltningstillgångarna? 

 

Med den andra forskningsfrågan ville vi se om risken i förvaltningstillgångarna har ett 

linjärt samband med skillnad mellan förväntad och faktisk avkastning. Diskussionen 

bakom det redogjorde vi för i teorikapitlet, men kortfattat innebär det att ju mer 

investerat i aktier ju större variation mellan förväntad och faktisk avkastning. För att 

kontrollera det i vår analys utgår vi från Blankley et al.s (1995) studie. Författarna 

delade upp företagen i kategorier (Ibid., s.12-14) efter de med högst förväntad 

avkastning, vilka borde göra mer riskfyllda investeringar och de förväntade sig där den 

största variansen. Vi mätte, precis som ovanstående författare, risken som 

standardavvikelsen på den faktiska avkastningen för varje kategori. 

 

I takt med att den förväntade avkastningen stiger så ökar standardavvikelsen för den 

faktiska avkastningen. Kulmen nås i kategorin med förväntad avkastning mellan 7,0 och 

7,5 procent, då variationen kring medelvärdet av den faktiska avkastningen är 12,6 

procent. Resultatet stödjer teorin om att företag som har högre förväntad avkastning 

förväntar sig högre faktisk avkastning och att det förklaras med mer riskfyllda 

investeringar där variationen av utfallet bör vara större (Blankley et al., 1995, s.14). Den 

sista kategorin hade inte den största variationen, vilket avviker från ovanstående teori, 

och kan inte förklara den höga förväntade avkastningen. Det betyder att de företagen, 

för observationerna inom kategorin, inte kan motivera högre förväntad avkastning med 

att de gjort riskfyllda investeringar för i så fall anser vi att standardavvikelsen borde 

vara större för den sista kategorin. Observationerna är gjorda mellan 2007 och 2009, 

och där emellan skedde en nedgång på aktiemarknaden vilket borde ha lett till en större 

variation om de har mest riskfyllda investeringar. Se appendix 4 för fullständig 

tabellinformation. I nedanstående spridningsdiagram är den sista kategorin markerad 

med en pil. 
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Figur 11. Förväntad avkastning vs standardavvikelse 

 

I vissa kategorier tycker vi att antalet observationer var förhållandevis lågt, vilket gör att 

utfallet kan bero på tillfälligheter. Om fler företag antagit en förväntad avkastning över 

7,5 procent hade vi med större säkerhet kunnat utläsa mönster i denna kategori. I den 

här analysen var det en jämn spridning av åren inom kategorierna med ett fåtal 

undantag. Exempelvis kategorin med högst förväntad avkastning, men vi drar inga 

slutsatser om årets påverkan i den kategorin eftersom antalet observationer var få.   

 

Variationen kring medelvärdet av den faktiska avkastningen per år visar vilket år störst 

volatilitet rådde, siffrorna är oavsett den förväntade avkastningen. 

 
Tabell 21. Faktisk avkastning, standardavvikelse 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Standardavvikelse av den faktiska 
avkastningen 

0,063 
 

0,033 0,062 0,111 0,060 

 

År 2008 fanns den största variationen i den faktiska avkastningen och vi anser att dessa 

siffror är en bekräftelse på den osäkerhet som rådde under året. Minst varians i den 

faktiska avkastningen var det 2006 och det tyder på att företagens investeringar det året 

var mer stabila. 

 

Det hade varit intressant att analysera sambandet mellan standardavvikelsen av den 

faktiska avkastningen och andelen investerat i aktier för varje kategori, men vi ansåg att 

vissa kategorier hade otillräckliga uppgifter om andelen investerat i aktier valde vi att 

inte genomföra ett korrelationstest. I appendix 4 visas även medelvärdet av andelen 

investerat i aktier per kategori och den följer inte mönstret med standardavvikelsen för 

den faktiska avkastningen, dvs. att desto större standardavvikelse är desto mer investerat 

i aktier. Vi tror dock att medelvärdet av andelen investerat i aktier per kategori kan vara 

missvisande pga. antalet bortfall och därför lägger vi inte mer vikt vid en diskussion om 

samstämmigheten mellan de två variablerna för risk.  

  

Amir et al. (1998, s.342-343) menade att om den förväntade avkastningen är neutral så 

bör det finnas en positiv korrelation mellan andelen investerat i aktier (dvs. risken i 

förvaltningstillgångarna) och den antagna förväntade avkastningen. Pearson 

korrelationstest mellan den förväntade avkastningen och risken är 0,238. En enkel linjär 
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regression bekräftar Amir et al.s (1998, s.342-343) resultat om att det endast finns en 

svag, men statistiskt insignifikant, relation mellan en förändring i förväntad avkastning 

och andelen investerat i aktier. 

 

Sammanfattningsvis anser vi oss kunna se ett visst mönster mellan den förväntade 

avkastningen och riskfylldheten i investeringarna, förutom för kategorin med den högst 

förväntade avkastningen. Den kategorin uppmärksammade vi även i avsnitt 5.3.1 och en 

djupare analys av den kategorin återfinns i slutet av kapitlet. 

 

5.3.3 Fråga C till G Oberoende variabler 
 

En skillnad mellan förväntad och faktisk avkastning har konstaterats och vi utgick här 

från de observationer där den förväntade avkastningen är större än den faktiska. 

Motivering till det återfinns i metodkapitlet. Antalet sådana observationer är 103 

stycken. För Fråga C till och med Fråga G gjorde vi för det mesta inga grupperingar 

utifrån år, eftersom antalet observationer per år i vissa fall var begränsad, se Fråga A. 

 

Fråga C: Finns det ett samband mellan skillnaden och skuldsättningsgrad? 

 

Vi fann inget linjärt samband mellan skillnaden och skuldsättningsgraden. Pearsons 

korrelationstest ger r = -0,051 (p-värde 0,615). Det finns två observationer som har en 

skuldsättningsgrad över 4, men ingen av de observationerna har den största skillnaden 

mellan förväntad och faktisk avkastning. Ett borttagande av de observationerna 

påverkade inte resultatet nämnvärt. Förklaringskraften (R
2
) är under 1 procent vid en 

regressionsanalys. Efter en uppdelning per år fann vi heller inget samband mellan 

skuldsättningsgrad och skillnaden och det tyder på att storleken på skuldsättningsgraden 

inte påverkar skillnaden som uppstår mellan förväntad och faktisk avkastning. Antalet 

observationer är väldigt få för vissa år och därför är det svårare att se eventuella 

samband, de flesta observationerna återfinns inom år 2008. En regressionsanalys för 

2008 visade att skuldsättningsgraden inte hade en förklaringskraft gentemot skillnaden. 

Pearsons korrelationskoefficient är -0,117 (p-värde 0,474) vilket vi anser är lågt.  

 

Skuldsättningsgradens medelvärde för samtliga observationer är 0,738 och de flesta 

observationerna i denna analys rörde sig inom en skuldsättningsgraden från 0 till 2. 

Skuldsättningsgraden avvek inte mycket runt medelvärdet. Att observationernas 

skuldsättningsgrad inte avvek extremt från medelvärdet och att skillnaden mellan 

förväntade och faktiska avkastningen inte var så stor kan förklara varför vi inte fann 

några samband. Vi menar att det är en rimlig förklaring tillsammans med att det är en 

negativ faktisk avkastning som i de flesta fallen avgjorde skillnaden och det faktum att 

företagen kanske inte använder antagandena för earnings management. Det är svårt att 

ge ett klart svar på om earnings management förekommer eller ej genom antagandena, 

men vi fann genom denna analys inga tecken som tyder på en förekomst. 

 

Fråga D: Finns det ett samband mellan skillnaden och VD:ns bonus? 

