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SAMMANFATTNING 

Revisorer fungerar som en agent mellan standardsättare och företagsledning, de ser till 

att finansiella rapporter är utformad enligt redovisningsreglerna.  Som yrkesgrupp har 

revisorer både kunskap om hur standarder tillämpas och vilka svårigheter som kan 

uppstå vid redovisning. Tidigare forskning har visat att det finns incitament hos 

företagledningen att påverka företagets redovisade resultat i en sådan riktning som 

gynnar dem själva och/eller företaget, vilket innebär att de har incitament att tillämpa 

earnings management.  

Ett sätt att tillämpa earnings management är genom att använda vissa tillgångar och 

skulder på ett sådant sätt att de inte behöver visas upp i balansräkningen. 

Balansräkningen är en del av den rapport över företagets finansiella ställning som 

företagsledningen sammanställer och som sedan ligger till grund för värdering och 

ekonomiska beslut av exempelvis investerare, analytiker och långivare. Dessa 

intressenter får då inte alltid får se den rätta bilden av företaget, snarare en bild som är 

justerad för att visa upp det bästa möjliga, informationen och rapporten är inte 

transparent. Ett sätt att minska möjligheterna till flexibilitet och val av 

redovisningsmetoder är genom att i redovisningsstandarder begränsa valmöjligheterna 

av vilka redovisningsmetoder som kan tillämpas. Denna reglering sker genom 

standardsättning, en process som tar lång tid från generering till implementering. 

De övergripande frågeställningarna för arbetet lyder:  

 Vilka samband finns det mellan revisorers attityder till standardförändringar 

och deras medvetenhet om earnings management? 

 Vilka incitament och utrymmen anser revisorer att det finns för företag att 

utnyttja? 

Syftet med detta arbete är att försöka förklara revisorers attityder till earnings 

management och standardförändringar, för att göra detta har vi valt att använda oss av 

den aktuella standardförändringen i IAS 17 Leasing. Genom att dela upp 

frågeställningen i delsyften har vi möjlighet att förklara ämnesområdet på djupet. 

Eftersom syftet med examensarbetet har varit att undersöka attityder, samt att forskarna 

har en positivistisk kunskapssyn, har studien grundat sig på en kvantitativ undersökning. 

Undersökningen är utförd i form av en webbenkät som besvarats av både godkända och 

auktoriserade revisorer i Sverige. Med mål att göra en totalundersökning av 

populationen har alla registrerade auktoriserade och godkända revisorer i Sverige fått 

möjlighet att delta i undersökningen. Resultaten har utifrån svaren på enkäten bearbetats 

med statistiska metoder, främst genom korstabeller och diagram.  

Utifrån analys och slutsats kan vi se att revisorer generellt har en positiv attityd till 

standardförändringar och är medveten om att earnings management förekommer inom 

företagen. De instämmer dock inte med att den kommande standardförändringen i IAS 

17 kommer medföra några större effekter på redovisningen. Detta arbete har vidare gett 

såväl teoretiska som praktiska implikationer exempelvis ökad förståelse för earnings 

management samt att standardsättarna får information om revisorernas värdefulla 

åsikter.  

Nyckelord: Earnings management, leasing, IAS 17, attityder, revisorer, 

standardförändring, informationsassymmetri, kapitalisering, redovisningsprincip. 
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1. Inledning 
 

I arbetets första kapitel vill vi leda in läsaren i ämnesområdena earnings management, 

standardsättning och leasing. Genom problembakgrunden identifieras ett forskningsgap 

vad gäller kombinationen av dessa ämnesområden och vad gäller perspektivet 

revisorers attityder. Frågeställningen formas utifrån problembakgrunden och besvaras 

i de senare delarna av arbetet med hjälp av ett antal delsyften. 

1.1 Problembakgrund 
Redovisning är ett komplext område eftersom att det i grunden bygger på tillgång och 

tolkning av information. För det första så reagerar olika intressenter olika på den 

information som når dem, den informationen påverkar i sin tur deras individuella beslut. 

När den finansiella rapporten sedan ska sammanställas finns det dessutom press från 

flera olika grupper av intressenter med varierande intressen om hur informationen i 

rapporten ska utformas. (Scott, 1997, s.1-2) Dagens konstant förändrande affärsmiljö 

och globalisering innebär att kraven på informationen ökar samtidigt som företagen vill 

behålla en del av informationen internt. Idag krävs det av investerarna som ska 

analysera eller värdera ett företag att de genom den information de får i företagets 

rapport om finansiell ställning gör egna värderingar och uppskattningar om sådan 

information som endast delges i små noter. Ett exempel på sådan information som 

investerarna har lång erfarenhet av att behöva värdera på egen hand är operationella 

leasingavtal (Rehm, 2011). Bristen på informationskvalitet gör att de redovisade 

resultaten inte är jämförbara mellan olika företag, eftersom nästan inget av de 

redovisade värdena visar den verkliga situationen. Genom att reglera den information 

som företagen måste lämna ut till intressenterna kan jämförbarheten och transparensen 

öka. Å andra sidan så är lobbying mot transparent redovisning vanligt, vilket tyder på 

att det finns starka incitament till att inte vilja visa upp all information (Lander & 

Auger, 2008, s.43). Lobbying innebär att företagsledningen genom olika metoder 

försöker påverka beslutsfattare, exempelvis genom att företagledningen vädjar till deras 

revisor eller ordnar privata möten med personer som har inflytande i standardsättningen 

(Georgiou, 2004, s.219). 

Under början av 2000-talet skedde ett antal uppmärksammade händelser vad gäller 

redovisningsinformation. Dessa händelser resulterade i att trovärdigheten på 

redovisningen och revisorer ifrågasattes. Ett av de största av dessa uppmärksammade 

fall var företaget Enron, ett energibolag som genom sina riskfyllda redovisningsmetoder 

undanhöll information. När denna information sedan kom upp till ytan ledde 

konsekvenserna till att företaget gick under och drog en av de då fem största 

revisionsbyråerna med sig i fallet. Enron hade en stor del av sin finansiering ”off-

balance”, det vill säga de tillämpade sådana finansieringsmetoder som gick att hålla 

utanför balansräkningen, vilket gjorde att de riskfyllda tillgångar och skulder som 

företaget hade aldrig syntes för de externa intressenterna. Denna skandal ledde till att 

off-balance som företeelse blev mer känt för allmänheten och begreppet associerades 

med något dolt och ej transparent. (SEC., s.7) 

Genom att hålla viss finansiering utanför balansräkningen, och på så sätt oftast osynlig 

för företagets intressenter, har företagsledningen möjlighet att gömma undan vissa 

skulder och tillgångar för att kunna ge en bättre bild av företaget och hålla uppe de 

finansiella mått som ofta används av analytiker och investerare till värdering (Kieso et 
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al., 2001a, s.1191). Ett sätt att minska möjligheterna till liknande aktiviteter är att 

reglera detta i standarder, då blir redovisningen mer pålitlig och transparent.      

Standardsättning är en process som involverar flera moment, och tar lång tid från 

initiering till implementering (Healy & Palepu, 2003, s.21-22). Det är viktigt att 

överväga vilka effekter som kan komma bli följderna av en förändring i 

redovisningsstandarder, dessutom måste flera olika företag med olika ekonomiska 

miljöer och industrier kunna använda sig av samma regler. För att dessa regler ska 

kunna anpassas till så många som möjligt krävs flexibilitet och tolkningsutrymme i 

standarden, detta utrymme får å andra sidan inte heller får vara för stort med tanke på 

risken att det då kan användas till fel ändamål. Forskning om standardförändringar är 

ofta riktade till en specifik standardförändring och de effekter den ger upphov till, 

vanligen i form av ”före/efter-studier”. Enligt Dennis Beresford, före detta ordförande i 

FSAB, är det mycket vanligt inom redovisningsforskning att undersöka hur företagens 

beteende och resultat ändras, samt hur standarden påverkar investerarnas beslut 

(Schipper, 1994, s.62-63). Efter det att standarden implementerats undersöks vad som 

hände och vilka effekterna blev. Det finns även en hel del generell forskning om 

huruvida det är bra eller dåligt, samt för- och nackdelar, med att ha klara och strikta 

regler gentemot att lämna utrymme för professionell tolkning och bedömning, 

exempelvis (Ewert & Wagenhofer, 2005; Shipper, 2003; Madsen, 2011; Nelson, 2003). 

Eftersom att en förändring nu är aktuell är det viktigt att undersöka vilka effekter denna 

kan ge upphov till samt ge information och öka kunskapen om vilken påverkan 

förändringen kommer ha på företagens finansiella rapporter.  

Inom en snar framtid kommer IASB (International Accounting Standard Board) införa 

en ny leasingstandard, som innebär att de nuvarande redovisningsreglerna för 

leasingavtal i IAS 17 kommer förändras så att den nuvarande klassificeringen av 

operationella och finansiella leasingavtal kommer att upphöra och att dessa leasingavtal 

kommer att redovisas på samma sätt.  Anledningen till standardförändringen i IAS 17 är 

att undvika att företag medvetet klassificerar leasingavtalen så att avtalsformen ska 

passa in i deras redovisning och ge önskad effekt på finansiella mått och resultat. Detta 

är en del i målet att få bort off-balance aktiviteter och göra redovisningen mer 

transparent, något som innebär att jämförbarheten mellan företag kommer öka (FASB, 

2010). För att tydliggöra viktiga begrepp som kommer vara återkommande i 

examensarbetet som så väl i detta kapitel, så följer förklaringar av två klassificeringar av 

leasing; Finansiell leasing och operationell leasing. Där finansiell leasing är finansiering 

av främst lös egendom som kan liknas vid ett köp av en tillgång. Det är ett avtal där 

risker och fördelar med ägandet överförts till leasetagaren (IFRS-volymen, 2010, s.298, 

p.4). Operationell leasing är ett avtal som inte är finansiellt och därmed kan liknas med 

ett hyresavtal, vilket innebär att risker och fördelar med ägandet är kvar hos 

leasegivaren (IFRS-volymen, 2010, s.298, p.4). 

På grund av att möjligheten att exempelvis välja att klassificera dessa leasingavtal till ett 

sådant kontrakt som passar det specifika företaget och dess ekonomi bäst så uppkommer 

funderingar om hur mycket valmöjligheter ett företag egentligen ska ha vid redovisning 

av sina tillgångar, skulder och resultat. Verksamhetens rapport över finansiell ställning 

används som grund till intressenternas beslut, exempelvis så använder investerare 

rapporten för att analysera och utvärdera sin nuvarande/framtida kapitalplacering, 

medan långivare bedömer kreditvärdigheten på företaget genom de finansiella mått som 

rapporten ger underlag till. Detta innebär att om företaget har möjlighet att påverka 

resultatet så ges inte den verkliga bilden av företaget och dess ekonomiska ställning till 
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intressenterna. Företaget kan då ha justerat resultatet i en sådan riktning som gynnar 

dem själva och företaget med syfte att försöka skapa en bättre bild av verksamheten. 

Detta tillvägagångssätt går under begreppet earnings management.  

Earnings management innebär att den valfrihet som finns i redovisningen utnyttjas för 

att uppnå önskade mål och resultat. Företagets transaktioner kan struktureras om, vilket 

inte behöver innebära att det görs på ett sätt som bryter mot redovisningsstandarden, 

utan att flexibiliteten som finns i dagens redovisningsstandarder används som kryphål 

för att kunna visa upp en bättre bild av verksamheten. Ett exempel på en sådan 

omstrukturerad transaktion för att nå speciella mål med sin rapportering är när företag 

leasar en tillgång så avtalet medvetet blir operationellt istället för finansiellt. Däremot 

kan vinstmanipuleringen begränsas genom regelbaserade och strikta redovisningsregler, 

även av att företaget vill ha ett rykte att rapportera trovärdigt (Sundgren et. al., 2009, 

s.49-50).  

Tidigare forskning inom earnings management har haft största fokus på hur earnings 

management syns och ska upptäckas, företagsledningens incitament och beteende samt 

marknadens reaktion på användningen av earnings management (Rafik, 2002, s.33) 

Exempelvis har Healy & Whalen (1999) riktat sin studie på definitionen och motiv till 

tillämpandet av earnings management. Andra forskare som studerat motiv till att 

tillämpa vinstmaximering är Burgstahler & Dichev (1997), Burgstahler & Eames, 

(1998). Forskare som Watts & Zimmerman (1990) och Healy (1985) har även undersökt 

företagsledningens incitament till att justera resultatet i önskad riktning samt dess 

koppling till belöningssystem. 

Det finns relativt mycket forskning om leasing och ändringar i redovisningsmetoder för 

leasingavtal, framförallt från 80- och 90-talen när ändringar i SFAS no 13 var aktuella. 

SFAS är den amerikanska motsvarigheten till IFRS. Att kapitalisera all leasing och 

därmed slippa de klassificeringsproblem som uppstår har länge varit under granskning i 

tidigare forskning. Exempelvis kom Imhoff (1991) fram till att kapitalisering av 

operationella leasingavtal var nödvändigt, och Beattie (1998) visade upp samma 

resultat. 

Revisorn fungerar som en mellanhand mellan standardsättarna och företagsledningen, 

de ser till att den finansiella rapporten innehåller det den ska och följer de 

redovisningsstandarder den ska. Revisorn bidrar även till att öka ägarnas tillförlitlighet 

på företagens redovisade resultat, vilket leder till att informationsassymmetrin mellan 

investerare och företagsledare minskar. Vad gäller revisorer och earnings mangement så 

har DeAngelo (1981) visat att stora revisionsbyråer kan ge en högre kvalitet på 

revisionen, främst för att de har mer kunskap på grund av större möjligheter och 

resurser till fortlöpande utbildning av sina anställda. Beroendet av kunderna skiljer sig 

mellan revisionsbyråernas storlek (Hope & Langli, 2010), där de större 

revisionsbyråerna är mindre beroende av att behålla en specifik kund (Francis, 2004). 