 

Pearsons korrelationskoefficient är 0,102 (p-värde 0,307) och förklaringskraften (R
2
) är 

1 procent, vilket tyder på att inget samband existerar mellan skillnaden och storleken på 

VD:ns bonus. Observationerna var för få för att kunna genomföra en regressionsanalys 

uppdelat per år. 2008, där observationerna var flest, återfanns inget linjärt samband.  
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Utbetald bonus skiljer sig inte åt så mycket mellan företagen och det kan ha påverkat att 

inget samband finns. Medelvärdet för VD:ns bonus var 2512,03 tsek och 

observationernas bonus varierade kring det värdet. Det finns inget som tydde på att de 

som har störst skillnad även har högst bonus. En granskning av de två observationerna 

med en av de högsta bonusarna och störst skillnad visade att den stora skillnaden i 

avkastningen berodde på en negativ avkastning. Observationerna var gjorda 2008 och 

deras faktiska avkastning låg på mellan -19 och -21 procent.  

 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat utfallet är vår definition av VD:ns bonus, en 

snävare formulering av den skulle ha kunnat leda till att färre observationer rapporterade 

en bonus. 

 

Fråga E: Finns det ett samband mellan skillnaden och förvaltningstillgångarnas 

proportion? 

 

Inget samband mellan proportion och skillnaden existerade. Pearsons 

korrelationskoefficient var nästintill lika med noll (r= -0,007 och p-värde 0,947) och vi 

genomförde därför ingen regressionsanalys. Anledningen till det icke existerande 

sambandet kan delvis bero på att proportionen var lika stor för i stort sett samtliga 

observationer, samtidigt som skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning 

varierade. Proportionen på förvaltningstillgångarna kan inte förklara en förändring av 

skillnaden.  

 

Medelvärdet av proportionen för samtliga observationer var 1,632. Två extrema 

observationer (för proportion) existerade men ingen av dem hade den största skillnaden 

mellan förväntad och faktisk avkastning.  

 

Fråga F: Finns det ett samband mellan skillnaden och företagsstorlek? 

 

Pearsons korrelationskoefficient, r = 0,075, visade att inget samband existerade mellan 

skillnaden och företagsstorlek. Vi tror att anledningen till det kan vara att samtliga 

företag som ingick i analysen var stora börsnoterade företag och att en markant skillnad 

i storlek inte existerar mellan dem. En annan definition av företagsstorlek hade 

antagligen inte gett ett annat resultat. Det krävs nog en större variation av 

företagsstorlek för att resultatet skulle skilja sig åt, men vi diskuterar det inte vidare 

eftersom vi inte kan ge empiriskt stöd till vår tankegång.  

 

Glaum et al. (2004, s.68) menade att stora företag drar till sig mer uppmärksamhet från 

allmänheten och vi tror att det kan vara så att alla börsnoterade företag är utsatta för lika 

stor publik granskning. Därmed kan den politiska uppmärksamheten förklara 

avsaknaden av samband.  

 

Vår slutsats är att storlekshypotesen inte är så användbar vid denna analys och mer 

lämplig vid studier där det ingår små och stora företag, eftersom Watts et al. (1990, 

s.139-140) påvisade i sin artikel att storleken kan ha ett samband med företagens 

redovisningsval. 

 

Fråga G: Finns det ett samband mellan skillnaden och risken, definierat som 

andelen investerat i aktier, i förvaltningstillgångarna? 
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I tidigare avsnitt presenterades analysen av risken i förvaltningstillgångarnas samband 

med den förväntade och faktiska avkastningen. Den här forskningsfrågan utgick från en 

annan definition av risken, för att ge ytterligare stöd till slutsatsen vi presenterar. Vi 

definierade risken som andelen investerat i aktier.  

 

Det fanns ett svagt positivt samband mellan skillnaden och andelen investerat i aktier. 

Pearsons korrelationskoefficient var 0,441 och en regressionsanalys gav en 

förklaringsgrad (R
2
) på 19,4 procent och en justerad R

2
 på 18,3 procent.  

 

Ett korrelationstest mellan skillnaden och andelen investerat i aktier för 2008 visade en 

Pearsons korrelationskoefficient på 0,766. Vi anser det rimligt att finna ett starkare 

samband för året eftersom utvecklingen på aktiemarknaden gick tvärt nedåt. Företag 

som hade mer investerat i aktier borde ha blivit mer påverkade av nedgången och det 

speglas av en större skillnad mellan förväntad och faktisk avkastning. Vid tillfällen då 

kraftigare svängningar sker på börsen så bör ett större samband mellan risken i 

investeringarna och skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning finnas. Pearsons 

korrelationskoefficient för 2007 var -0,183 och det kan stödja vårt antagande om att 

sambandet är störst vid kraftigare förändringar av börsen än vid tillfällen då marknaden 

är mer stabil. Inga korrelationstester genomfördes för 2005, 2006 och 2009 eftersom 

antalet observationer för de åren var för få. 

 

Ovannämnda resultat får stöd i tidigare studier, bl.a. Amir et al. (1998, s.342-343) som 

menade att ju större risker i investeringarna företagen tar desto mer förväntar de sig i 

avkastning. Det faktiska utfallet bör därmed också variera både uppåt och nedåt. 

 

Sammanfattning fråga C till G 

 

Sammanfattningsvis fann vi inga direkta samband mellan de variabler som enligt teorin 

kan förknippas med earnings management och skillnaden mellan förväntad och faktisk 

avkastning. Ett samband kunde avläsas mellan skillnaden och risken i 

förvaltningstillgångarna och det tyder på att investeringsvalet kan förklara skillnaden 

och inte ledningens val av antaganden om förväntad avkastning.  

 

Ett samband mellan skillnaden (förväntad > faktisk) och de oberoende variablerna var 

för sig existerade inte och därför fanns det ingen anledning till att göra en 

multipelregression.  

 

Ett alternativ för att undersöka om samband föreligger mellan skillnaden och de 

oberoende variablerna var att gruppera dem efter år. Vi uteslöt det alternativet pga. att 

vissa år saknade tillräckligt antal observationer för att vi skulle ha kunnat dra slutsatser 

om samband. Framförallt gällde det avsaknaden av observationer 2005, 2006 och 2009 

och eftersom antalet observationer per år varierar så kan året påverka det sammanlagda 

utfallet när alla år inkluderades. Resterande del av det här kapitlet ägnas åt alternativa 

metoder. 

 

5.4 Alternativa tillvägagångssätt 

5.4.1 Skillnaden, oavsett positiv eller negativ 
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I tidigare avsnitt utgick vi endast från de observationer där den förväntade avkastningen 

var större än den faktiska och kunde inte finna några samband. Ett korrelationstest 

mellan de oberoende variablerna och det totala utfallet av skillnaden mellan förväntad 

och faktisk avkastning utfördes. Det innebär att ingen skillnad gjordes på om den 

förväntade avkastningen var större eller mindre än den faktiska avkastningen. 

Korrelationstestet mellan skillnaden och skuldsättningsgrad, VD:ns bonus, 

företagsstorlek och proportion visade inga samband. Pearsons korrelationstest mellan 

variablerna återfinns i Appendix 5.  

 

Det här tillvägagångssättet för att definiera skillnaden mellan förväntad och faktisk 

avkastning bidrog till att antalet observationer per år var tillräckligt för att göra en 

uppdelning efter år. Ett korrelationstest för samtliga oberoende variabler gentemot 

skillnaden, för varje år, visade inga klara samband. Resultatet av korrelationstesten 

presenteras i Appendix 5.  

 

Risken i förvaltningstillgångarna 

 

För att testa om ett samband förelåg mellan skillnaden och risken (mätt i andelen 

investerat i aktier) var vi tvungna att dela upp observationerna i grupper för att kunna se 

linjära samband. De värden av skillnaden som ligger längst från 0 borde ha störst risk 

oavsett om de är positiva eller negativa. Blankley et al. (1995, s.12-14) påpekade att för 

riskfyllda investeringar borde variationen vara större. 

 

Diskussion kring riskens samband med de observationer som hade en förväntad 

avkastning som var större än den faktiska förde vi i ett tidigare avsnitt, därför redogör vi 

endast för resultatet för de observationer som hade en faktisk avkastning som var större 

än den förväntade. Korrelationen mellan de observationerna med faktisk avkastning > 

förväntad avkastning och risken var -0,087. 

 

Tabell 22 visar att medelvärdet av andelen investerat i aktier inte skiljde sig nämnvärt åt 

mellan Grupp 1, 2 och 3, men att i Grupp 3 hade 25 observationer 0 procent investerat i 

aktier. Det tyder på att företag som inte har riskfyllda investeringar har en mindre 

skillnad mellan förväntad och faktisk avkastning än de med mer investerat i aktier. 

  
Tabell 22. Skillnaden oavsett positiv eller negativ 
 

 Medelvärde 
risken 

Std.avvikelse 
risken 

Antal obs. för risken 
som saknas 

Antal obs. med 0 procent 
investerat i aktier 

Grupp 1 
(N = 53) 

0,439 0,201 16 4 

Grupp 2 
(N = 53) 

0,370 0,198 14 3 
 

Grupp 3  
(N= 121) 

0,322 0,247 35 25 

 
Grupp 1: observationer där den faktiska avkastningen var 5 procent eller högre än den förväntade.  
Grupp 2: observationer där den förväntade avkastningen var 5 procent eller högre än den faktiska.  
Grupp 3: observationer där skillnaden inte skiljde sig mer än 5 procent (dvs. observationerna mellan 
Grupp 1 och 2). 
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Det här tillvägagångssättet anser vi illustrerar ytterligare hur risken i 

förvaltningstillgångarna påverkar skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning. 

Analysen av de observationer i Grupp 1 och 2 som hade 0 procent investerat i aktier 

beskrivs närmare i senare avsnitt.  

 

5.4.2 Förväntad avkastning som beroende variabel 
 

Den här analysen bygger på en metod som tidigare forskare använt. För beskrivande 

statistik av den förväntade avkastningen och en analys av dess samband med risken, se 

början av kapitlet. 

 
Tabell 23. Pearsonskorrelationstest förväntad avkastning och oberoende variabler 
 

 Skuldsättningsgrad Bonus Företagsstorlek Proportion 

Förväntad 
avkastning 

-0,060 
 

0,017 
 

0,208 
 

-0,012  
 

 

Det fanns inget samband mellan den förväntade avkastningen och skuldsättningsgrad, 

VD:ns bonus, företagsstorlek och proportion och därför genomförde vi ingen 

multipelregressionsanalys. 

 

Tidigare studier har funnit att ovanstående oberoende variabler har förknippats med 

earnings management eller åtminstone kan förklara en eventuell förekomst (Watts et al., 

1990, s.140; Christie, 1990, s.33-34; Dechow et al., 1996, s.14). Vi fann inga bevis för 

att så är fallet för den förväntade avkastningen, vilket bl.a. Bergstresser et al. (2006) och 

Godwin et al. (1996) funnit. Vårt resultat stödjer Blankley et al. (1995) studie om att 

företagen inte använder en för hög förväntad avkastning. 

 

Vi kunde därmed inte dra några slutsatser om att det fanns ett samband mellan 

antaganden om förväntad avkastning och earnings management. Det fanns svaga 

samband mellan förväntad avkastning och övriga variabler uppdelat per år och vi såg 

inte att något år hade en markant avvikelse från övriga år. För korrelationstesten se 

Appendix 3. 

 

5.4.3 Grupperingar av observationer 
 

Utifrån våra första analyser ansåg vi att vissa grupperingar var intressanta att studera 

vidare. Här nedan återges analysen av dem. 

 

Gruppering: förväntad avkastning mellan 7,5 och 9 procent 
 

I en tidigare analys visade det sig att för de observationerna med en förväntad 

avkastning mellan 7,5 – 9 procent kunde inte risken i investeringarna förklara den högt 

antagna avkastningen. Medelvärdet för den faktiska avkastningen var också låg i 

förhållande till övriga grupper och standaravvikelsen var inte högst. Enligt teorin bör de 

som antar högre förväntad avkastning göra mer riskfyllda investerar och i den gruppen 

bör den största variationen föreligga (Amir et al., 1998; Blankley et al., 1995).  

 

Vi jämförde medelvärdena för gruppen med medelvärdena för totalt antal observationer 
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(oavsett förväntad avkastning), för att se om de skiljde sig åt. Definitionen av risken i 

nedanstående tabell är standardavvikelsen runt den faktiska avkastningen. 

 
Tabell 24. Medelvärden för gruppen förväntad avkastning 7,5 till 9 procent 

 Förväntad Faktisk Skuldsättnings
grad 

Bonus Företags 
storlek 

Proportio
n 

Std.avvikelse 
faktisk avkast. 

 
7,5 – 
9 % 

0,084 
 

0,027 0,488 2745,7 
 

26555000 
 

0,644 0,089 

Alla 
obs. 

0,057 0,046 0,738 2512,03 36711167 
 

1,632 0,094 

 

Nämnvärt är att den faktiska avkastningen var lägre för de med den högst förväntade 

avkastningen än riktmärket (dvs. alla observationer). Det överensstämmer inte med 

ovan nämnda teori och därför hade det varit intressant att se hur aktiefördelningen ser 

ut, i förvaltningstillgångarna, för dessa observationer. Det var dock inte möjligt pga. en 

liten datamängd över andelen investerat i aktier. Medelvärdena indikerade att de i 

gruppen med förväntad avkastning 7,5 till 9 procent inte hade högre skuldsättningsgrad 

och proportion (på förvaltningstillgångarna) än övriga observationer. Storleken på 

VD:ns bonus skiljde sig inte mycket från övriga observationer och företagsstorleken var 

något mindre för de med högst förväntad avkastning. Det sistnämnda stämmer överens 

med det teorin indikerade om politisk uppmärksamhet. Skillnaderna var så pass små att 

vi inte drog några slutsatser om det, mer än att det för bonus och företagsstorlek 

indikerade på en överensstämmelse med teorin. Å andra sidan så motsäger medelvärdet 

på skuldsättningsgraden och proportionen en överensstämmelse med teorin. 

  

Vi anser att om värdena hade skilt sig mer åt hade det tytt på att skuldsättningsgrad och 

proportion inte påverkar valet av förväntad avkastningen, men att bonus och 

företagsstorlek är bättre indikatorer.  

 

Gruppering: observationer med mer än ± 5 procent skillnad och med 0 procent 

investerat i aktier 

 

Vi menade att de företag som inte förvaltade deras pensionstillgångar med aktier borde 

ha en mindre skillnad mellan förväntad och faktisk avkastning, än de som hade aktier. 

Aktier kan anses som det mest riskfyllda investeringsvalet. 

 

Medelvärden för skuldsättningsgrad, VD:ns bonus, företagsstorlek och proportion för de 

företag som inte hade en större skillnad än ± 5 procent återses i tabellen nedan. De 

användes för att jämföra med utvalda observationer. 

 
Tabell 25. Medelvärden för observationer med 0 procent investerat i aktier 

0 procent i aktier Skuldsättningsgrad Bonus Företagsstorlek Proportion 

Ej mer än ±5 % 
skillnad 

0,994 
 

1403,4 
 

7451092 
 

1,537 
 

 

Vi fann inga mönster på att de observationer som hade en skillnad på mer än + 5 

procent hade egenskaper som kan känneteckna earnings management. 
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Skuldsättningsgraden och bonusen var lägre för observationerna med stor skillnad än de 

med mindre skillnad och det stämde inte med våra antaganden. De tre observationerna 

hade samtliga en mindre företagsstorlek än de med en inom ± 5 procent skillnad. 