Stora revisionsbyråer har även blivit förknippade med att ha större incitament till att 

rapportera eventuella tvivelaktigheter, vara mer självständiga samt skapa större 

trovärdighet hos företagets intressenter (Krishnan, 2003). Forskningen om revisorer och 

deras arbete är följaktligen fokuserad på deras oberoende (Hope & Langli, 2010), 

revisionskvaliteten (Francis, 2004; Choi et. al., 2010) samt tidsperspektivet (Collins et. 

al., 2004).  

Eftersom forskning kring ämnesområdena earnings management och standardsättning 

till största del är utförda antingen från företagets eller från investerares perspektiv 
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saknas det studier som är sedda ur revisorernas perspektiv, speciellt inom området 

earnings management. Det kan därför vara intressant och nödvändigt att lägga fokus på 

revisorerna, en inflytelserik aktör inom redovisningsområdet, och undersöka hur de ser 

på redovisningstekniska fenomen som earnings management. Revisorer har även insyn i 

det dagliga redovisningsarbetet och deras åsikter om hur standardsättning fungerar för 

att reglera den komplexa redovisningen är något som är viktigt att lyfta fram, och något 

som standardsättarna kan dra nytta av. De har även kännedom om vilka möjligheter till 

flexibilitet som finns i redovisningen och hur dessa eventuellt används av 

företagsledningen, vilket det behövs mer kunskap om eftersom standardsättarnas mål är 

att få bort earnings management.  

Sammanfattningsvis finns en hel del forskning om områdena leasing, standardändringar 

och earnings management. Däremot har få studier inriktats på sambandet mellan dessa 

områden och vi har identifierat ett forskningsgap om sambanden mellan earnings 

management och standardförändringar. Den aktuella standardförändringen i IAS 17-

Leasing berör båda dessa ämnesområden och är därför ett bra exempel på hur de hör 

ihop. Vi kommer i detta examensarbete inrikta oss på revisorers attityder för att deras 

roll som revisor innebär att de har en stor kunskap och inblick i både företagens 

redovisning och arbetet med redovisningsreglerna. Revisorers attityder har samma 

innebörd i denna studie som enligt Ajzen och Fishbein (1975)  där de menar att attityder 

är uppbyggt på både medvetna och omedvetna erfarenheter samt värderingar och 

fördomar.      

1.2 Problemformulering 
Problembakgrunden leder oss till våra problemformuleringar: 

 Vilka samband finns det mellan revisorers attityder till standardförändringar 

och deras medvetenhet om earnings management? 

 Vilka incitament och utrymmen anser revisorer att det finns för företag att 

utnyttja?  

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att beskriva revisorers attityder till standardförändringar och earnings 

management. I och med denna studie vill vi bidra till att skapa en bättre insyn i 

revisorers attityder kring fenomenet earnings management. Revisorer har en betydande 

insikt i redovisningen och de standarder som företagen är skyldiga att följa, därför vill 

vi ta till vara på deras yrkeskunskap och förmedla till standardsättarna hur standarderna 

fungerar och används i praktiken. För företagen och dess intressenter kan denna studie 

bidra till att öka förståelsen för varför det är viktigt att redovisningen sker på korrekt 

sätt och visa varför IASB kämpar för att öka jämförbarheten i redovisningen. Vad gäller 

det teoretiska bidraget har vi ovan identifierat ett forskningsgap inom earnings 

management, där forskningen inte sett på begreppet ur revisorers perspektiv. Vidare har 

forskningen inte kopplat samman detta med standardförändringar, därför kommer vi 

genom fokus på en aktuell standardförändring i IAS 17 att undersöka sambanden mellan 

earnings management och standardsättning.  

Vi kommer att använda oss av delsyften för att kunna genomföra denna undersökning 

och dessa delsyften kommer utmynna i studiens problemformuleringar.  

Delsyften: 
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 Vilka attityder till standardförändringar i allmänhet och till IAS 17 finns hos 

revisorer? 

För att uppfylla detta delsyfte används ett praktiskt exempel på 

standardförändring för att lättare kunna undersöka vilka attityder revisorer har 

till standardförändringar i allmänhet, samt hur införstådda revisorerna är i den 

kommande standardförändringen i IAS 17 och dess effekter. 

 

 Vilka attityder till earnings management finns hos revisorer? 

Med detta delsyfte ämnar vi att undersöka hur revisorer är inställda till 

användningen av redovisningens flexibilitet, samt deras medvetenhet om 

earnings management. 

 

 Vilka effekter anser revisorer att det blir på earnings management vid 

standardförändringar i allmänhet och IAS 17 specifikt? 

Ett av IASB´s huvudmål är att öka jämförbarheten mellan olika företags 

redovisade resultat, de vill därför minska möjligheterna till medveten justering 

av resultaten hos företagen. Genom att undersöka vilka effekter revisorerna 

anser att standardförändringar ger på earnings management vill vi analysera 

på om dessa förändringar uppfyller de syften i praktiken som standardsättarna 

har vid utformningen.  

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till godkända och auktoriserade revisorer i Sverige, eftersom 

denna yrkesgrupp anses ha en bred kunskap och kompetens kring redovisning och dess 

standarder. Valet att avgränsa studien till Sverige, är för att andra länder kan tillämpa 

andra redovisningsstandarder som exempelvis USA och deras användning av U.S  

Generally Accepted Accounting Principles  (GAAP).  

Genom studiens delsyften har vi undersökt revisorers attityder till IAS 17 och dess 

effekter på earnings management. IAS 17 har använts som ett aktuellt exempel på 

standardförändring för att kunna nå revisorers attityder till standardförändringar.  Ett 

stöd för är att vår förstudie gav indikationer på att det är svårt att generellt ta ställning 

till standardförändringar eftersom alla är så olika.  

Däremot har vi valt att basera de övergripande frågeställningarna på 

standardförändringar generellt, det finns framförallt två anledningar till att vi i denna 

valt att inte uttala oss specifikt om den kommande standardförändringen i IAS 17. Den 

första anledningen är att det visade sig vara ett relativt litet antal revisorer som uppgett 

att de arbetar med kunder som tillämpar IFRS. En andra anledning är att en relativt stor 

del av revisorerna anser sig ha en liten kännedom om den kommande 

standardförändringen i IAS 17. 
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ORDLISTA 

Auktoriserad revisor – Minst 4års akademisk utbildning via högskola samt minst 5års 

praktisk utbildning under handledning av auktoriserad eller godkänd revisor. 

Bright-line rules – Rak och tydlig rekommendation hur exempelvis leasingavtal ska 

klassificeras.  

Chi-square tests – Chi-två test 

Derecognition approach - innebär att leasegivaren bokar bort den underliggande 

tillgången från balansräkningen och i stället redovisar en fordran för leasegivaren för 

rätten att erhålla leasingbetalningar. 

Earnings management – Vinstmaximering 

FASB – Financial Accounting Standards Board 

Godkänd revisor – Minst 3års akademisk utbildning via högskola samt minst 5års 

praktisk utbildning under handledning av auktoriserad eller godkänd revisor.  

IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standard Board 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

Leasegivare – Företag som hyr ut ett objekt till företag/privat person 

Leasetagare – Företag/privat person som hyr ett objekt 

Leasing – Uthyrning 

Off-balance sheet – Utanför balansräkningen 

Performance obligation approach – innebär att leasegivaren redovisar den 

underliggande tillgången samt en fordran för ”rätten att erhålla leasingbetalningar” samt 

en leasingskuld för ”skyldigheten att hålla tillgången tillgänglig för leasetagaren”. 

The big 4 – Revisionsbyråerna Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC 
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2. Metodologiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel förklarar vi studiens metodologiska utgångspunkter genom att till en 

början förklara valet av ämnesområden. Vi redogör sedan för den förförståelse som vi 

har för ämnena och eftersom vår vetenskapliga utgångspunkt är positivistisk ämnar vi 

försöka minimera förförståelsens påverkan på arbetet. Vidare kommer även vår 

forskningsansats beskrivas, samt att vi kommer sträva efter att förhålla oss opartiska 

och objektiva. Kapitlet avslutas med att de källor som använts granskas kritiskt. 

 

2.1 Ämnesval 
Vi beslutade i ett tidigt skede att vi var intresserade att skriva om leasing och hur 

företag kunde vrida sina leasingavtal utifrån hur de ville att det skulle beskådas utifrån, 

med andra ord använda sig av operationell leasing i större utsträckning. Detta intresse 

har byggts upp under vår utbildningstid på civilekonomprogrammet, då vi har arbetat 

mycket med IFRS och under ett casearbete kommit i nära kontakt med IAS 17 Leasing. 

Caset handlade om klädföretag som finansierade sina affärslokaler genom operationell 

leasing, samt flygbolag som finansierar alla sina flygplan med samma form av leasing. I 

båda fallen förvånades vi över att värdet på dessa leasingposter var väldigt stora och när 

vi sen hörde talas om att en förändring i denna redovisningsstandard skulle komma att 

ske inom en snar framtid, samt att förändringen skulle innebära att just operationella 

leasingavtal skulle tas bort så insåg vi att det kommer bli en stor skillnad i 

balansräkningen för dessa företag.  

I inledningsfasen för examensarbetet planerade vi först att undersöka IAS 17 från 

företagens perspektiv. Eftersom många tidigare studier fokuserar på just företag och 

svarsfrekvensen generellt är låg i dessa studier, så riktades vårt fokus mot revisorer. 

Revisorer var ett intressant perspektiv att se på våra ämnesområden ur, dels för att de 

kan anses vara känsliga ämnen och dels för att revisorer ska vara opartiska samt besitter 

kunskap om företags redovisning. Den inledande kontakten med revisorer skedde när vi 

sökte professionella åsikter kring den aktuella standardförändringen i IAS 17. 

Kontakten skedde med fem revisorer som arbetar på olika kontor som tillhör big 4 både 

inom Umeå och i Stockholm. 

I samråd med dessa revisorer kom vi fram till att om vi väljer att endast specificera oss 

på IAS 17, så kan det bli svårt att få fram revisorers attityder då det är relativt få 

revisorer som arbetar med företag som redovisar leasing. Detta leder till att vi har tagit 

beslutet att med hjälp av earnings management och standardförändringar generellt 

komma åt revisorers attityder till IAS 17 specifikt. Eftersom att operationella 

leasingavtal fungerar som ett hyreskontrakt så syns aldrig den bakomliggande skulden 

eller tillgången i balansräkningen, en så kallad off-balance sheet post, därför är det svårt 

för intressenterna att värdera företaget. I och med att earnings management ofta sker 

genom att använda sig av off-balance sheet poster, exempelvis operationell leasing, 

kommer företagets möjligheter att justera resultatet i önskad riktning minska. Företag 

får det svårare att använda sig av flexibilitet i redovisningen.  

2.2 Förförståelse 
I och med vår förförståelse vill vi klargöra vilka kunskaper och fördomar vi har inom 

vårt forskningsområde, detta för att försöka hantera och kontrollera hur förförståelsen 

kommer påverka vår roll som forskare (Johansson-Lindfors, 1993, s.76-77). Vår 

förförståelse inom ämnesområdena leasing och redovisningsmetoder är begränsad då vi 

inte har någon tidigare erfarenhet av forskning inom ämnena. Däremot har vi genom 
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Civilekonomutbildningen med inriktning mot redovisning fått grundläggande kunskaper 

inom leasing och redovisningsmetoder, som kan komma att påverka hur vi ser på 

företagsekonomisk information samt hur våra tolkningar kommer att styras. Vi är 

medvetna om att företag kan välja olika redovisningsmetoder vid värdering och 

redovisning av tillgångar och skulder, detta innebär att företagen har möjlighet att vara 

flexibel i redovisningen och välja de metoder som gynnar företaget mest. På så sätt kan 

redovisningen bli vinklad och earnings management uppstår. 

Praktisk förförståelse, även kallad förstahandsförförståelse, är den kunskap forskaren får 

genom egna upplevelser (Johansson-Lindfors, 1993, s.76). Vi har en begränsad 

förförståelse inom det praktiska området då vi inte har någon praktisk erfarenhet inom 

ämnet som har kunnat forma oss i någon betydande utsträckning. Därför menar vi att 

studien främst kommer vara påverkad av den kunskap forskarna får genom externa 

källor i form av kurslitteratur, föreläsningar och vetenskapliga artiklar, vår teoretiska 

förförståelse. Denna andrahandsförförståelse har vi erhållit från den litteratur vi kommit 

i kontakt med under vår utbildningstid, främst från vetenskapliga forskningsartiklar och 

företagsekonomisk kurslitteratur (Johansson-Lindfors, 1993, s.76). Vi kan som forskare 

påverkas genom att vi känner till en hel del litteratur inom ämnesområdet, och därför 

kan tendera att välja sådan litteratur som vi tidigare kommit i kontakt med. 

Hur vår förförståelse har påverkat oss i vår forskning kommenterar vi i efterhand, då vi 

under studiens gång kommer upptäcka vad vi anser konsekvenserna blev av 

förförståelsen samt hur denna har påverkat arbetet. Vi har kunnat fastställa att vår 

förförståelse inte har påverkat oss i någon större utsträckning, då vi anser att vi har 

kunnat förhålla oss relativt objektivt till delarna i studien. Däremot kan förförståelsen ha 

påverkat valet av teorier, då valet mer självklart föll på de teorier som vi redan kände till 

genom den kurslitteratur som använts under vår studietid. Vår förförståelse kan också 

ha påverkat vårt val av ämnesområde, eftersom vi kan ha fokuserat mer på de områden 

som vi haft intresse av.  

2.3 Vetenskaplig kunskapssyn 
Forskarens kunskapssyn påverkar hur denne utarbetar sin studie och hur de olika 

teorierna kommer att hanteras. Kunskapsteori handlar om läran om kunskap som 

beskriver i vilken omfattning det är möjligt att samla in kunskap om verkligheten. 