 

Proportionen för observation 1 var extremt högt i jämförelse med övriga observationer 

och anledningen var att rörelseresultatet var låg, men storleken på 

förvaltningstillgångarna var jämn över tiden. Övriga år för företaget som är observation 

1 var rörelseresultatet på en nivå som gjorde proportionen mer normal. Den stora 

skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning uppkom eftersom att den faktiska 

avkastningen var -0,029 och den förväntade 0,051. Vi tror alltså att den faktiska 

avkastningen avgjorde resultatet av analysen och inte earnings management. 

 

Observation 1 till 3 var inte de med högst förväntad avkastning, utan skillnaden berodde 

på en negativ faktisk avkastning. Observationerna låg inom år 2007 och 2008, då en 

konjunkturnedgång skedde. Vi hade förväntat oss att de företag med stor positiv 

skillnad 2008 skulle ha varit företag vars förvaltningstillgångar innehöll aktier.  

 
Tabell 26. Observationer med positiv skillnad över 5 procent 

 

 Skillnad Skuldsättningsgrad Bonus Företagsstorlek Proportion 

Obs. 1 0,080 0,320 0 1772400 203,931 

Obs. 2 0,115 0,745 900 4099000 0,261 

Obs. 3 0,145 0,771 500 3985000 saknas 

 

Enligt teorin kan man anta att större företag gör mer försiktiga antaganden pga. politisk 

uppmärksamhet (Glaum et al., 2004, s.68-70; Watts et al., 1990, s.139-140). En 

jämförelse av observation 4 till 7 och medelvärdet för de med ± 5 procentig skillnad 

visade att de företagen var större än de med mindre skillnad (förutom observation 6). 

Det stödjer teorin, men övriga variabler gav oss inga indikationer på earnings 

management enligt teorin. Anledningen till att den faktiska avkastningen var så pass 

mycket större än den förväntade avkastningen berodde på att den faktiska avkastningen 

var stor. För samtliga av observationerna 4 till 7 var den förväntade avkastningen 

mellan 4,3 och 5,7 procent. Om de antagit en orimligt låg förväntad avkastning kan vi 

inte svara på eftersom vi inte har grunden till antagandena. Vi tycker dock att företagen 

enklare borde ha kunnat avgöra att en stor avkastning var att vänta eftersom de hade 0 

procent investerat i aktier, och därmed borde antagit en högre förväntad avkastning.  

 
Tabell 27. Observationer med negativ skillnad mer än 5 procent 

 

 Skillnad Skuldsättningsgrad Bonus Företagsstorlek Proportion 

Obs. 4 -0,168 0,153 1040 19314000 0,488 

Obs. 5 -0,079 7,244 3474 13162000 1,223 

Obs. 6 -0,072 0,396 2100 4220000 0,220 

Obs. 7 -0,063 9,179 2759 14204000 1,242 

 

Gruppering: Observationer med störst positiv skillnad (dvs. förväntad avkastning 

> faktisk) 

 

Observationerna med allra störst positiv skillnad hade samtliga en negativ faktisk 
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avkastning och observationerna låg inom år 2008. När den faktiska avkastning var 

positiv var det fem observationer som hade en förväntad avkastning som var större än 

den faktiska. Vi valde att utesluta de observationer med negativ faktisk avkastning 

eftersom de i stor utsträckning omfattade observationer 2008 och vi ansåg att den 

kraftiga och oförväntade nedgången på börsen var orsaken till den positiva skillnaden. 

 
Tabell 28. Observationer med förväntad avkastning större än faktisk 
 

 Förväntad Faktisk Skuldsättnins-
grad 

Bonus Företags 
storlek 

Proportion Risken 
(andel 
investerat i 
aktier) 

Alla 
obs. 
 

0,057 
 

0,046 0,738 2512,03 
 

36711167 
 

1,632 0,360 

Obs. 1 
 

0,06 0,005 0,071 9420,71 14249639 0,270 0,490 

Obs. 2 
 

0,069 0,007 0,313 7723 105913000 1,823 0,610 

Obs. 3 
 

0,070 0,014 0,002 0 9308000 1,097 0,670 

Obs. 4 
 

0,065 0,014 0,130 3033 124667000 1,660 0,472 

Obs. 5 0,090 0,026 0,393 3000 24849000 0,478 saknas 

 

De fem observationerna jämfördes, var för sig, med riktmärket (medelvärdet för alla 

observationer). Skuldsättningsgraden var lägre för alla fem observationer än 

medelvärdet för alla observationer. Det tyder på att en större skillnad mellan förväntad 

och faktisk avkastning inte berodde på skuldsättningsgradens nivå. För alla 

observationer, förutom observation 3, var bonusen högre än medelvärdet, vilket enligt 

teorin kan vara ett tecken på earnings management.  

 

Teorin säger att större företag är mer försiktiga i antagandena och att mindre företag inte 

har lika mycket uppmärksamhet på sig (Glaum et al., 2004, s.68-70; Watts et al., 1990, 

s. 139-140), därmed kan vi anta att mindre företag inte är lika försiktiga. I den här 

grupperingen återfinns både större och mindre företag och därmed drog vi ingen slutsats 

med hänseende till ovannämnda teori. Proportionen för observation 1 till 5 rörde sig 

kring riktmärket och inga markanta skillnader förekom. Teorin menade att ju större 

proportion ju mer incitament för att justera den förväntade avkastningen (Ali et al., 

1994, s.90, 92 & 112; Amir et al., 1996, s.430-432; Bergstresser et al., 2006a, s.165-

166), och för de här observationerna kunde vi inte se några sådana mönster. De 5 

observationerna hade mer investerat i aktier än medelvärdet, vilket tyder på att större 

variation i utfallet av den faktiska avkastningen kan förekomma.  

  

Grupperingarna utgick endast från iakttagelser av ett fåtal observationer och därför drog 

vi inga slutsatser till övriga populationen. 

 

Gruppering: Observationer med störst skillnad av kumulativ faktisk avkastning 

och den förväntade år 2009 
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I kapitlets inledning presenterade vi en graf över den förväntade, faktiska och 

kumulativa faktiska avkastningen mellan 2005 och 2009, för att se om en 

överensstämmelse sker över tiden. Vi genomförde samma analys men uppdelat per 

företag för att kartlägga om det finns enskilda företag vars förväntade avkastning inte 

överensstämmer med den kumulativa faktiska avkastningen. Endast företag som hade 

observationer mellan 2005-2009 inkluderades, eftersom en överensstämmelse kan 

förväntas först på längre sikt. Vi ansåg att det inte ger en rättvisande bild att inkludera 

företag med observationer för endast ett fåtal år.  

 

Inom den här grupperingen inkluderades därför 40 företag. Av de 40 företagen 

granskade vi de fem företag som hade störst skillnad mellan den förväntade 

avkastningen och den kumulativa faktiska avkastningen år 2009. Skillnaden för de 

företagen låg på mellan 4,4 och 8,4 procent. 

 

Övriga variabler är medelvärdet för samtliga 5 år för respektive företag. Medelvärdet 

för samtliga observationer använde vi som riktmärke. 

 
Tabell 29. Företag med minst långsiktig överensstämmelse av avkastning 
 

 Förväntad – 
kumulativ 
avkastning (2009) 

Skuldsättnings- 
grad 
 

Bonus Företags- 
storlek 

Proportion Risken (andel 
investerat i 
aktier) 

Företag 1 0,044 0,326 2502 22973980 0,768 saknas 

Företag 2 0,047 0,002 739 8875800 0,891 0,668 

Företag 3 0,058 0,531 237,6 3336157 0,221 saknas 

Företag 4 0,059 1,027 821 54605600 -12,2 0,278 

Företag 5 0,084 0,457 4849 32474000 0,706 0,682 

Medelvärde 
för alla obs. 