(Johansson-Lindfors, 1993, s.10-11) Kunskapen utgår från vad en forskare kan anse 

vara acceptabel kunskap inom ett specifikt ämnesområde. Forskarna kan samla in 

kunskap genom att tolka och förstå respektive att förenkla och förklara. (Bryman & 

Bell, 2005, s.27) 

Enligt Bryman & Bell (2005) är positivismen en naturvetenskapligt inriktad 

kunskapsteori som handlar om att det bara finns en sann verklighet där det enbart är 

möjligt att observera sinnena. Positivismen innebär att kunskaper som endast kan 

bekräftas via sinnena kan ses som riktig kunskap. Teorins syfte är att skapa olika 

hypoteser som prövas för att kunna ta ställning till förklaringarna som framkommer, 

deduktivism. Kunskapen och dess förklaringar ska vara värderingsfria, vilket innebär att 

forskaren ska vara oberoende och inte påverkas av studien. Det ska även finnas en 

skillnad mellan vetenskapliga och normativa påståenden. (Bryman & Bell, 2005, s.26) 

En forskare med ett positivistiskt synsätt hämtar hypoteser ur teorier och går därför från 

teorin till verkligheten, med syfte att förenkla och förklara. Inom detta synsätt ska 

forskaren vara objektiv och inte låta egna förförståelser påverka forskningen. 
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Den centrala delen i ontologin är att skilja om sociala föremål ska uppfattas som 

objektiva eller om de ska bedömas som konstruktioner som är skapade av olika aktörers 

uppfattningar och handlingar (Bryman & Bell, 2005, s.33). Som forskare kommer vi 

inte se verkligheten som en social konstruktion, snarare är vår verklighetssyn att det 

finns en verklig verklighet och oberoende av vem som studerar verkligheten så betyder 

den samma sak (Ejvegård, 2009, s.19-20).  

Som forskare har vi skyldighet att sträva efter att förhålla oss objektiva till ämnet som 

studeras. Däremot är det svårt att garantera att detta uppfylls eftersom det kan vara svårt 

att upptäcka sina egna fördomar och förutfattade åsikter, som finns på människans 

psykologiska plan. (Ejvegård, 2009, s.19-20) Ingen av författarna vill påverka studien 

genom egna värderingar och försöker därmed i största möjliga utsträckning vara 

objektiva i studien och i hela forskningsprocessen. För att uppnå objektivitet vill vi 

minimera inverkan av vår förförståelse, detta har vi försökt göra genom att redogöra och 

beskriva för att kunna kontrollera den. Som forskare vill vi att studien ska ses som 

trovärdig med hög reliabilitet och validitet, därför anser vi att det är viktigt att försöka 

återspegla studiens verklighet på ett så rättvist sätt som möjligt. 

 

Utifrån ovanstående resonemang anser vi som forskare att vi bör grunda våra 

antaganden och tolkningar i teorier för att kunna finna förklaringar, istället för att som i 

hermeneutiken spekulera fritt. Det positivistiska synsättet överensstämmer med vår 

studie, då vi vill förklara ett samband mellan olika faktorer och försöka se ett mönster i 

revisorers attityder. Grunden för vår forskningsstrategi kommer byggas utifrån teorier, 

vilket också betyder att vår studie kommer att grunda sig i ett positivistiskt perspektiv.  

 

Genom att tillämpa en kvantitativ undersökning måste vi som forskare vara medvetna 

om att viss information kan missas. Ny information som kan vara relevant för studien 

kanske inte kommer fram eftersom undersökningen inte öppnar för fylliga svar från 

respondenterna.  

2.4 Angreppssätt 
Angreppssättet handlar om sambandet mellan teori och empiri, och huruvida det är teori 

eller empiri som varit utgångspunkten i forskningsprocessen samt hur forskaren drar 

sina slutsatser. (Bryman & Bell, 2005, s.23-25) I och med vårt angreppssätt vill vi 

förklara och beskriva teorier genom att se samband utifrån våra resultat från studien, 

och vi kommer därför att utföra en kvantitativ studie där vi kommer att skicka ut en 

enkät till revisorer. Enkäten kommer att undersöka revisorers attityder till 

standardförändringar och earnings management med syftet att hitta förklaringar till 

deras inställningar för vårt forskningsområde. För att tydliggöra varför vi ansett att vi 

ska förhålla oss till det deduktiva angreppssättet, vill vi förklara deduktionen.  

 

Inom deduktionen börjar forskaren i en teori, formulerar en hypotes och testar 

hypotesen genom observationer med syfte att beskriva och förklara för att kunna dra 

slutsatser om en händelse och stärka teorin (Lindholm, 2007, s.46). Detta innebär att 

forskaren måste ha goda förkunskaper om ämnet för att kunna utföra undersökningen. 

För att skaffa oss förkunskaper har vi börjat med att bygga upp vår teoretiska 

referensram, denna tas sedan med till empirin där den testas för att avslutningsvis 

resultera i samband och förklaringar. Bryman & Bell (2005) menar att den kvantitativa 

forskningen förknippas med positivismen och anpassar sig bäst med det deduktiva 

angreppssättet. Däremot är vi medvetna om att vi kan gå miste om väsentlig information 
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och missa nya aspekter då vi varit fokuserade på vårt ämne. Ett deduktivt angreppssätt 

kan begränsa forskaren så viktig information riskerar att missas eftersom forskaren 

fokuserar på att endast söka information som anses vara relevant för ämnet. (Bryman & 

Bell, 2005, s.23-25). 

2.5 Litteratursökning 
Vi har genomfört en omfattande litteratursökning om våra ämnesområden inför studien 

för att försöka identifiera eventuella forskningsgap och intressanta infallsvinklar. Till en 

början har vi på ett översiktligt sätt sökt de huvudsakliga innebörderna av 

ämnesområdena, genom att söka i Universitetsbibliotekets databaser såsom exempelvis 

EBSCO, Business source premier och Google scholar. De huvudsakliga sökorden vi har 

använt; leasing, IAS 17, rule change, auditor, earnings management, off-balance, 

positive accounting, agency theory. Till en början fokuserade vi på artiklarnas 

sammanfattning och slutsatser för att avgöra om artikeln är relevant för vår studie. När 

vi skapade oss en grundläggande kunskap kring ämnesområden ville vi fokusera på att 

hitta specifik forskning kring områdena. Detta gjorde genom att kombinera ovanstående 

sökord och därmed hitta relevanta artiklar för vår studie.  

Litteraturen som vi har genomsökt har visat att det finns relativt mycket forskning som 

har beaktat attityder till earnings management hos investerare och företag. I litteratur 

om standardförändringar är det svårt att generalisera informationen eftersom den oftast 

handlar om en specifik standardförändring och dess effekter för företag och investerare. 

Däremot anser vi att det saknas forskning om revisorers attityder till 

standardförändringar och earnings management, vilket kan tyckas underligt eftersom 

revisorer är så pass involverade i företags redovisning samt i redovisningsstandarder. 

Inom området standardförändringar finns det sen tidigare en del forskning om 

kapitalisering av leasing, studierna har främst riktat sig mot företaget och de 

finansieringseffekter och resultat påverkan som förändringen gett upphov till. I och med 

att det finns bristfällig litteratur som gäller olika infallsvinklar för revisorer, har det varit 

mycket tidskrävande och svårt att hitta lämplig information som vi kunnat använda oss 

av i studien. Däremot har den litteratur vi hittat kunnat ge oss tillräcklig bakgrund för att 

genomföra studien. 

2.6 Kritik av sekundärkällor 
I detta arbete har vi till en stor del använt oss av vetenskapliga artiklar som vi ansett 

varit lämpliga och användbara i vår studie. Artiklarna som vi använt oss av har vi hittat 

på Google scholar, samt databaserna Business source premier och EBSCO.  

Vi har i första hand valt vetenskapliga artiklar som varit citerade, samt de vetenskapliga 

artiklar som använts i tidigare forskning. Anledningen till att vi har prioriterat citerade 

artiklar är för att det tyder på att artiklarna är av god kvalitet. Några av våra artiklar har 

inte varit från de senaste åren då diskussionen om behovet om att kapitalisera det 

operationella leasingavtalet varit aktuell under en längre tid. De valda artiklarna anser vi 

är av stor relevans trots att de är relativt gamla, men dessa är mer detaljerade än senare 

årens publicerade artiklar. Därmed har vi gjort en bedömning av att våra äldre artiklar 

har god validitet och är lämpliga för vår studie.  

De flesta vetenskapliga artiklar har varit publicerade på engelska, vilket skapar en risk 

att tolkningen och översättningen blir felaktig. Den risken har vi försökt att hindra 

genom att vi har hjälpts åt med översättningar för att se om båda tolkar det på samma 

sätt. Vi har även valt att behålla en del engelska begrepp så långt det är möjligt för att 
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underlätta för oss som forskare att hålla isär och vara konsekventa i vår översättning, 

samt att vissa begrepp riskerar att inte få samma innebörd om dessa översätts. En annan 

anledning till att vi anser risken med översättning är relativt liten är att båda författarna 

under utbildningens gång mestadels har läst engelsk litteratur och haft en stor del av 

undervisningen på engelska.  

Den litteratur vi använt oss av har till viss del varit kurslitteratur, men vi har främst 

fokuserat på litteratur av rekommenderade författare alternativt författare som 

förekommit och hänvisats till i tidigare forskning. Däremot har vi försökt att 

komplettera med annan litteratur när vi upplevt att det finns incitament till att källorna 

varit vinklade, då vi försökt utföra studien på ett neutralt sätt med minimal påverkan. 

Vad gäller källornas ålder, varierar de mellan åren 1978-2011. Vi är medvetna om att 

mycket kan ha förändrats under dessa årtionden men vi anser även att de är av stor 

relevans att ta hänsyn till de äldre artiklarna då dessa är ligger till grund för nyare 

forskning.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Det tredje kapitlet kommer att behandla de teorier som ligger till grund för empirin. 

Genom agentteorin ämnar vi förklara revisorernas roll i förhållandet mellan agenter 

och principaler, vidare följer teorier som är väsentliga för att skapa förståelse för 

ämnesområdet. Utifrån denna grund beskriver vi förhållandet mellan earnings 

management, standardförändringar och revisorer, vilket kopplar till 

problemformuleringen och senare kommer analyseras. I slutet av kapitlet ges ett 

aktuellt exempel på standardförändring som berör earnings management. Slutligen 

sammanfattas det mest intressanta av de teoridelar som presenterats och vi fokuserar 

på vad som kommer att tas med vidare till empirin genom en sammanfattande modell. 

 

3.1 Agentteori 
För att skapa förståelse för förhållandet mellan företagsledningen och företagets 

intressenter använder vi oss av agentteorin, med denna teori förklarar vi även vilken roll 

som revisorn har mellan dessa parter och hur revisorn bidrar till att minska 

informationsassymmetrin. 

Agentteorin vill förklara hur individer handlar i ett principal-agent förhållande. 

Principalen är ägarna, det vill säga investerarna, medan agenten är företagsledningen, 

cheferna. Principalens roll är främst att bidra med kapital och skapa incitament, 

principalen anställer sedan en agent med uppgift att förvalta kapitalet och driva 

verksamheten på en daglig nivå. (Eilifsen et. al., 2010, s.6-7) 

3.1.1 Problem i agentteorin 

Agentteorin fokuserar på två centrala problem, det första är att agenten, som är anställd 

för att förvalta principalens kapital, inte alltid har samma incitament som ägaren 

(Lambert, 2001). Exempelvis förväntas agenten föredra redovisningsmetoder och 

finansieringsformer som leder till ökad vinst för agenten personligen (Artsberg, 2005, 

s.84). Det kan därför uppstå intressekonflikt mellan parterna då dessa inte har 

målsättningar som stämmer överens med varandra (Lambert, 2001). Det andra 

problemet är att principalen och agenten har olika inställningar till risktagande, det kan 

innebära att dessa två parter har olika stor riskbenägenhet och därför väljer olika 

alternativ. Exempelvis har agenten incitament att satsa på kortsiktig tillväxt, medan det 

för principalen i längden är bättre med mer långsiktig vinst och därmed mindre riskfylld 

kapitalplacering (Eilifsen et. al., 2010, s.6). För att undvika dessa problem och uppnå 

maximal effektivitet måste principalen hitta en agent som har samma mål och 

värderingar, vilket skulle vara det ultimata principal-agent förhållandet. 

 

Eftersom maximal effektivitet sällan finns så kvarstår denna problematik mellan 

investerare och företagsledare, bristen på kontroll blir därför en kostnad för principalen. 

Kostnaden består dels av en kostnad som krävs för att få agenten att agera i principalens 

intresse, oftast i form av belöningar, dels av kostnader för att anlita en neutral part som 

kan kontrollera att agenten handlar i principalens intresse. Det är vid den sistnämnde 

kostnaden, som den oberoende parten i förhållandet, som revisorn kommer in i bilden. 

(Artsberg, 2005, s.84). Revisorns uppgift är att agera mellan ägarna och företagsledarna 

för att minska gapet mellan parterna, det vill säga för att minska 

informationsassymmetrin. Med syfte att förklara de olika delarnas förhållande till 

varandra redogör vi nedan för informationsassymmetri för att sedan förtydliga revisorns 

roll. 
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3.1.2 Informationsassymmetri 
Informationsassymmetrin uppstår på grund av att principalen inte har möjlighet att 

fullständigt övervaka agentens handlingar, dessa handlingar påverkar även andra parters 

intressen i företaget exempelvis banker och investerare. I ett företag är det i princip 

omöjligt för ägarna att hålla full kontroll och se över kvaliteten på företagsledarens 

insatser, samt se att företagsledaren arbetar mot ägarens incitament. (Scott, 1997, s.3) 

Företagsledningen besitter all information om företaget och dess verkliga ekonomiska 

situation, medan ägarna oftast bara har den bild av företaget som ledningen skapar och 

visar upp i rapporter om den finansiella ställningen (Eilifsen et al. 2010 s.6). 

 

Earnings management uppstår från informationsassymmetri och motiv till att införa och 

använda sig av redovisningsregler är just att minska denna informationsassymmetri 

genom att ge aktuell och relevant information till aktieägarna. Publika företag har större 

klyfta i informationen mellan företagledningen, som sköter den dagliga driften av 

verksamheten, och investerarna, som satsar kapital i företaget. På grund av bristen på 

information så ser aktiekurserna annorlunda ut mot för hur de skulle ha sett ut om 

informationen hade varit perfekt. (Beatty & Harris, 1999, s.299-302) Då publika företag 

har mer spridda aktieinnehav och större fokus på aktiekursen än privata företag så är 

informationsassymmetrin högre i de publika företagen, därför motiverar 

informationsassymmetrin de publika företagen att använda sig av earnings management. 

(Beatty & Harris, 1999, s.321) 

3.1.3 Revisorns roll 
Revisorns roll går ut på att agenten anlitar en revisor för att göra en objektiv granskning 

av företagets finansiella rapport. Denna granskning leder till att företag ökar sin 

transparens gentemot dess intressenter och principaler då de till en högre grad kan lita 

på att de redovisade siffrorna ger en sann och mer tillförlitlig bild över företaget. 

Revisorn fungerar som en oberoende part mellan agenter och principaler, det leder till 

att informationsassymmetrin minskar och då ökar tillförlitligheten. Genom att anlita en 

objektiv och oberoende part kan incitament till att justera resultatet minska. Revisorn 

kontrollerar kontinuerligt vilka redovisningsmetoder företaget använder, att rätt 

transaktioner hör till rätt period, samt att tillgångar och skulder är värderade till rätt 

värde. (Eilifsen et al., 2010, s.6-8) Principalen har fördel av revision så länge som 

nyttan överstiger kostnaderna (Artsberg, 2005, s.84). Revisionen bidrar till att förstärka 

trovärdheten på agentens finansiella rapportering och försäkrar att de 

redovisningsmetoder som används följer de redovisningsstandarder som är aktuella för 

företaget och dess verksamhet. Studier har visat att principalerna i många fall kräver att 

en revision görs, även om det inte alltid finns tvingande krav på att en sådan utförs. 

(Healy & Palepu, 2000, s.415)  
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3.1.4 Agentteorins applikation i denna studie 

Genom att ledningen kan välja vilka redovisningsprinciper de vill använda sig av, och 

på så sätt välja vilket resultat som ska visas upp för företagets intressenter, har de 

möjlighet att vinkla bilden av företaget på ett sätt som gynnar dem själva. Detta innebär 

att de kan välja att avslöja så lite som möjligt om företaget i dessa rapporter. Revisorns 

roll är att kvalitetssäkra den finansiella rapportet och se till att företagen följer de 

angivna redovisningsprinciper de är skyldiga till att förhålla sig till. En vanlig form av 

finansiering som ledningen kan välja att hålla ”osynliga” för investerarna är just leasing 

och valet av operationella leasingavtal. Det innebär att leasingobjektet endast betraktas 

som en hyra och därför inte behöver redovisas som en tillgång. Operationella 

leasingavtal är därför intressanta som en möjlighet för ledningen att påverka resultatet 

och därmed sin egen belöning.  

 

Figur 1. Sammanfattande modell över agentteorin 

Källa: Egen konstruktion baserad på Eilifsen et.al. (2010) 

  

 

 PRINCIPAL 

 

AGENT 

 

REVISOR 

Informationsassymmetri 

Principalen anställer 

revisorn för att objektivt 

granska den finansiella 

rapporten som agenten 
sammanställt. 

Granskar redovisningsmetoder 

och värderingar och framställer 

en revisionsberättelse som 

kompletterar den finansiella 

rapporten 

Agenten anställs av principalen för att sköta deras 

investering i verksamheten på daglig nivå. För att agenten 

ska prestera i principalens intresse skrivs ofta ett kontrakt 

där exempelvis agentens prestationsmått baseras på 

prestation i principalens intressen. 
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3.2 Positiv redovisningsteori 
För att förklara varför företagsledningen kan ha incitament till att justera företagets 

redovisade resultat som visas i den externa finansiella rapporten används positiv 

redovisningsteori. Positiv redovisningsteori försöker skapa förståelse för varför valet av 

redovisningsprinciper spelar roll och varför företag väljer de redovisningsprinciper de 

faktiskt gör. (Scott, 1997, s.9) Grunden i denna teori är att alla människor (i detta fall 

alltså både investerare och företagledare) är nyttomaximerande och kommer att välja det 

alternativ som ger dem själva den största nyttan (Scott, 1997, s.220). Den tidigare 

nämnda agentteorin har sitt ursprung ifrån positiva redovisningsteorin, däremot 

fokuserar agentteorin enbart på förhållandet mellan agenter och principaler. Både 

positiv redovisningsteori och agentteorin är väl använda bland studier inom 

redovisningsområdet, redan på 1970-talet användes dessa teorier för att förklara 

företagsledningens opportunistiska förhållningssätt till redovisningen. (Deegan & 

Unerman, 2006, s.217-221) 

Teorin anser att företagen består av ett samband av kontrakt, dessa kontrakt kan delas in 

i ledningens kompensationskontrakt och skuldkontrakt. Kontrakten kan hjälpa oss att 

förstå vilka redovisningsprinciper företaget väljer. Valet av hur företaget vill redovisa 

sina tillgångar och resultat i rapporten om finansiell ställning baseras på vilka 

intressenter som de två typerna av kontrakt har. Exempelvis så är ledningen intresserad 

av hur nettoinkomsten beräknas för att deras belöning oftast baseras på denna nedersta 

post i resultaträkningen, medan utlåningsinstitut och investerare är intresserade av 

finansiella mått. (Scott, 1997, s.9) 

Positiv redovisningsteori kan enligt Watts & Zimmerman (1990) delas upp i tre 

hypoteser, vilka kan ses som incitament till varför företagsledningen väljer att justera 

företagets resultat: 

Belöningshypotesen: denna hypotes menar att ledaren är opportunistisk och vill ha hög 

belöning. Ledningen på företag som har belöningssystem har incitament till att använda 

de redovisningsmetoder som ger dem själva mer belöning. Därför agerar ledaren genom 

att justera resultatet så att belöningen blir högre genom att använda 

redovisningsmetoder som ökar vinsten för det aktuella året. (Watts & Zimmerman, 

1990, s.138) 

Skuldhypotesen: Ledaren har större incitament att justera resultatet för det aktuella året 

om de har press att hålla finansiella mått uppe för att tillfredsställa exempelvis 

långivarna. (Scott, 1997, s.222) Sannolikheten att ledaren väljer en redovisningsmetod 

som innebär att intäkterna ökar är större om företaget har en högre nivå av debt/equity, 

de vill då öka sina intäkter för att hålla detta mått på en nivå som passar deras 

överenskommelse med exempelvis långivare. (Watts & Zimmerman, 1990, s.139) 

 

Politiska kostnadshypotesen: företag är utsatta för politiska kostnader och kan välja att 

ändra redovisningsprincip för att undvika dessa kostnader (Scott, 1997, s.222). Stora 

företag är mer utsatta för politiskt uppmärksamhet än mindre företag, och de är därför 

mer benägna att hålla nere deras redovisade resultat (Watts & Zimmerman, 1990, 

s.139). 

Till konceptet positiv redovisningsteori hör ett antal andra begrepp, som alla grundar sig 

i att företag genom flexibilitet i redovisningsstandarder har möjlighet att välja vilka 

redovisningsmetoder de ska använda, denna flexibilitet kan användas till att påverka det 
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redovisade resultaten i önskad riktning. En form av positiv redovisningsteori är earnings 

management, som tas upp i följande avsnitt.  Positiv redovisningsteori menar även att 

det fortfarande ska finnas utrymme till flexibilitet hos företagsledaren att välja vilket 

redovisningsalternativ som passar bäst för just deras företag. Det skulle vara för 

kostsamt att strama åt reglerna och ta bort flexibiliteten, då den kan användas till att 

hantera oförutsedda händelser. Genom att ge denna flexibilitet till ledaren finns det 

utrymme för att ledaren väljer de alternativ som ger dem mest nytta. (Scott, 1997, s.219-

220) 

3.3 Earnings management 
Vid räkenskapsårets slut är nästan alla företag skyldiga att sammanställa företagets 

räkenskaper i en årsredovisning samt att offentliggöra denna (Bokföringslagen, SFS 

1999:1078, 6 kap 1§). Årsredovisningen ska enligt Årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554, 2 kap 2-3§§) upprättas i enighet med god redovisningssed och det 

rapporterade resultatet och värderingar ska ge en rättvisande bild av företaget. Denna 

årsredovisning har som syfte att ge ekonomisk information till företagets intressenter, så 

som exempelvis investerare och låneinstitut (Thomasson et.al., 2006, s.328). Eftersom 

informationen som företaget lämnar ut i årsredovisningen används som grund i många 

beslut hos intressenterna så finns incitament till att anpassa redovisningsmetoder för att 

kunna visa upp en bättre bild av företaget som tilltalar intressenterna mer. Genom att 

justera de redovisade siffrorna så att dessa ser bättre ut och påverka företagets eller sin 

egna personliga prestation i önskad riktning tillämpas earnings management. Nedan 

definieras och förklaras innebörden av begreppet earnings management. 

3.3.1 Definition 

Inom redovisningen krävs många värderingar och bedömningar för att sammanställa 

och beräkna ett företags värde och ekonomiska situation. Med begreppet earnings 

management menas att företagsledningen använder möjligheten till den flexibilitet och 

bedömning som finns inom redovisningen för att justera de redovisade summorna i 

önskad riktning. De ser till att välja de redovisningsmetoder som innebär att den 

finansiella rapporten visar upp en fördelaktig bild av företaget och dess ekonomiska 

situation. Dessa val får som följd att intressenter blir missledda och att avtalsenliga 

resultat blir påverkade. Å andra sidan kan flexibiliteteten i redovisningen även användas 

till att gynna intressenterna genom att göra de finansiella rapporterna mer informativa, 

men detta räknas inte in under definitionen av earnings management. (Healy & Whalen, 

1999, s.368-369)  

3.3.2 Motiv till earnings management 

Tidigare forskning har identifierat flera bakomliggande motiv till earnings management, 

de starkaste motiven är: 

1. Förväntningar på företagets resultat av kapitalmarknaden och dess värdering av 

företaget (Healy & Whalen, 1999, s.370). Eftersom att rapporten över företagets 

finansiella ställning används som grund till värdering av analytiker och investerare kan 

det finnas incitament till att vilja visa upp bra redovisade resultat, för att på så sätt 

kunna driva upp aktiepriset. Framförallt finns incitament att justera upp det redovisade 

resultatet med anledning av att undvika att visa upp lägre vinst än den förväntade vinst 

som analytiker prognostiserat (Burgstahler & Eames, 1998). Burgstahler & Dichev 

(1997, s.124) visar att incitament till att använda sig av earnings management även finns 

för att undvika att visa upp minskade vinster alternativt förluster. Motiv till att 

rapportera högre redovisat resultat grundar sig på att framställa en bättre bild av 
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företaget till anställda, kunder, leverantörer och långivare. Exempelvis så kan företaget 

gynnas av att visa upp bra resultat genom att få bättre lånevillkor då de visar upp en 

stabil ekonomisk situation med låg risk till konkurs, bättre köpvillkor då de är mer 

trovärdiga att betala och även handla i framtiden, samt att kunderna är villiga att betala 

mer då de är mer säkra på att företaget kan följa upp efterköpsvillkor så som garanti och 

liknande (Bowen et. al., 1995, s.256, 291-292).  

2. Skrivna avtal som baserar sig på redovisade siffror, samt konkurrens- och 

regleringsskäl (Healy & Whalen, 1999, s.370). Redovisade resultat och finansiella mått 

som baserar sig på dessa redovisade värden används i hög grad som bas till de olika 

former av kontrakt som avtalas mellan företaget och dess intressenter. Exempelvis 

används finansiella mått för att anpassa kompensationen som företagsledaren får med 

externa intressenters mål. Det kan finnas incitament hos företagsledaren till att justera 

redovisade resultat för att få sin egen prestation att se bättre ut, och på så sätt öka sin 

egen belöning ((Watts & Zimmerman, 1990, s.138-139), (Healy, 1985, s.106)). Watts & 

Zimmerman (1978, s.115) visar även på att företag har tendens att justera ned sitt 

resultat i situationer där de är utsatta för undersökning om konkurrensbegränsande 

samverkan eller andra politiska konsekvenser. I avsnittet om positiv redovisningsteori 

visades tre hypoteser som Watts & Zimmerman (1990, s.138-139) tagit fram, samtliga 

hypoteser visar incitament till earnings management. 

3.3.3 Metoder som används för att justera den externa redovisningen 

Det finns flera metoder som kan användas för att justera resultatet i den finansiella 

rapporten genom earnings management, något som ger stor möjlighet att påverka det 

redovisade resultatet är värderingen av tillgångar och skulder. Exempelvis kan företaget 

välja att undervärdera skulder, alternativt övervärdera tillgångar för att påverka vinsten, 

och följaktligen även påverka framtida förväntningar och vinstprognoser (Mulford & 

Comiskey, 2002, s. 239-240, 259). För att illustrera detta kommer vi nedan att redogöra 

för hur företag justerar den externa redovisningen genom att hålla tillgångar och skulder 

utanför balansräkningen. Vi lägger fokus på denna metod eftersom denna är aktuell då 

det är just off-balance sheet finansiering som sker när företag väljer att klassificera 

leasingavtal som operationella istället för finansiella.  

 

Med off-balance sheet menas att tillgången hålls utanför balansräkningen och på så sätt 

inte syns som en tillgång eller skuld i rapporten över finansiell ställning, den rapport 

som investerare och övriga intressenter använder som bakgrund till ekonomiska beslut 

och analyser av ett företag. Denna form av redovisningsaktiviteter har varit aktuell 

under mer än 30 år och används av företag för att hålla en viss del utanför 

balansräkningen. På så sätt kan företaget använda dessa ”gömda” tillgångar och skulder 

för att hantera oförutsedda händelser, jämna ut resultatet över åren, och justera resultatet 

för att på så sätt öka sin egen nytta och hålla finansiella mått på en önskvärd nivå. 