0,009 0,738 2512,03 36711167 1,632 0,360 

 

Endast Företag 4 hade en skuldsättningsgrad som var högre än medelvärdet, och det 

med endast 0,289. För övriga företag kunde inte en hög skuldsättningsgrad förklara 

skillnaden mellan förväntad avkastning och kumulativ faktisk avkastning 2009. Företag 

5, som hade den största skillnaden, gav den största bonusen till sin VD. 

 

Om earnings management föreligger skulle den större skillnaden för Företag 2 och 3 

förklaras med att de är mindre företag, men å andra sidan motsätter de tre övriga 

företagen den hypotesen. Företag 1 till 5 hade alla mindre proportion än riktmärket och 

proportion kunde därmed inte förklara skillnaden för dessa företag. Företag 2 och 5 

hade mer investerat i aktier än alla andra observationer överlag.  

 

Varje oberoende variabel var för sig kan utgöra tecken för earnings management, men 

vi är väl medvetna om att andra faktorer än just earnings management kan påverka 

storleken på de oberoende variablerna. Genom grupperingen kunde vi inte avgöra om 

skillnaden uppstod pga. earnings management, eftersom inga möster för Företag 1 till 5 

gick att urskilja. För enskilda företag fanns variabler vars värde översteg medelvärdet, 

men vi anser att det kan bero på slumpen. Vi menar att om samtliga av de här fem 

företagen hade haft, exempelvis en skuldsättningsgrad som var högre än totala 

medelvärdet så är det ett starkare tecken på att den stora skillnaden beror på hög 

skuldsättningsgrad. Det kan i sin tur vara ett tecken på earnings management. 
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5.5 Sammanfattning 
 

Här redogör vi för de främsta resultaten vi fann i analysen och det ger en bra avslutning 

av analysen som innehöll många avsnitt. Den här sammanfattningen var även 

utgångspunkten för nästkommande kapitel. 

Tabell 30. Sammanfattning analys 

Skillnad existerar mellan förväntad och faktisk avkastning 

 den faktiska avkastningen varierar mer än den förväntade 
- den faktiska avkastningen förklarar storleken på skillnaden och ej den förväntade 
- flest observationer med ± 5 procent skillnad. Större skillnad beror på volatilitet i 

faktisk avkastning 

 skillnadens medelvärde är 1,1 procent 
- beror på stor negativ avkastning 2008 
- faktiska avkastningen är större än den förväntade alla år förutom 2007 och 2008 
- en positiv skillnad innefattar främst observationerna för 2008 

 faktisk och förväntad avkastning överensstämmer på lång sikt 

Inget samband finns mellan förväntad och faktisk avkastning 

 dvs. den förväntade avkastningen kan inte förutspå den faktiska avkastningen 

- på lång sikt antyds en överensstämmelse 

Risken och skillnaden 

 högre förväntad avkastningen  mer riskfyllda investeringar  större variation i den 
faktiska 
- stämmer för alla förutom de med högst förväntad avkastning (7,5 – 9 %) 

 endast ett svagt samband mellan förväntad avkastning och andelen investerat i aktier 

- enligt Amir et al. (2008) bör ett samband finnas om den förväntad avkastning är 
unbiased 

Observationer: förväntad avkastning > faktisk avkastning 

 Inget samband mellan skillnaden och skuldsättningsgrad, VD:ns bonus, proportion 
och företagsstorlek 

 Svagt positivt samband mellan skillnaden och andelen investerat i aktier (främst 2008) 

övriga tillvägagångssätt: 

Observationer: totala skillnaden 

 Inget samband med skuldsättningsgrad, VD:ns bonus, proportion och företagsstorlek 

 Företag med 0 procent investerat i aktier har en mindre skillnad mellan förväntad och 
faktisk avkastning 

Förväntade avkastningen 

 Inget samband med skuldsättningsgrad, VD:ns bonus, proportion och företagsstorlek 

Olika grupperingar 

 De med förväntad avkastning 7,5 – 9 % hade inte högre skuldsättningsgrad eller 
proportion än övriga observationer. VD:ns bonus och företagsstorlek skiljer sig åt, 
men väldigt lite 

 De med 0 % investerat i aktier och med en skillnad större än 5 % finns inga tecken för 
earnings management 
- möjligt att de med stor negativ skillnad är större företag, vilket kan stödja teorin 

om att de gör mer försiktiga antaganden 

 observationer med störst positiv skillnad beror främst på negativ avkastning 2008, 
dvs. inga klara tecken på earnings management för dessa observationer 

 För de med störst skillnad mellan förväntad avkastning 2009 och kumulativa faktiska 
avkastningen fanns inga klara mönster på earnings management 
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6. Diskussion och slutsats 

Utifrån uppsatsens syfte diskuterar vi i det här kapitlet det vi fann i genomförda 

analyser. Det fanns inga tydliga tecken på att earnings management förelåg vid 

antaganden om förväntad avkastning och vi för här en diskussion kring det resultatet. 

Slutsatsen bidrog till idéer till fortsatta studier inom området och avslutar tillsammans 

med sanningskriterier den här uppsatsen. 

6.1 Diskussion och slutsats 
 

Syftet med den här uppsatsen var att förklara om företagen på Nasdaq OMX Stockholm 

använde antaganden om förväntad avkastning på förvaltningstillgångar för earnings 

management. Vi fann först och främst att skillnaden mellan den förväntade och faktiska 

avkastningen var liten och därmed bör förekomsten av earnings management inte vara 

stor. Det antagandet stärktes via utförda analyser med olika variabler som kännetecknar 

förekomsten av earnings management; skuldsättningsgrad, VD:ns bonus, proportion och 

företagsstorlek. Utifrån analysen konstaterade vi att inget tyder på att företagen 

använder earnings management vid antaganden om förväntad avkastning. Det vi 

däremot kan konstatera är en volatilitet i den faktiska avkastningen och det 

exemplifierar vilken betydelse det har hur pensionsplanerna finansieras. I och med den 

mindre skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning så tycks företagen uppfylla 

det IAS 19 eftersträvar med rapporteringen av en förväntad avkastning i 

resultaträkningen. Det ger ytterligare ett inlägg i debatten om revideringen av den 

nuvarande IAS 19. 

 

I föregående kapitel återfanns en skillnad mellan den förväntade och faktiska 

avkastningen, inte helt oväntat med tanke på att det finns en svårighet i att förutse en 

avkastning på investeringarna. Vi menar att överlag har företagen noterade på Nasdaq 

OMX Stockholms Large och Mid Cap-lista gjort rimliga antaganden om förväntad 

avkastning, med ett medelvärde på skillnaden till den faktiska avkastningen på 1,1 

procent. Vi anser att företagen uppfyllt det IAS 19 eftersträvar med den förväntade 

avkastningen, eftersom den förväntade och faktiska avkastningen stämmer överens på 

lång sikt. 

 

Den mindre skillnaden som existerar mellan förväntad och faktisk avkastning bidrar till 

att ett företag inte kan anklagas för att ha antagit en orimlig förväntad avkastning. Det 

betyder att företagen kan rättfärdiga deras förväntade avkastning och vi kan därmed inte 

visa på att företagen använt sig av earnings management i samband med antagandet, 

även om det skulle ha varit företagets avsikt vid antagandet utvecklades den faktiska 

avkastningen mot samma nivå som den förväntade. Om skillnaden hade varit större 

skulle det ha kunnat vara ett tecken på att företagen inte gjort bästa möjliga antaganden 

om förväntad avkastning. 

 

Den högst antagna förväntade avkastningen för samtliga observationerna var 9 procent 

och vi anser inte att det är orimligt högt. Analysen visade att det var den faktiska 

avkastningen som hade mest volatilitet och att företagen inte justerade den förväntade 

avkastningen i en större utsträckning. Det styrker också kongruensen med IAS 19 

eftersom den förväntade avkastningen ska skydda resultaträkningen mot stora 

svängningar i avkastningen på förvaltningstillgångarna. 
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Analysen visar att på kort sikt kan inte den förväntade avkastningen användas för att 

förutspå den faktiska avkastningen. I det hänseendet uppfyller den förväntade 

avkastningen ingen funktion och vi menar att intressenter ej bör använda den för att 

analysera ett företags förvaltningstillgångar. Vi anser dock enligt tidigare slutsats att 

den förväntade avkastningen uppfyller funktionen som en stabilare avkastning att 

redovisa i resultaträkningen för att jämna ut svängningar i den faktiska avkastningen. 

Under den period undersökningen omfattade syns tydligt hur den faktiska avkastningen 

förändras beroende på vilket år det var. Den faktiska avkastningen var mycket volatil 

och var högre än den förväntade avkastningen 2005, 2006 och 2009. En diskussion kan 

föras över huruvida företag är för försiktiga i sina antaganden, men vi anser att 

företagen inte bör ändra den förväntade avkastningen för ofta eftersom den ska spegla 

en mycket långsiktig avkastning. Vi tror även att en lägre förväntad avkastning inte 

enbart beror på försiktighet från företagens sida, det föreligger även svårigheter i att 

göra antaganden om en framtida avkastning, framför allt om förvaltningen sker med 

aktier. En diskussion om betydelsen av risken i investeringar presenteras i senare del av 

kapitlet. 

 

Vi fann inget samband mellan skillnaden i förväntad och faktisk avkastning och olika 

kännetecken på earnings management, enligt undersökningsmodellens tillvägagångssätt. 

Det tillvägagångssättet är, vad vi vet, helt nytt och vi anser därmed att vi bidragit till 

forskningen med ytterligare en metod för studier av den förväntade avkastningen på 

pensionstillgångar. För att bestyrka den slutsatsen genomfördes ytterligare två metoder 

som gav samma resultat, dels en variant av undersökningsmodellen dels en tidigare 

beprövad metod hos forskare. Ett samband fanns inte till skuldsättningsgrad, VD:ns 

bonus, proportion och företagsstorlek.  

 

I studien ingick inte alla tänkbara variabler för att förklara valen av antaganden om 

förväntad avkastning, vilket skulle ha kunnat bidra till att en förklarande faktor 

uteslutits. Vi använde dock de, enligt tidigare forskning, mest kända och använda 

kännetecknen för earnings management som variabler i vår analys och därmed anser vi 

oss kunna presentera ett pålitligt resultat.  

 

En anledning till att inget samband fanns kan bero på att skillnaden mellan den 

förväntade och faktiska avkastningen inte var stor. En stor skillnad dem emellan skulle 

ha kunnat ge ett annat resultat om det var så att företagen använde antagandet om 

förväntad avkastning för earnings management. Vi vill poängtera att det är bra att det 

inte förekom en stor skillnad mellan antagandet och den faktiska avkastningen. 

 

Den mindre skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning och det faktum att inga 

samband till undersökningens variabler kunde fastställas gör att vi anser att företagen 

registrerade på Nasdaq OMX Stockholm inte använder earnings management vid 

antaganden om förväntad avkastning. Vårt resultat motsätter vad en del tidigare studier 

kommit fram till, bl.a. Bergstresser et al. (2006 a), Amir et al. (1998) och Godwin et al. 

(1996), däremot så stödjer det resultatet i Blankely et al.s (1995) studie. Tidigare 

resultat kan ha sin grund i att olika metoder använts, den risken är mindre i den här 

uppsatsen eftersom att flera tillvägagångssätt har använts. Många av studierna som 

nämnts i uppsatsen är baserade på amerikansk data och det är möjligt att förekomsten av 

earnings management inte är samma inom svenska bolag som amerikanska. Det kan 

bero på dels företagskultur men även att företagen regleras av olika 

redovisningsstandarder och lagar. 
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En viktig aspekt i slutsatsen är betydelsen av svängningarna i den faktiska avkastningen. 

Det framhålls av ett svagt samband mellan skillnaden och andelen investerat i aktier och 

det gällde främst 2008. Ju mer företagen förvaltade sina pensionsplaner med aktier 

desto större skillnad mellan den förväntade och faktiska avkastningen (förväntad > 

faktiska). Företagen med 0 procent investerat i aktier hade en mindre skillnad mellan 

förväntad och faktisk avkastning, vilket också bevisar att risken i investeringarna har 

betydelse för utfallet. 

 

Analysen visar att det rådde en volatilitet i den faktiska avkastningen och vi menar att 

större fokus bör läggas vid hur företagen finansierar sina pensionsplaner istället för hur 

antaganden görs, eftersom det är förvaltningen och avkastningen av valda investeringar 

som finansierar pensionsplanen. Även fast antaganden måste göras, exempelvis för att 

beräkna storleken på pensionsplanen, så är a och o hur företaget kommer att finansiera 

utbetalningarna. Vi kan även tänka oss att det främst är det som de anställda är 

intresserade av och för övriga intressenter i bolaget bör förvaltningen av pensionsplanen 

vara av intresse. Hur finansierar företaget pensionerna om det inte finns avsatt 

tillräckligt med pengar till utlovade utbetalningar?  

 

Ytterligare en faktor som minskar risken för earnings management av bolagen 

registrerade på Nasdaq OMX Stockholm var att många av dem har 

kollektivavtalsbundna pensionsplaner som försäkras via andra bolag, exempelvis 

Alecta. Det visade sig att många av företagen hade sina pensionslösningar hos Alecta 

och att Alecta inte kunde lämna tillräckliga uppgifter till respektive företag för att 

företagen skulle kunna redovisa sina pensionsplaner som förmånsbestämda. Vi menar 

att det är ett problem eftersom dessa förmånsbestämda pensionsplaner tas upp som en 

premiebestämd pensionslösning i årsredovisningen. Det betyder att företagets pensioner 

i princip redovisas på ett felaktigt sätt, men det är dock inget de enskilda företagen kan 

påverka utan ansvaret för en lösning ligger hos Alecta. 

 

I den avslutande delen av analysen genomfördes ett antal grupperingar av olika 

observationer som undersöktes närmare. Resultatet av grupperingarna var det samma 

som för övriga delar av analysen, dvs. att vi inte kunde påvisa att företagen använder 

antagandet om förväntad avkastning för earnings management. För att presentera 

misstankar om earnings management behövs starka testresultat. Diskussionen är känslig 

och även fast inga samband hittades utesluter inte att en intention för earnings 

management finns hos vissa företag. Det kan också vara så att olika företag använder 

olika redovisningsposter för earnings management eller att en korrekt bokföring 

förekommer. Vi vill betona att vi inte antar att earnings management förekommer eller 

ej och att diskussionen i det här kapitlet görs uteslutande utifrån resultatet av analysen. 

Läsaren bör ha i åtanke att annat än earnings management kan påverka storleken på de 

oberoende variablerna.  

 

Resultatet av uppsatsen stödjer dem som ställer sig kritisk till borttagandet av den 

förväntade avkastningen som redovisningsmetod. Efter att ha följt debatten kring 

omformandet av IAS 19, framförallt punkterna kring förmånsbestämda pensionsplaner, 

tycker vi att en förändring är nödvändig. Redovisningen av de förmånsbestämda 

pensionsplanerna är komplicerad och vi tror det är svårt för intressenter att förstå allt. 