(Kieso et al., 2001, s. 1191) Det finns incitament till att undvika att vissa transaktioner 

eller tillgångar och skulder syns i balansräkningen, annars skulle inte företagen lägga 

ned så stora resurser på att lobbying mot en helt transparent redovisning (Lander & 

Auger, 2008, s.43). Som vi tidigare nämnt i avsnittet om agentteorin så är operationella 

leasingavtal en av de vanligaste formerna av off-balance aktivitet. Operationell leasing 

kan liknas vid ett hyresavtal, och jämfört med finansiella leasingavtal som liknas vid ett 

köp, innebär redovisningen av den första att företagets ekonomiska struktur 

undervärderas med 10 till 15 procentenheter (Ketz, 2003, s.100-101). Kunniga 

investerare och företagsanalytiker kan däremot genom den tvingande utlämningen och 

beskrivningen av leasingavtal i rapporten om finansiell ställning på egen hand värdera 
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och justera de rapporterade resultaten för att på så sätt få fram mer verklighetstrogna 

resultat. (Ketz, 2003, s.92-93) 

För att kunna justera de redovisade resultaten och göra företag mer jämförbara krävs det 

av investerare och analytiker att använda den information som företagen ger i den 

finansiella rapporten för att värdera exempelvis företagets operationella leasingavtal och 

se hur dessa påverkar finansiella mått och resultat som är av intresse. 

Ett fall som gett stora konsekvenser och uppmärksamhet till forskning om off-balance 

sheet aktivitetet är fallet om Enron, ett energiföretag som genom sin riskfyllda 

affärsmodell tillslut gick under och drog i sin undergång med sig ett av världens fem 

största revisionsbolag. Detta var en så kallad off-balance sheet skandal som visade hur 

företaget under ett flertal år lyckats hålla skulder och tillgångar från balansräkningen 

och på så sätt visa upp en falsk rapport över företagets finansiella ställning. Det som 

hände var att Enron använde sig av så kallade Special purpose entitys (SPE´s) för att 

gömma undan ”dåliga skulder” från balansräkningen, och kunde på så sätt visa upp bra 

resultat för investerare (Healy & Palepu, 2003, s.10-11). Att använda sig av så kallade 

SPE´s gör det svårare att upptäcka och justera för investerare och företaganalytiker 

eftersom att informationen som företag är tvingade att lämna inte ger en tillräcklig 

grund för värde- och riskbedömning. SPE´s är ett sätt för företag att komma runt de 

strikta redovisningsregler som gäller, och redan innan skandalen om Enron visste FASB 

att det fanns brister i redovisningsreglerna. (Ketz, 2003, s.125) FASB var även 

medvetna om att användningen av dessa SPE´s var ett riskfyllt finansieringsalternativ 

som inte visades upp i balansräkningen, men eftersom standardsättning är en lång och 

komplex process som tar lång tid att genomföra så var det nästan oundvikligt att något 

liknande skulle hända innan det skulle ske en reglering i redovisningsstandarder. (Healy 

& Palepu, 2003, s.21-22)  

Det som hände Enron var ett bra exempel på att företag kan utnyttja redovisningens 

flexibilitet för att påverka det redovisade resultatet i en önskad riktning, och på så sätt 

visa upp en oriktig bild av företagets verkliga ekonomiska situation. Ovanstående 

händelse ger implikationen att det är viktigt att redovisningen blir transparent och att 

dessa kryphål täpps igen av standardsättarna. En rättvis bild av företagen innebär 

mindre risk för liknande skandaler som kan leda till stora ekonomiska konsekvenser. 

Standardförändringen i IAS 17 Leasing är en del i IASB och FASB´s mål att få bort 

aktiviteter som är off-balance sheet, och på så sätt göra finansiella rapporter mer 

transparenta och jämförbara (Lander & Auger, 2008, s.42). Förändringen innebär att 

investerare och analytiker direkt kan se vilka tillgångar och skulder som leasingavtalen 

ger upphov till, och måste därmed inte göra egna uppskattningar och värderingar. 

3.3.4 Revisorer och earnings management 

Begreppet earnings management handlar främst om företagsledningen och deras 

incitament till att justera redovisade resultat, tillångar och skulder genom att använda 

sig av flexibilitet i redovisningsstandarder. Men begreppet berör även revisorer. 

Revisionen fungerar som en kvalitetssäkring av den finansiella rapporten och revisorer 

ska enligt Revisorslagen (SFS 2001:883, 19-20§§) tillämpa god redovisningssed, samt 

vara objektiv och utföra sina uppdrag opartiskt och självständigt. Revisorernas uppgift 

är att gå igenom den finansiella rapport som företagsledningen sammanställt och 

upptäcka eventuella skillnader mellan förväntade och faktiska resultat, skillnader som 

kan vara ett tecken på betydande felaktigheter i redovisningen. Det blir sedan en 

bedömning huruvida felaktigheten är ett försök till earnings management, och i så fall 
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tar revisorn ett beslut om hur detta ska justeras i den finansiella rapporten för att inte 

resultera i en oren revisionsberättelse. (Nelson et.al., 2002, s.176-180) I sin roll som 

”kvalitetssäkrare” har revisorer press på sig att avgöra om företagens redovisning är 

korrekt och om det finns några väsentliga fel. De måste vara etiska för att avgöra vad 

som är inkorrekt och måste justeras, samt vad de kan tolerera för fel innan nivån är 

väsentlig. Detta för att se till att intressenterna inte blir missledda av den information 

som företaget lämnar ut, däremot har revisorerna samtidigt tystnadsplikt gentemot 

företaget och får därmed inte lämna ut för mycket information. Betydelsen av revisorers 

attityder till standardförändringar och earnings management är på grund av ovanstående 

resonemang relevanta för både företagen, standardsättarna och intressenterna. 

 

Den definition av attityder som vi använder oss av är främst baserad på psykologisk 

forskning och utgår från att attityder främst innebär en tendens att utvärdera objekt med 

en viss grad av medveten eller omedveten favorisering eller icke-favorisering (Eagly & 

Chaiken, 2007, s.598). Ajzen och Fishbein (1975) menar att begreppet attityd är baserat 

på erfarenheter och därmed de förväntningar som finns på, respektive värderingar av, de 

konsekvenser som beteendet leder till. Attityder används i denna studie för att visa 

revisorernas inställning byggt på både medvetna och omedvetna erfarenheter samt 

värderingar och fördomar. 

 

Tabell 1. Samband mellan revision och earnings management 

Forskare År Resultat           

DeAngelo 1981 Stora revisionsbolag ökar revisionskvaliteten, eftersom de anses ha mer 

    resurser samt erfarenhet och kunskap.     

Becker et. al. 1998 
Revisorer är mer benägna att ha invändningar mot ledningens justeringar om 

det ökar vinsten, revisionens kvalitet minskar med ”redovisningsflexibilitet” 

Francis et. al.  1999 Stora företag har större utrymme för att använda sig av en mer aggressiv 

    earnings management samt en mer riskbenägen ledning. 

Nelson et. al. 2002 Det finns större incitament hos revisorer att justera för försök till earnings 

    management som är av betydande storlek eller hos kunder som är mindre. 

Krishnan 2003 Revisorer som arbetar på stora revisionsbyråer har större incitament 

    att rapportera tvivelaktigheter i redovisningen.   

  

Stora revisionsbyråer har större incitament att vara självständiga, då de 

     är mer aktsamma att skydda och bibehålla sitt rykte.   

  

Stora revisionsbyråer skapar en större trovärdighet gentemot intressenterna.  

Francis  2004 Stora revisionsbyråer är inte lika beroende av varje klient, men följderna  

  av att göra fel blir större.       

  Stora revisionsbyråer håller högre revisionskvalitet       

Hope & Langli 2010 Mindre revisionsbyråer har incitament att värna mer om sina kunder, då  

    de är mer beroende av att behålla kunderna.   

 

I tabell 1 ovan sammanfattas några samband mellan revision och earnings management. 

De huvudsakliga slutsatserna från tabellen är att stora redovisningsbyråer har de 

resurser och kompetens som krävs för att upptäcka earnings management. De anses 

även som ståndaktiga och trovärdiga byråer med högre kvalitet på revisionen, vilket kan 

avskräcka företag att använda earnings management på ett olämpligt sätt. Stora byråer 

är mer strikta och begränsande gentemot sina kunder och deras användande av earnings 

management, då de har högre benägenhet att skriva en oren revisionsberättelse om 



20 

 

redovisningen inte har skett enligt gällande standard. Revisionsbyråerna är rädda om sitt 

rykte och väljer därmed oftast sina kunder med omsorg. Däremot har stora företag större 

utrymme att använda sig av en aggressiv earnings management, då ledningen tenderar 

vara mer villig att ta risker (Francis et.al., 1999). Stora företag har även incitament att 

anlita stora revisionsbyråer, detta för att det finns samband mellan stora revisionsbyråer 

och högre revisionskvalitet (DeAngelo, 1981, s.184). Mindre revisionsbyråer är mer 

beroende av sina kunder eftersom en kund då kan utgöra en större del av verksamheten 

och inkomsten, det är då viktigt att behålla kunden och ha en god relation med sina 

kunder (Hope & Langli, 2010, s.576). Det kan bidra till att revisorn inte sätter sig emot 

kunden till lika hög grad som en revisor som inte är rädd att förlora kunden. 

Det är nästan omöjligt för revisorn att kontrollera alla värderingar och transaktioner. 

Revisorn börjar därför med att bestämma vilken nivå av ”fel” de kan acceptera och 

väljer sedan ut de transaktioner och konton som innefattar störst risk för fel som kan 

vara väsentliga. Även om revisorn skulle upptäcka eventuella fel är det inte säkert att de 

anser felet vara så betydande att det behöver justeras, eller att de anser att felets gjorts 

med syfte att påverka resultatet. Revisorn lämnar alltså inga garantier för att 

redovisningen är helt fri från väsentliga fel, det finns även efter genomförd revison och 

godkänd revisionsberättelse fortfarande en viss risk för att den finansiella rapporten inte 

visar en helt rättvisande bild av företaget (Eilifsen, 2010, s.76-77). 

Det finns en meningsskiljaktighet mellan att revisionen ses som en kvalitetssäkring som 

ökar trovärdigheten på den finansiella rapporten och det faktum att det är rimligt att 

revisorn i sitt arbete endast kontrollerar delar av redovisningen. Detta är ett utrymme 

som inom redovisningsstudier benämns ”förväntningsgap”. Revisorn kan inte ta på sig 

ansvaret att upptäcka alla eventuella fel som finns i redovisningen och kan därför inte ta 

ansvar för den information som företaget lämnar ut i rapporten över finansiell ställning 

(Eilifsen et. al., 2010, s.553). Å andra sidan är revisorn anställd av en revisionsbyrå, 

vilken har som syfte att bedriva en vinstdrivande verksamhet. Kunderna är därför 

viktiga för revisorn och det kan därför finnas incitament att ha en god relation med 

dessa (Hope & Langli, 2010, s.576). Det utgör en risk att revisorn, även om han/hon 

upptäcker något som måste justeras i redovisningen eller att det finns fel som misstänks 

ha gjorts med incitament att påverka resultatet i önskad riktning, så är det inte en 

självklarhet att detta kommer att anmälas.   

Arthur Levitt är en före detta ordförande i Securities and Exchange Commission (SEC) 

som är ansvarig för implementering av redovisningsstandarder i USA. Deras 

huvudsakliga syfte är att skydda investerare och kapitalmarknaden (SEC, 2012). Levitt 

menar i ett föredrag från 1998 att för att kunna motverka earnings management behöver 

revisionskvaliteten öka och hållas kvar på en högre nivå. Han säger även att det är 

viktigt att behålla en del av flexibiliteten i redovisningsstandarder eftersom att dessa 

standarder måste gå att anpassa både till många olika slags verksamheter och till den 

konstant förändrande affärsmiljön.  

Nedan följer ett avsnitt om standarder som kommer visa på att det ligger en hel det 

arbete bakom att ta fram en ny standard, respektive förändra en nuvarande. Eftersom 

standardsättningsprocessen tar relativt lång tid i jämförelse med den förändrande 

omgivningen är det viktigt att en standard inte blir otidsenlig redan vid 

implementeringen. 
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3.4 Standardförändringar 

Brunsson & Jacobsson menar att en standardförändring, så kallad standardisering, går 

att likställa med en reglering. Även om reglerna i en standard inte är tvingande att följa, 

som en lagstiftning, så är övriga regler uppbyggda på att alla följer denna standard och 

det blir därför inte så frivilligt som det låter (exempel inom redovisningsområdet är 

IFRS). De som hjälper till att sätta standarder är akademiska forskare, vetenskapsmän, 

stora företag på globala marknader, experter, regering, samt politiker och 

organisationer. (Brunsson & Jacobsson, 2000, s.1-3, 13) Argument för standarder är att 

standarder kan underlätta en komplex värld genom att alla gör på samma sätt, vilket 

ökar jämförbarheten och förståelsen för andra. Regeln är även väl genomarbetad och 

innebär ofta den mest optimala och objektiva lösningen. Men, å andra sidan, hur kan 

standardsättaren veta att den lösningen passar bäst för alla. Standarder är oftast 

utformade av experter med god kunskap och erfarenhet, men alla är inte experter och 

besitter inte alltid den kunskap som krävs. En standard som kan implementeras på flera 

olika sätt lockar oftast till sig fler användare, medan de som bara kan implementeras på 

samma sätt inte lockar till sig lika många användare. Det gör att en standard som är lätt 

att implementera på sitt eget sätt blir mer använd, men på bekostnad av likvärdigheten. 