IASB bör reflektera över vilka förändringar som är nödvändiga och om de leder till en 

förbättring. I och med att den förväntade avkastningen stämmer överens med den 

faktiska avkastningen på längre sikt samt att inget tyder på en förekomst av earnings 
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management så ställer vi oss frågande till om en förändring av hur avkastningen 

redovisas i resultaträkningen kommer bli bättre än nuvarande alternativ. Argumentet för 

det är att företagen som ingick i den här uppsatsen uppfyller syftet med den förväntade 

avkastningen och därmed kan inte earnings management och stora skillnader mellan 

antaganden och verkligt utfall ligga till grund för en förändring av dessa punkter i IAS 

19.  

 

Praktiskt betyder det att företagen har förstått standarden väl med hänseende till berörda 

punkter i IAS 19. Många företag lämnade dock inte upplysningar om allt som 

standarden kräver för deras pensionsplaner, bl.a. var det många företag som inte uppgav 

hur de förvaltade deras pensionsplaner. Vi tycker att en översikt av upplysningarna är 

viktig att genomföra av IASB och varje företag ska uppge i årsredovisningen hur deras 

pensionsplaner finansieras. För företagens intressenter kan resultatet av analysen verka 

tryggande, eftersom företagen inte tycks utnyttja antaganden om förväntad avkastning 

för egen vinning. 

 

6.1.1 Sammanfattning 
 

 Skillnaden mellan förväntad och faktisk avkastning var inte stor 

- slutsats: Företagen tycks uppfylla kraven i IAS 19 angående den förväntade 

avkastningen och kan därmed rättfärdiga sina antaganden 

 Volatil faktisk avkastning 

- slutsats: Pensionsplanernas finansiering är av stor betydelse 

- slutsats: Den förväntade avkastningen uppfyller funktionen som en stabilare 

avkastning att redovisa i resultaträkningen 

 Inget samband med kännetecken för earnings management 

- slutsats: Företag använder inte antaganden om den förväntade avkastningen 

för earnings management 

- slutsats: Risken i investeringarna av förvaltningstillgångarna har större 

betydelse för en skillnad mellan förväntad och faktisk avkastning än 

earnings management 

- slutsats: Skillnaden från tidigare studier i USA kan bero på exempelvis 

företagskultur 

 

Resultatet kan användas av motståndarna till borttagandet av den förväntade 

avkastningen som ett arguement att behålla den som ett redovisningsalternativ i 

resultaträkningen.  

 

I vilken utsträckning använder företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm antagandet 

om förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna inom pensionsredovisningen för 

earnings management? 

 

Vi fann inga tecken på att earnings management förekommer i antagandet av den 

förväntade avkastningen på förvaltningstillgångarna. Resultatet tyder på att företagen 

inte använder utrymmet i antagandena på ett felaktigt sätt. 

 

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 

Vi har bidragit till forskningen genom att knyta ihop den generella kunskapen som 
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redan finns inom earnings management med antaganden om förväntad avkastning. 

Sambandet mellan dessa områden är relativt outforskat och uppsatsen utgör ett 

komplement till den forskning som bedrivits i USA. I uppsatsen inledning menade vi att 

en skillnad mellan Europa och USA kan föreligga pga. olika redovisningsstandarder. 

 

På ett praktiskt plan ger uppsatsen standardsättare och forskare en inblick i om företag 

börsnoterade i Sverige utnyttjar det utrymme som finns i dagens standard. Earnings 

management visade sig inte föreligga enligt analysen. Resultatet är ett viktigt inlägg i 

debatten kring revideringen av IAS 19 eftersom inga liknande studier utförts i Europa. 

Det ger ett stöd till de som vill behålla den förväntade avkastningen som 

redovisningsalternativ. Uppsatsen bidrog även med nya metoder för att undersöka det 

här problemområdet. 

 

Den praktiska nyttan av uppsatsen hör ihop med den teoretiska eftersom företagen följer 

redovisningsstandarder och beroende på hur standarden utvecklas förändras också 

företagens förutsättningar. Till företagsägare kan vi lyfta fram att ledningen inte verkar 

utnyttja ett opportunistiskt beteende när det gäller antaganden om förväntad avkastning. 

Det betyder att ägarna inte behöver göra förändringar för att få en mer korrekt och 

rättvisande redovisning och resultatframställning när det gäller det här antagandet. 

Resultatet kan även vara av nytta för olika företagsintressenter genom att öka den 

generella medvetenheten kring redovisningen av pensioner, som hävdas vara komplext. 

Resultatet ger revisorer en anvisning om att pensionsantagandet är en post i revisionen 

som de inte behöver vara allt för observanta över när det gäller förekomsten av earnings 

management. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Eftersom den förväntade och faktiska avkastningen för det mesta stämde överens på 

längre sikt menar vi att ytterligare forskning i Sverige om en skillnad inte behövs 

prioriteras. Det vi fann intressant är den komplexa redovisningen som gäller de 

förmånsbestämda pensionsplanerna och med tanke på den nu pågående revideringen av 

IAS 19, bör det vara av intresse att om något år se om en förenkling skett för företagen 

och deras intressenter. Framförallt eftersom vi anser att dagens användning av den 

förväntade avkastningen faktisk följer IAS 19 syfte med redovisningen av en uppskattad 

avkastning i resultaträkningen. Kommer redovisningen enligt en reviderad IAS 19 att 

bli bättre? 

 

Sverige visade sig vara speciellt när det kommer till företagens pensionsplaner, eftersom 

många av dem är kollektivavtalsbundna och försäkrade via försäkringsbolag. Det skulle 

kunna jämföras med andra europeiska bolag.  

 

Pensioner är en stor kostnad för många bolag och vi menar att de investeringsval som 

görs för att finansiera dessa kan studeras ytterligare. Risken i investeringar och 

konjunktursvängningar är något som påverkar avkastningen i stor grad och utifrån 

resultatet av den här uppsatsen menar vi att mer forskning om förvaltningen av 

pensionsplaner bör göras. 

 

Ett närgränsande ämne berör de aktuariella antaganden som måste göras för varje 

pensionsplan. Hur går det till hos respektive bolag och är de beräkningar som görs 

rimliga?  
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Vi fann i vår analys inga klara tecken på earnings management i användandet av den 

förväntade avkastningen. Earnings management är ett svårt område att kunna fastställa 

säkra resultat inom och därför bör större forskningsprojekt göras inom området. Här 

finns möjligheter för forskare att inom redovisningen hitta mindre områden att koppla 

till earnings management, framförallt i samband med en föränderlig 

redovisningsstandard. Vi eftersöker dock en omfattande, långsiktig och övergripande 

studie om earnings management i svenska bolag. En sådan studie skulle kunna ge svar 

på inom vilka områden som mer forskningsresurser bör läggas och vad som 

standardsättare bör se över. 

 

6.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Reliabilitet i undersökningar handlar om att man kan lita på det använda 

mätinstrumentet (Wallén, 1996, s.67), dvs. om subjektiva bedömningar påverkat datan 

(Befring, 1994, s.63). Det kan kontrolleras genom att flera likadana undersökningar 

genomförs för att se om samma testresultat framkommer (Lekhall & Wahlbin, 2001, 

s.215). I vårt fall torde reliabiliteten vara hög eftersom vi använde oss av 

årsredovisningar. De är framtagna av andra personer så vi påverkade inte den faktiska 

datan. Det medför att med samma information så skulle samma studie kunna 

genomföras med samma resultat vid ett annat tillfälle. Dock kan reliabiliteten påverkas 

negativt av de eventuella mätfel som uppstår vid insamling av data. I de fall där vi 

upptäckte information som såg utmärkande ut jämfört med annan data så gick vi 

tillbaka och kontrollerade om vi hade rätt information, för att undvika fel. Se tidigare 

avsnitt om datainsamlingsprocessen. 