(Brunsson & Jacobsson, 2000, s.169-171) 

Standarder är utformade väldigt generella för att de ska gå att anpassa till alla som ska 

använda den. Generaliteten och de ibland otydliga formulerade budskapen innebär att 

det, på gott och ont, finns plats för egna tolkningar. Ewert & Wagenhofer kom i sin 

studie 2005 fram till att standardsättarna inom redovisning och finansiering ofta har som 

mål att implementera och få fram sådana standarder som innebär att graden av tolkning 

och bedömning minskar. Detta sker genom att standarderna innehåller mer “bright-line 

rules”, det vill säga en rak och tydlig rekommendation som klart förmedlar hur 

exempelvis ett leasingavtal ska klassificeras. På så sätt minskar de utrymmet för val av 

redovisningsmetod och med det är syftet att minska möjligheterna till earnings 

management. 

Om standarder ska innehålla fler raka och tydliga rekommendationer eller om de ska 

vara mer öppna för tolkning finns det inom forskningen delade meningar om. Medan 

standardsättningsorganisationerna kämpar för att öka jämförbarheten mellan företagens 

finansiella rapporter visade Shipper (2003) å ena sidan att en åtstramning av reglerna 

innebar följdeffekten att en annan form av earnings management ökade istället. Den så 

kallade real earnings management ökade alltså till följd av att standardsättarna lyckats 

minska accounting earnings management, vilket är motsatsen till deras egentliga 

avsikter. Exempel på omvända effekter som uppstått vid tidigare standardförändringar 

som berört just leasing var då SFAS 13 gjordes om på 1980-talet och då tvingade till 

öppnare redovisning av de finansiella leasingavtalen. Förändringen innebar att 

finansiella leasingen flyttades från fotnoter till balansräkningen, detta fick följdeffekten 

att företag övergav finansiell leasing som finansieringsalternativ och försökte omvandla 

dessa avtal till operationella leasingavtal istället. (Imhoff et al., 1988). 

Å andra sidan finns det studier som exempelvis Liang (2004) och Christensen et al. 

(2004) som visar på att det kan vara bättre att släppa på reglerna istället, detta på grund 

av att åtstramning av reglerna inte ger den avsiktliga effekten, utan snarare en omvänd 

effekt (Ewert & Wagenhofer, 2005). Investerare skyddas genom att sätta regler och 

standarder, dessa regler sätts för att underlätta komplexiteten med finansiella rapporter 

och information som lämnas ut eller inte. Att sedan avgöra vilken mängd av regler och 
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standarder som redovisningen ska vara styrd av är komplicerat. Inom redovisningen 

finns det idag mycket regler och standarder som ska följas, och frågan är om det är 

lämpligt att fortsätta reglera ännu mer eller om det är dags för att minska ner på de 

regler som redan finns. (Scott, 1997, s.5) Det är svårt och komplext att veta och mäta 

vilken mängd standarder som är effektivt inom redovisning. Vad som utgör en effektiv 

nivå är okänt och det är svårt att balansera standardsättningens kostnader och vinster på 

grund av att dessa inte är mätbara. (Madsen, 2011, s.1702-1703) 

Det har däremot visat sig att minskningen av bedömnings- och tolkningsutrymmen leder 

till en bättre redovisningskvalitet, men att en standardförändring är en lång och kostsam 

process som engagerar många och tar flera år att implementera. Vissa standardändringar 

gör att antalet tillåtna redovisningsprinciper minskas och flexibiliteten därför också går i 

samma riktning, andra förändringar leder till att redovisat resultat minskas eller att 

finansiella mått påverkas. Desto mer en förändring inkräktar på tidigare kontrakt eller 

val av redovisningsprincip, ju starkare blir reaktionerna för standardförändringen från 

företagsledarna. (Scott, 1997, s.228-229)  

Rollen som revisor har en betydelse när det gäller standardsättning, och yrkesgruppen 

har incitament att intressera sig för utformningen av redovisningsstandarder (Jönsson, 

1985, s.185-186). Förutom att revisorer har som uppgift att ge intyg på att företagen 

tillämpar god redovisningssed så tillämpar de dagligen dessa redovisningsstandarder 

och har därmed kunskap om hur företagen redovisar sina tillgångar, skulder och resultat. 

De är därför väl medvetna om vilka svårigheter som finns samt vilka problem som 

uppstår vid tillämpning och tolkning av standarder. Revisorer agerar som 

kvalitetssäkrare och mellanhand mellan företaget och dess intressenter, det innebär att 

revisorer har en stor insyn i redovisningsarbetet och deras åsikter är av stor vikt i 

standardsättarnas arbete. 

Om redovisningsstandarder skulle fungera optimalt så skulle all information om 

företagets verkliga ekonomiska situation och verksamhet kommuniceras ut till de 

externa intressenterna via företagsledningen. När standarder inte fungerar helt optimalt, 

vilket är vanligast, så har företagsledningen möjlighet att överväga vilken information 

de ska lämna ut. Eftersom företagsledningen besitter all information om företagets 

organisation och verksamhet vet de den verkliga bilden, sen får intressenterna skapa en 

egen bild utifrån den information de får tillgång till. Genom att välja vilken information 

som ska nå ut till intressenterna kan ledningen styra den bild som företaget visar upp. 

Därmed kan de även reglera det rapporterade resultat som sedan ligger till grund för 

beslut vid olika former av kontrakt eller andra politiska åtgärder. (Healy & Palepu, 

2000, s.420) 

3.4.1 Betydelsen av earnings management för standardsättning 

Earnings management berör de som utformar standarder samt alla de som på något sätt 

arbetar med redovisning (Rafik, 2002, s.33). För standardsättarna är utmaningen med 

earnings management att ta hänsyn till hur mycket flexibilitet som ska tillåtas, samt 

överväga vad denna flexibilitet kan användas till. De vet att earnings management 

förekommer, men det behövs mer bevis på vilka redovisningsstandarder som i huvudsak 

används för att justera företags redovisade resultat. Även vilka effekter som dessa 

justeringar egentligen ger på investerarnas och övriga intressenters ekonomiska beslut är 

faktorer som standardsättarna behöver tänka igenom. (Healy & Whalen, 1999, s.380) 
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Många menar att enda sättet att stoppa earnings management är genom att sätta nya 

standarder som minskar flexibiliteten, men å andra sidan så är det på grund av 

generaliteten svårt att minska detta utrymme till valmöjligheter. Enligt Levitt (1998) så 

måste en viss del av flexibiliteten behållas för att standarden ska kunna implementeras 

och anpassas till så många företag, och inom så många branscher, som möjligt. Att hitta 

en effektiv nivå på standardsättningen är svårt, och kostnaderna att ta fram dessa 

standarder måste jämföras med fördelarna (Madsen, 2011, s.1702-1703). Sett ur ett 

effektivitetsperspektiv så kan earnings management till en viss del vara positivt, detta 

eftersom att flexibiliteten i redovisningen kan användas för att skydda företaget från 

oförutsedda händelser (Scott, 1997, s.295-296). Å andra sidan så innebär earnings 

management, oavsett avsikt, minskad trovärdighet och jämförbarhet på de finansiella 

rapporterna.  

De ovanstående teorier som hittills utgör den teoretiska referensramen möts i 

utformningen av en ny standard och för att illustrera hur dessa teorier samverkar 

används ett aktuellt exempel på standardförändring. Standardförändringen kommer 

minska utrymmet för egna bedömningar och valmöjligheter för företagen, och är en del 

av standardsättarnas mål att göra de finansiella rapporterna mer transparenta och 

jämförbara. Detta innebär att en vanlig form av redovisning som används för att justera 

det redovisade resultatet försvinner, samt att möjligheten till att utnyttja flexibilitet i 

redovisningen för att gynna sig själv och/eller företaget på bekostnad av intressenterna 

minskas. När ändringen i standarden i IAS 17 Leasing implementeras vet ingen riktigt 

säkert vilka reaktioner som kommer att komma och vilka förändringar som 

förändringen kommer att ge i verkligheten. Även om IASB har funderat grundligt på 

hur förändringen av den nuvarande standarden ska ske och vilka effekter de vill att 

ändringen ska ge, så visar det sig först efteråt vilka effekterna verkligen blev.  

3.5 Leasing 
I denna del kommer den kommande standardförändringen i IAS 17- Leasing användas 

för att konkretisera de ämnesområden som behandlats i de tidigare delarna av den 

teoretiska referensramen. Detta avsitt kommer att bidra med att skapa en bredare 

helhetsbild över hur de tidigare nämnda teorierna samverkar. Leasingstandarden är 

under förändring för att förenkla redovisningen av leasing genom att klassificera 

leasingavtalen på samma sätt, vilket kommer leda till en omfattande förändring för de 

företag som har betydande mängd operationell leasing. Vi inleder med att förklara vad 

leasing innebär för företaget och dess redovisning, för att sedan mynna ut i hur 

förändringen ser ut och vad som kan bli effekterna av standardförändringen.  

Revisorns roll är att kontrollera så att företagen följer IAS/IFRS i redovisningen av 

leasing. Revisorn ska granska så att företagen redovisar sina leasingavtal på ett korrekt 

sätt enligt redovisningsprinciperna. I redovisningen av leasing innebär detta att 

leasingobjekten införs som tillgångar i balansräkningen medan den återstående skulden 

införs i skulder, avskrivningskostnaden och finansiella kostnader ska anges i 

resultaträkningen. De ska även kontrollera att lämplig information finns i den finansiella 

rapporten om villkoren i leasingavtalen. (Alexander & Nobes, 2010, s.422, 453) 

Leasing innebär att ett företag (leasetagaren) hyr en tillgång av ett annat företag 

(leasegivaren) (Marton et al., 2008, s.158). De två vanligaste skälen till varför företag 

väljer att leasa tillgångar istället för att köpa är av finansieringsskäl och 

redovisningsmässiga grunder. Finansiering medför att det är lättare att få leasa en 

tillgång än att få ett lån att köpa den, då företaget inte behöver en lika hög 
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kreditvärdighet vid leasing som vid ett banklån eftersom äganderätten inte överförs 

(Artsberg, 2005, s.227-228). Den redovisningsmässiga aspekten är att företag vill få 

bort tillgångar från balansräkningen, vilket innebär att företaget kan visa upp en mer 

positiv bild av verksamheten (Artsberg, 2005, s.228-229). Däremot kan det bli 

problematiskt för användarna av redovisning då vissa leasade tillgångar är exkluderade 

och jämförbarheten då blir försämrad (Marton et al., 2008, s.158-161). 

Den viktigaste frågan är om leasingavtalen ska klassificeras som finansiella eller 

operationella avtal, vilket baseras på om ägandets risker och fördelar finns hos 

leasegivaren eller leasetagaren (IFRS-volymen, 2010, s.296). Vid finansiell leasing 

anses leasetagaren fått riskerna och fördelarna med ägandet, och denne ska redovisa 

tillgången i sin balansräkning. Leasetagaren redovisar både en skuld och en tillgång för 

leaseobjektet, där tillgången skrivs av över tid som liknande tillgångar och skulden tas 

upp som räntekostnader och amorteras som ett annuitetslån. Vid operationella 

leasingavtal har leasegivaren riskerna och fördelarna med ägandet och leasegivaren 

måste ta upp tillgången i balansräkningen. Leasetagaren redovisar enbart leasingobjektet 

som en kostnad i resultaträkningen, denna kostnad ska tas upp linjärt över 

leasingperioden så att kostnaden blir lika stor varje period. (Marton et al., 2008, s.166) 

 

Idag väljer många företag att leasa sina tillgångar, främst genom operationella 

leasingavtal. I genomsnitt beräknas operationella leasingavtal vara ungefär 13 gånger 

större än finansiella leasingavtal. (Beattie et al., 2000, s. 427) Genom att använda sig av 

operationell leasing minskar skulden som ska redovisas samt att avkastningen på 

tillgången ökar. Det kan även ge ett bättre resultat, då avskrivningskostnaderna blir 

lägre. (Weil, 2004, s.A2) 

3.5.1 Finansiella leasingavtal 
Enligt IAS 17:8 (IFRS-volymen, 2010, s.298) ska ”ett leasingavtal klassificeras som ett 

finansiellt leasingavtal om det innebär att de ekonomiska fördelar och ekonomiska 

risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från 

leasegivaren till leasetagaren”. Vid finansiell leasing redovisas det lägsta av verkliga 

värdet och nuvärdet av minimileaseavgifterna för leasingavtalet som en tillgång och en 

skuld i företagets balansräkning. Sedan redovisas minimileaseavgifterna som ränta och 

amortering av skulden, leasingavtalet ger även upphov till avskrivning och 

räntekostnader. (IFRS-volymen, 2010, s.300-301, p.20, 25 & 27) Finansiell leasing kan 

ses som en form av finansiering av lös egendom för en verksamhet i första hand för 

näringsidkare (Statens offentliga utredningar [SOU], 1994:120, s.59). Finansiell leasing 

kan inte avbrytas under kontraktsperioden, utan måste löpa löptiden ut (McConnell & 

Schallheim, 1983, s.237). 

 
3.5.2 Operationella leasingavtal 
Operationella leasingavtal är enligt IAS 17 sådana avtal som inte kan klassificeras som 

finansiella, det vill säga då avtalet inte innebär att ekonomiska fördelar och ekonomiska 

risker förs över till leasetagaren (IFRS-volymen, 2010, s.298, p.8). Redovisningen vid 

operationella leasingavtal skiljer sig från redovisningen vid finansiella leasingavtal 

genom att dessa avtal inte innebär att någon tillgång eller skuld kapitaliseras i rapporten 

över den finansiella ställningen. Enligt IAS 17 ger operationell leasing endast upphov 

till en leasingavgift som ska kostnadsföras över leasingperioden (IFRS-volymen, 2010, 

s.302, p.33). Operationell leasing är en form av hyresavtal över lös egendom (Statens 
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offentliga utredningar [SOU], 1994:120. s.59). Operationell leasing kan avbrytas fast 

kontraktsperioden inte löpt ut (McConnell & Schallheim, 1983, s.237). 

 
3.5.3 Nya förslaget - IASB Exposure draft 

Idag arbetar standardsättarna på att utforma en ny standard för redovisningen av leasing, 

målet är att en slutlig leasingstandard är tillgänglig i slutet av detta år, 2012. Däremot 

har IASB omarbetat det första utkastet av standardförändringen och har flyttat fram 

datumet när standarden beräknas träda i kraft från slutet av 2012 till 2015. Den 17 

augusti 2010 publicerade International Accounting Standards Board (IASB) och US 

Financial Accounting Standards Board (FASB) ett “exposure draft” som vid införandet 

kommer innebära att valmöjligheten att klassificera leasing avtal som antingen 

finansiell- eller operationell leasing kommer att försvinna. Istället kommer alla 

leasingavtal att klassificeras som finansiella leasingavtal. Det innebär att 

leasingobjekten kommer att kapitaliseras, det vill säga tas upp som en tillgång 

respektive skuld i balansräkningen. Däremot kommer det att finnas förenklade regler för 

kortfristiga leasingavtal, kortare än 12 månader, exempelvis att leasetagaren inte 

behöver diskontera värdena i balansräkningen. Detta innebär att de ska redovisas som 

dagens operationella leasingavtal. (IASB, 2010) 

För leasetagaren innebär det nya förslaget att alla leasingavtal kommer att behandlas på 

samma sätt och redovisas i balansräkningen i form av en tillgång och en leasingskuld. 

Leasingskulden värderas till nuvärdet av framtida leasingbetalningar och därefter till 

upplupet anskaffningsvärde. Tillgången kommer att motsvara skuldens värde vid 

leasingavtalets ingång, därefter ska tillgången redovisas till anskaffningsvärde minskat 

med ackumulerade avskrivningar. I resultaträkningen kommer det nya förslaget 

innebära att leasingkostnaden kommer att redovisas som en avskrivning på tillgången 

och en räntekostnad på skulden. (IASB, 2010) 

För leasegivare kommer förslaget innebära att det blir två typer modeller som ska följas, 

”Derecognition approach” och ”Performance obligation approach”. Valet av modell, ska 

styras utifrån risken och förmånerna som är förknippade med tillgången samt att valet 

kommer att påverkas av bolagets affärsmodell. Performance obligation approach ska 

tillämpas om leasegivaren har kvar väsentlig risk och förmåner förknippade med den 

utleasade tillgången antingen under eller efter avtalets slut. Leasegivaren redovisar den 

underliggande tillgången samt en fordran för ”rätten att erhålla leasingbetalningar” samt 

en leasingskuld för ”skyldigheten att hålla tillgången tillgänglig för leasetagaren”. 

Derecognition approach ska tillämpas för alla leasingavtal som inte faller in under 

Performance obligation approach. Derecognition approach innebär att leasegivaren 

bokar bort den underliggande tillgången från balansräkningen och i stället redovisar en 

fordran för leasegivaren för rätten att erhålla leasingbetalningar. (IASB, 2010) 

 

Ett av målen med regeländringen är att skapa mer transparens för investerare. Genom att 

tvinga företagen att visa upp fler tillgångar i rapporten över finansiell ställning så blir 

det lättare för investerare och övriga intressenter att analysera och jämföra företag. 

Graden av upplysningar kommer att öka i och med förslaget, med mer fokus på både 

kvalitativa och kvantitativa upplysningar samt på väsentliga uppskattningar och 

bedömningar. (IASB, 2010)  

Utifrån stora delar av den tidigare forskningen om kapitalisering av leasing (Imhoff et 

al. (1991, 1997), Beattie (1998)) förefaller det rimligt att anta att kapitaliseringen av 

leasing kommer att ge betydande effekter på de finansiella rapporterna och redovisade 
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 Kvalitetssäkrare 

 Objektiv part 

 Minskar 

informationsassymmetrin 

 Betydelsefull 

sifforna, speciellt för de företag som har väsentliga mängder operationell leasing. 

Däremot finns det även litteratur som påvisar att effekterna av att kapitalisera 

operationell leasing inte kommer innebära några större effekter på mått som ligger till 

grund för bonusar (Rehm, 2011). Denna slags litteratur visar att investerare mest 

troligen inte kommer värdera om företaget då operationell leasing kapitaliseras, de 

tillämpar redan bra analysverktyg för att kunna ta hänsyn till uppskattningarna som 

krävs i den operationella leasingformen (Rehm, 2011). Alternativt väljer investerarna att 

inte ta hänsyn till värdet av operationella leasingavtal då kostnaden i många fall 

överstiger nyttan. Enligt dessa studier kan effekterna av att kapitalisera all operationell 

leasing anses överdimensionerade och inte påverkar helheten i de flesta branscher och 

industrier, endast de med stora mängder operationell leasing. Det kan leda till en 

fundering om ändringen i IAS 17 ger de effekter som IASB och FASB förväntat sig.  

3.6 Sammanfattande teoretisk referensram 
Från den teoretiska referensramen tar vi med oss några specifika saker till den följande 

empiridelen. Den kommande enkäten kommer att konstrueras utifrån denna modell och 

genom enkäten samlas data in, data som sedan kommer ligga till grund för arbetets 

resultat. De områden vi har valt att lägga fokus på i vår undersökning är 

standardförändringar generellt, revisorers kännedom om den kommande 

standardförändringen i IAS 17, samt om revisorers medvetenhet om earnings 

management. Även en del bakgrundsfrågor är intressanta att ta med då tidigare 

forskning visar att det kan finns vissa skiljaktigheter beroende på exempelvis 

revisionsbyråns omfattning. 

 

Figur 2: Sammanfattande modell över den teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen har visat oss att revisorn bidrar till att minska 

informationsassymmetrin. Deras roll innebär även att de fungerar som en 

kvalitetssäkrare och ser till att den information som företagen lämnar ut till sina 

intressenter via den finansiella rapporten följer de aktuella redovisningsreglerna. 

Revisorer ska fungera som den objektiva parten i förhållandet mellan företagsledningen 

(agenterna) och ägarna (principalerna). Men revisorerna har inte möjlighet att granska 

alla företagets transaktioner och värderingar, vilket innebär att de inte kan garantera att 
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de redovisade resultaten är helt fri från fel.  Vi vill ta med oss detta till empirin för att 

undersöka hur revisorerna själva uppfattar sin roll och sina arbetsuppgifter. 

Vidare har tidigare forskning visat oss att det finns skillnader som beror på 

revisionsbyråernas storlek. Exempelvis tenderar mindre revisionsbyråer vara mer 

beroende av sina kunder eftersom att en kund då utgör en större del av den totala 

inkomsten. Ett annat exempel är att större revisionsbyråer förknippas med en högre 

revisionskvalitet, detta på grund av att de har en bredare kunskap och bättre möjligheter 

till kontinuerlig utbildning av sina revisorer. Vi är därför intresserade av att se om dessa 

skillnader förekommer. 

Eftersom att alla människor är nyttomaximerande väljer de det alternativ som ger dem 

själva den största nyttan. Detta förklarar varför företagsledningen väljer de 

redovisningsprinciper de gör och ger indikationer på att företagsledningen kan ha 

incitament till att justera företagets redovisade resultat. Vi kommer att undersöka om 

revisorer är medvetna om att earnings management förekommer, om de anser att det 

finns incitament till att justera resultatet i önskad riktning. Attityder används i denna 

studie för att visa revisorernas inställning byggt på både medvetna och omedvetna 

erfarenheter samt värderingar och fördomar. 

 

Genom att tillämpa earnings management kan en bättre bild av företagets ekonomiska 

situation visas upp för företagets intressenter. En bättre bild kan i sin tur leda till bättre 

aktiepris, resultatet möter externa förväntningar, företaget kan få bättre låne- och 

köpvillkor samt att ledningens prestation kan se bättre ut och därför öka deras belöning. 

En vanlig metod att tillämpa earnings management är att övervärdera tillgångar eller 

undervärdera skulder, men det förekommer att företagen håller tillgångar och skulder 

helt utanför balansräkningen. Detta kallas off-balance sheet aktiviteter och en form av 

en sådan aktivitet är att välja att klassificera leasingavtal som operationella istället för 

finansiella. 

För att strama åt användandet av off-balance sheet aktiviteter och därmed minska 

tillämpandet av earnings management försöker standardsättarna att genom nya 

standarder reglera nivån av flexibilitet som ska finnas i redovisningen. Det finns 

argument som både talar för och emot mer regelstyrda redovisningsstandarder. 

Argument för regelstyrda standarder är att dessa kan underlätta en komplex värld genom 

att alla gör på samma sätt, vilket ökar jämförbarheten mellan olika företag. 

Standardsättarna inom redovisning och finansiering har ofta som mål att få fram sådana 

standarder som innehåller mer raka och tydliga rekommendationer. Många menar att 

enda sättet att förhindra earnings management är genom att införa nya standarder som 

minskar flexibiliteten, men å andra sidan så är det på grund av generaliteten svårt att 

minska detta utrymme till valmöjligheter. Standarder måste gå att applicera på ett stort 

antal olika företag för att de ska vara lönsamma, annars är det färre som vill tillämpa 

dessa standarder och det blir svårt att jämföra företag med varandra. Ytterligare ett 

argument för mer regelstyrda standarder är att minskningen av bedömnings- och 

tolkningsutrymmen leder till en bättre redovisningskvalitet. Argument mot mer 

regelstyrda standarder är att en åtstramning av regler inte ger den avsiktiga effekten utan 

snarare kan leda till omvända effekter. Exempel på det är när reglerna om redovisning 

av leasing ändrades i SFAS 13 på 1980-talet, förändringen innebar att företagen istället 

för att följa regeln valde att hitta andra finansieringsalternativ och därför övergav de 

finansiella leasingavtalen till förmån för operationella leasingavtal eller andra 

finansieringsformer. Ett annat argument mot en mer regelstyrd redovisning är att en 
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standardförändring är en lång och kostsam process som tar flera år att implementera, att 

förändra de befintliga standarderna och även komma med nya innebär mycket arbete 

och stora kostnader som inte nyttan kommer överstiga. 

Om redovisningsstandarder skulle fungera optimalt så skulle all information om 

företagets verkliga ekonomiska situation och verksamhet kommuniceras ut till de 

externa intressenterna via företagsledningen. När standarder inte fungerar optimalt, 

vilket är vanligast, så har företagsledningen möjlighet att överväga vilken information 

de ska lämna ut. De kan då styra den bild som företaget visar upp, och därmed reglera 

de rapporterade resultat som sedan ligger till grund för intressenternas beslut. 

Ovanstående resonemang om standarder väckte intresset för att ta reda på revisorernas 

attityder till standardförändringar. Deras attityder är intressanta för att revisorer nästan 

dagligen är i kontakt med redovisningsregler och därför bör vara medvetna om vilka 

svårigheter som kan uppstå vid tolkningen och användningen av redovisningsreglerna. 

Målen som IASB har med standardförändringen i IAS 17 Leasing är att få bort 

aktiviteter som är off-balance, och på så sätt göra finansiella rapporter mer transparenta 

och jämförbara (Lander & Auger, 2008, s.42). Förändringen innebär att investerare och 

analytiker kan se vilka tillgångar och skulder som leasingavtalen ger upphov till, och 

behöver därmed inte göra egna uppskattningar och värderingar. Standardförändringen 

kommer även att minska utrymmet för egna bedömningar och valmöjligheter för 

företagen. Detta innebär att en vanlig form av redovisning som används för att justera 

det redovisade resultatet försvinner, samt att möjligheten till att utnyttja flexibilitet i 

redovisningen för att gynna sig själv och/eller företaget på bekostnad av intressenterna 

minskas.  
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4. Praktiskt tillvägagångssätt 
 

Den praktiska metod vi har valt att använda oss av kommer att presenteras i detta 

kapitel. Först kommer vi inleda med en motivering till vårt val av en kvantitativ 

forskningsstrategi, därefter beskrivs hur enkäten har konstruerats för att försöka samla 

in så bra data som möjligt. Den population vi ämnar göra en totalundersökning på är 

auktoriserade och godkända revisorer i Sverige, vi redogör för detta val samt beskriver 

hur den statistiska bearbetningen gått tillväga. Slutligen analyseras svarsfrekvensen 

och det bortfall undersökningen gav samt hur de kvantitativa sanningskriterierna bör 

bedömas, genom begreppen reliabilitet och validitet.  
 

4.1 Forskningsstrategi 
Med tanke på att vår frågeställning handlar om hur attityderna är samt om det finns 

några samband så är det lämpligast att utföra en kvantitativ undersökning, detta för att i 

slutändan försöka se ett mönster eller samband (Trost, 1994, s.22). Med en kvantitativ 

undersökning vill vi kunna generalisera och dra slutsatser om revisorers attityder, för att 

fånga attityder och försöka se samband används en enkät. Den kvantitativa 

undersökningen motiveras även av att vår forskning går den deduktiva vägen, ett 

angreppssätt som leder forskningen från teori till empiri. (Johansson-Lindfors, 1993, 

s.91-92) Med enkäten vill vi undersöka vad revisorer har för attityder till earnings 

management. En kvalitativ metod exempelvis i form av intervjuer skulle ha bidragit till 

att revisorerna kunnat ge fylligare och mer fullständiga svar, samt medfört möjlighet att 

kunna fråga följdfrågor och på så sätt minskat risken för att missförstånd uppstår. Vid 

en intervju hade respondenten kunnat svara mer öppet och bredare på frågorna, 

revisorerna hade kunnat förklara varför, vilket innebär att vi som forskare hade kunnat 

skapa en djupare förståelse för respondentens svar. Denna forskningsstrategi är dock 

utesluten för vår studie eftersom vi vill försöka hitta ett samband och mönster i svaren. 

Eftersom vårt ämnesområde berör relativt känslig information för företagen finns en 

risk att få personer vill dela sina åsikter öppet, därför beslutade vi oss för att genomföra 

en enkätundersökning. Argument för användningen av enkäter är att respondenterna kan 

anse det vara enklare att svara på frågorna i en enkät, där de kommer vara helt anonyma 

och inte behöver uttala sig i ord till en främmande person (Ejlertsson, 1996, s.11). 