 

Validitet innebär att forskaren mäter det som ämnas mäta för att undvika systematiska 

fel. För att validiteten ska bli så hög som möjligt så krävs en tydlig framställning av 

bakgrundsfaktorer, klara definitioner av begrepp och en grundlig experimentplanering i 

de fall experiment ska utföras (Wallén, 1996, s.67). Validitet kan förklaras som nivån 

av tillit på studien (Befring, 1994, s.60). För att få en hög validitet i vår studie 

tydliggjorde vi de faktorer som vi valt att undersöka och förklarade deras påverkan i 

sammanhanget, dvs. hur olika variabler kan bidra till earnings management. Vi gav en 

god bakgrund till problemet och förklarade hur vi genomfört undersökningen. Under 

rubriken operationalisering återfinns därför definitioner av de begrepp som innefattades 

i undersökningsmodellen samt hur de mättes. En möjlig faktor som kan ha inverkat till 

lägre validitet är att vi uteslöt eller inkluderade en i sammanhanget mer lämplig 

respektive mindre lämplig variabel för att mäta begreppet. Validiteten påverkades 

positivt av att vi inhämtade data från årsredovisningar, en extern källa, som ska 

reflektera de studerade företagens verkliga redovisning. Våra förkunskaper från en kurs 

i finansiell redovisning och IFRS bidrog även till att vi på ett korrekt sätt kunde tolka 

den standard som ligger till grund för pensionsredovisningen och det påverkade också 

validiteten. 

 

Generaliserbarhet av forskningen efterfrågas främst av kunskapssyner som hämtas från 

naturvetenskapen (Wallén, 1996, s.64), vilket hör samman med vårt positivistiska 

synsätt och vi finner det viktigt att reflektera över detta. Den generaliserbarhet som 

diskuteras här är inte sammankopplad med några statistiska metoder. Resultatet för 

undersökningen gäller företag registrerade på Nasdaq OMX Stockholm Large och Mid 

Cap lista, men vi tror att en del av det som framkom i analysen går att applicera till 

andra företag i Europa. Anledningen till det är främst att alla börsnoterade företag i EU 
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måste redovisa enligt IFRS, vilket betyder att alla ska följa samma redovisningsregler 

och därmed har dessa företag samma utgångspunkt. Det som skulle kunna tala emot en 

generaliserbarhet till övriga börsnoterade företag i Europa är att företagskulturen kan 

vara annorlunda i olika länder och påverkar ledningens handlande mer än 

redovisningsstandarden. Eftersom uppsatsen styrs av IAS 19 så anser vi inte att 

resultatet går att applicera till företag som redovisar enligt andra standarder. 
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Appendix 1. 

Mall som användes för insamling av data 

 

Företag År Skillnad mellan 
förväntad och 
faktisk 
avkastning 

Skuldsättningsgrad  Bonus Företagsstorlek Proportion  Risken 

   Långsiktiga skulder Eget 
kapital 

 Nettoomsättning UB förvaltningstillgångarna Rörelseresultat Andelen 
investerat i 
aktier 
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Appendix 2. 

Företag från Nasdaq OMX Stockholm som ingick i analysen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa Laval Assa Abloy 

Astra Zeneca Atlas Copco 

Boliden Electrolux 

Ericsson Getinge 

Hexagon Holmen 

Husqvarna Investor 

Meda NCC 

Peab SAAB 

Sandvik SCA 

Scania Seco Tools 

Securitas Skanska 

SKF Swedish Match 

Telia Sonera Tieto Ovi 

Trelleborg Volvo 

Addtech Beijer 

Bilia Cardo 

Clas Ohlson Duni 

Eniro Gunnebo 

Haldex Höganäs 

JM Kappahl 

Lindab International Loomis 

Nobia SAS 

SWECO Swedish Orphan Biovitrum 

Systemair ÅF 
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Appendix 3. 

Multikollinearitetstest av oberoende variabler. 

 Skuldsättningsgrad Företagsstorlek Bonus Proportion 

Företagsstorlek 0,097    

Bonus -0,014 0,273   

Proportion -0,037 -0,038 -0,036  

Risken -0,242 0,161 0,208 -0,095 
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Appendix 4. Risken i förvaltningstillgångarna mätt med standardavvikelsen av den 

faktiska avkastningen 

Förväntad 
avkastning 

Medelvärde Faktisk 
Avkastning  

Std.avvikelse 
MFA 

Andel investerat i 
aktier (%) 

ÅR Antal 
observationer 

Under 4% 
 

0,0661016 
 

0,0456957 
 

0,47 
 
(8 obs. 
saknas) 

2005: 1 st 
2006: 2 st 
2007: 2 st 
2008: 2 st 
2009: 5 st 

12 

4,0 – 4,5% 0,0639719 0,0765427 
 

0,20975 
 
(6 obs. 
saknas) 

2005: 5st 
2006: 1st 
2007: 0 st 
2008: 3 st 
2009: 1 st 

10 

4,5% - 
5,0% 

0,0419299 
 

0,0728793 
 

0,334706 
(8 obs. 
saknas) 

2005: 6 st 
2006: 6 st 
2007: 3 st 
2008: 5 st 
2009: 5 st 

25 

5,0% - 
5,5% 

0,0416494 
 
 

0,0789279 
 

0,2487 
(9 obs. 
saknas) 

2005: 2 st 
2006: 8 st 
2007: 8 st 
2008: 5 st 
2009: 6 st 

29 

5,5% - 
6,0% 

0,0515309 
 

0,100660 
 

0,181929 
 (18 obs. 
saknas) 

2005: 10 st 
2006: 6 st 
2007: 8 st 
2008: 11 st 
2009: 11 st 

46 

6,0% - 
6,5% 

0,0635462 
 
 

0,0946166 
 

0,44386 
 
(5 obs. 
saknas) 

2005: 10 st 
2006: 14 st 
2007: 9 st 
2008: 10 st 
2009: 12 st 

55 

6,5% - 
7,0% 

0,0248955 
 

0,117768 
 

0,437208 
(4 obs. 
saknas) 

2005: 5 st 
2006: 5 st 
2007: 8 st 
2008: 7 st 
2009: 3 st 

28 

7,0% - 
7,5% 

0,000513144 
 

0,126243 
 

0,579182 
(1 obs. 
saknas) 

2005: 2 st 
2006: 3 st 
2007: 2 st 
2008: 3 st 
2009: 2 st 

12 

7,5% - 9% 0,0267339 
 
 

0,0890621 
 

0,198 
(6 obs. 
saknas) 

2005: 0 st 
2006: 0 st 
2007: 5 st 
2008: 2 st 
2009: 3 st 

10 
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Appendix 5. 

Pearsonskorrelationstest mellan skillnaden (oavsett positiv eller negativ) och 

skuldsättningsgrad, VD:ns bonus, proportion och företagsstorlek 

 Skuldsättningsgrad Bonus Proportion Företagsstorlek 

Skillnaden -0,043 -0,061 0,015 0,057 

 

Som ovanstående korrelationstest men uppdelad per år 

Skillnaden och 2005 2006 2007 2008 2009 

skuldsättningsgrad 0,05 -0,006 -0,024 -0,237 -0,065 

bonus 0,053 0,164 -0,126 -0,157 -0,139 

proportion 0,14 0,317 0,193 0,044 -0,08 

företagsstorlek 0,05 -0,032 0,055 0,111 -0,032 

 

Pearsonskorrelationstest mellan den förväntade avkastningen och skuldsättningsgrad, 

bonus, företagsstorlek och proportion uppdelat per år 

 2005 
 

2006 2007 2008 2009 

Förväntad & 
skuldsättningsgrad 

-0,115 -0,123 
 

-0,008 
 

-0,106 
 

-0,052 
 

Förväntad & 
bonus 

0,102 
 

-0,013 
 

0,214  
 

-0,171  
 

0,036 
 

Förväntad & 
Företagsstorlek 

0,284 
 

0,178 
 

0,129 
 

0,241 
 

0,224  
 

Förväntad & 
proportion 

0,314 
 

0,204 
 

-0,140 
 

0,013 
 

0,068 
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