Genom detta avser vi försöka minimera den andel som inte vill delta. Ytterligare ett 

motiv till att använda en enkät är att vår population är stor och finns i ett stort 

geografiskt område, (Ejlertsson, 1996, s.10-11) därmed underlättar en enkät 

undersökningen både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Innan vi slutligen vi valde att använda enkäten, skickades en testversion av enkäten ut 

till några personer som vi varit i kontakt med i arbetets inledningsfas. Dessa personer 

arbetar samtliga på revisionsbyråer och vi valde dem för att de liknar den population vi 

senare vill undersöka. Testversionen syftade till att kontrollera hur frågorna uppfattades 

och vad som kunde förbättras. Gemensamt för de kommentarer vi fick utifrån testet är 

att de alla har antytt att det är tidskrävande att delta i en studie, detta styrker valet av en 

enkätundersökning. I de studier där forskarna utför en intervju krävs det att det avsätts 

relativt mycket tid för respondenten, detta till skillnad från att använda sig av en enkät 

så respondenten i lugn och ro kan fundera på frågorna och avsätta några minuter till att 

svara när tid finns. I en enkät är frågeformuleringarna standardiserade, alla respondenter 

får exakt samma frågor eller påståenden med samma svarsalternativ, detta underlättar 

bearbetningen vilket är en fördel eftersom vi har en stor mängd respondenter. 

(Ejlertsson, 1996, s.11) 



30 

 

Däremot brukar svarsfrekvensen vara lägre vid en kvantitativ undersökning än vid en 

kvalitativ. Efter att ha undersökt tidigare studier som haft revisorer som respondenter 

kan vi konstatera dessa ha haft en svarsfrekvens på allt mellan 11-50%. Generellt är 

svarsfrekvensen relativt hög i jämförelse mot undersökningar som riktat sig mot stora 

företag. Vi har hittat studier som har haft en svarsfrekvens runt 50% exempelvis Wilks 

& Zimbelman (2004), vilket visar att just revisorer generellt har haft en positiv attityd 

till att svara på enkäter. Detta ger indikationer på att en kvantitativ undersökning är 

passande för vår studie när vi har revisorer som respondenter.  

4.2 Enkätkonstruktion 
Vår undersökning baseras på en elektronisk enkät som återfinns i bilaga 2 - Enkät, 

vilket är vår avgörande källa till att samla in data. Enkäten är konstruerad via Enalyzer, 

ett webbaserat enkätverktyg som finns tillgängligt på deras hemsida www.enalyzer.se. 

Vi har valt elektroniska enkäter för att försöka underlätta för respondenterna och med 

syfte att försöka minimera bortfallet. För att revisorerna ska behöva avsätta minsta 

möjliga tid på undersökningen har vi försökt utforma enkäten på ett lättöverskådligt sätt, 

där designen är även stilren och frågorna är lättöverskådliga. Däremot är enkäten på 

flera sidor, vilket innebär att respondenten inte kan kolla igenom alla frågor innan de 

börjar besvara. Enkäten har vi valt att länka i e-post meddelandet som kommer att 

skickas med till landets revisorer. Respondenten öppnar frågeformuläret på den angivna 

webbadressen, besvarar frågorna och skickar sedan in den elektroniskt och anonymt. 

 
Vid en kvantitativ undersökning är det viktigt att enkäten är välkonstruerad, främst för 

att frågorna ska uppfattas korrekt och för att resultatet ska bli tillförlitligt. Enkäten 

kommer att bestå av frågor som formulerats utifrån de teorier som presenterats i 

studiens teoretiska referensram, med syfte att undersöka vårt problem. Vi har nedan 

identifierat flera faktorer som vi sedan tagit hänsyn till i konstruktionen av vår 

webbenkät för att kunna samla in så mycket och så bra data som möjligt.  

 

Eftersom vi med enkäten syftar att mäta attityder är nästan alla frågorna utformade som 

påståenden där respondenten ombeds att ta ställning (Trost, 1994, s.64). 

Svarsalternativen för att kunna mäta revisorers attityder består av att i en skala avgöra 

till vilken grad respondenter anser sig instämma med påståendet, vi har använt oss av en 

så kallad rangordningsskala. Skalan är rangordnad från exempelvis ”instämmer helt” till 

”instämmer delvis” och ”instämmer inte alls”. (Trost, 1994, s.18) Vi har valt att 

rangordna svarsalternativen i sifferform 1-7 enligt likertskalan (Ejlertsson, 1996, s.80). I 

denna skala är 1 det lägsta, i vårt fall instämmer inte alls, och 7 är det högsta, i vårt fall 

instämmer helt. Likertskalan är en av de mest använda skalorna när attityder ska 

studeras och anses fungera väl i många typer av studier (Carifio & Perla, 2008). 

Däremot har vi även valt att alltid ha med alternativet ”vet ej” för att den svarande inte 

ska tvingas ta ställning till något de kanske känner att de inte har kunskap kring. Genom 

att ha möjlighet att utesluta de respondenter som inte har kunskap om påståendet 

minskar risken för ett snedvridet resultat. 

 

Ovanstående uppbyggnad är bra för att respondenterna enbart behöver sätta sig in i 

alternativens innebörd en gång och därefter endast läsa frågorna. Men å andra sidan 

finns det en risk att respondenterna tröttnar på att fylla i sina svar på samma skala hela 

tiden, eller att de efter ett tag slutar läsa påståendena och bara markerar svaren i farten. 

Åtgärder som vi tillämpat för att minimera risken att respondenterna ska tröttna på att 

svarsalternativen ser samma ut i nästan alla frågor är för det första att enkäten är indelad 

http://www.enalyzer.se/
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i olika delar med en kort text innan övergången till nästa ämnesområde. Enkäten är 

konstruerad så att de första frågorna består av bakgrundsfrågor för att få en mjuk 

inledning, följt av frågor som är grupperade i olika kategorier (Johansson-Lindfors, 

2003, s.112). Kategorierna är de olika områdena vi vill samla in empiri inom med grund 

i den teoretiska referensramen, exempelvis ”standardförändringar” och ”earnings 

management”. För det andra har vi fördelat frågorna så att de ligger på tre olika sidor 

samt försökt få en stilren utformning. Utformningen på enkäten är viktig, och för att 

helheten ska bli tydlig bör designen vara enkel (Johansson-Lindfors, 2003, s.112-113). 

 

Det finns även faktorer i enkätkonstruktionen som vi tagit hänsyn till för att försöka få 

så bra svarsfrekvens som möjligt. Kortare enkäter har visat sig ha högre svarsfrekvens 

än enkäter som är mer tidskrävande, därför ska det inte ta längre tid än 15 minuter att 

besvara den (Bryman & Bell, 2005, s.165). Vi har även valt att låta våra respondenter 

vara anonyma, vilket bidrar till att öka svarsfrekvensen och även främja sanningshalten 

i svaren (Dahmström, 2011, s.169-170). Det är av stor vikt att respondenterna får vara 

anonyma i detta sammanhang då ämnesområdet kan ses som känsligt.  

 

För att ytterligare försöka öka både svarsfrekvensen och sanningshalten i svaren, bör 

frågeformuläret läsas och kommenteras av personer som är utomstående gentemot 

konstruktörerna, helst ska dessa testpersoner tillhöra den målgrupp som undersökningen 

vänder sig till (Dahmström, 2011, s.172). Innan vi valde att publicera enkäten och 

skicka iväg den till vårt urval testade vi därför enkäten med hjälp av en förundersökning 

där ett antal personer fick ge respons på frågorna i form av synpunkter (Johansson-

Lindfors, 2003, s.114). Dessa test-personer bestod av ett fåtal personer som arbetar på 

revisionsbyråer och som vi varit i kontakt med under tidigare skede av vårt 

examensarbete när vi behövt någon att utbyta tankar och funderingar med. Syftet med 

testet var att se hur enkäten skulle uppfattas av vår målpopulation och vad som 

behövdes justeras eller förtydligas. Vi fick konstruktiv kritik och fick veta vad som 

måste ändras innan utskick, vad de tyckte var bra med enkäten samt hur upplägget på 

frågorna tolkades. Det var även en kontroll för att se om frågorna var utformade på ett 

tydligt sätt, att respondenten förstod svarsalternativen, samt att den inte var för 

tidskrävande. 

 

Enkäten innehåller enbart fasta svarsalternativ, detta underlättar vid den statistiska 

analysen av data, samt att svarabortfallet på öppna frågor tenderar att vara högt (Trost, 

1994, s.68). Vi har även sett över ordningen på frågorna i enkäten, detta för att vi i så 

liten grad som möjligt vill påverka de svarandes åsikter. Exempel på det är att vi valt att 

lägga in frågor om vinstmaximering sist i enkäten, detta för att de svarande först ska få 

ta ställning till vad de anser om earnings management innan vi väcker tanken på just 

vinstmaximering, som kan uppfattas som att vi egentligen vill ha fram något negativt.  

 

Respondenten kommer att tvingas välja ett svarsalternativ för att kunna komma vidare i 

enkäten, vilket möjligtvis kommer att minska bortfallet men även kan innebära att 

respondenten väljer att inte skicka in enkäten. (Dahmström, 2011, s.89) Vi diskuterade 

igenom beslutet att välja en sådan funktion och kom fram till att oavsett om vi får in 

ofullständiga enkäter eller inga enkäter alls så kommer vi få se båda scenariona som 

bortfall. Därför valde vi att ha denna funktion på vår enkät, med hoppet om att fler 

kommer att fullfölja enkäten. 
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I efterhand kan vi konstatera att enkäten inte borde haft svarsalternativet ”varken eller”  

det hade varit bättre med en skala med ett jämnt antal svarsalternativ för att ”tvinga” 

respondenterna att ta ställning. Däremot anser vi att det är av stor vikt att ha med 

svarsalternativet ”vet ej” för att inte resultaten ska bli missvisande av ett tvingat 

ställningstagande. Många av respondenterna har valt att svara ”varken eller” eller ”vet 

ej”, vilket innebär att de inte aktivt tagit ställning till påståendet, och vi har haft svårt att 

avgöra vilka orsaker som beslutet grundar sig på. Tänkbara orsaker till att så pass 

många har valt alternativet ”varken eller” kan vara att de anser sig ha dålig kännedom 

till ämnesområdena, eller att det faktiskt beror på situationen om de instämmer eller 

inte. Alternativet ”vet ej” kunde istället namngetts med ”vill ej ta ställning” då detta 

alternativ skulle vara aktuellt för de respondenter som inte kände att de har den kunskap 

som krävs för att ha en positiv eller negativ attityd till påståendet. Slutligen kan vi 

konstatera att enkäten har varit konstruerad på ett lämpligt sätt då många av 

respondenterna verkar ha förstått innebörden av frågorna och påståendena. Efter att 

analyserat resultaten kan vi fastställa att vi kunnat använda en stor del av enkätsvaren 

för att kunna besvara examensarbetets frågeställningar. 

4.3 Population och urval 
Ämnesområdena som behandlas i denna studie kan anses känsliga, vi ville därför välja 

en population som kunde tänkas svara, alternativt svara ärligt, på frågor kring ämnen 

som earnings management. Många större företag har restriktioner på vad och vilken 

information de får lämna ut och enligt vår efterforskning var få företag intresserade av 

ett samarbete med oss och vårt ämnesområde. Mindre företag var i vårt fall inte aktuella 

då dessa inte alltid tillämpar IFRS, och därför inte påverkas av standardförändringar i 

IFRS eller IAS i samma utsträckning som större företag, samt att de oftast inte har några 

större mängder leasing eller off-balance poster. Den population som vi valt att rikta oss 

mot är auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. 

Motiveringen till valet att rikta oss mot godkända och auktoriserade revisorer i Sverige 

är att revisorer sitter på en betydelsefull roll med en stor inblick i företag och deras 

beteenden till redovisning. Därför anser vi att det är intressant och av betydande vikt att 

undersöka dessa revisorers attityder till de aktuella ämnesområdena. Anledningen till att 

vi valde att enbart ta med godkända och auktoriserade revisorer är att dessa har relativt 

lång erfarenhet inom revision och därför kan bidra med sina kunskaper kring de 

ämnesområden som studien behandlar. Revisorer är skyldiga att vara objektiva och se 

händelser utifrån ett opartiskt synsätt, men de har även en tystnadsplikt gentemot 

företagen. Eftersom att revisorerna kommer förbli anonyma vet vi inte vilka företag de 

har som kunder, därför kan de svara på frågorna utan att svaren kommer gå att koppla 

till respektive respondent. Därmed anser vi att de utgör en bra källa som kan bidra med 

trovärdig information till vår kvantitativa undersökning. 

Eftersom att målet med insamlingen av data i denna studie är att komma fram till ett 

resultat kring samband och attityder som går att generalisera till godkända och 

auktoriserade revisorer i Sverige avser vi att genomföra en totalundersökning på denna 

population. Totalundersökning är idealet för att kunna generalisera slutsatserna på hela 

populationen, men ofta är en sådan undersökning allt för omfattande och inte möjlig på 

grund av tids- eller kostnadsskäl (Johansson-Lindfors, 1993, s.92). Genom att 

genomföra en totalundersökning med bortfall har vi försökt minimera risken att det 

uppstår fel på grund av urvalet, så kallade urvalsfel. Om ett urval skulle ha genomförts 

hade risken varit stor att vissa viktiga respondenter inte kommit med (Dahmström, 

2011, s.75-76). Vi har valt auktoriserade och godkända revisorer i Sverige och bortfallet 
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i denna population är de revisorer som vi inte har kunnat nå ut till på grund av saknade 

eller felaktiga kontaktuppgifter.  

Totala populationen består av 3962 stycken revisorer, uppgifterna har vi erhållit från 

Revisorsnämnden och avser registrerade auktoriserade och godkända revisorer den 1 

februari 2012. Andelen kvinnor av den totala populationen är 32,2%, vilket innebär att 

andelen män är 67,8%. Fördelningen mellan auktoriserade och godkända revisorer är 

53,2% respektive 46,8%.  

 

Figur 3. Populationens fördelning mellan olika revisonsbyråer 

 

Diagrammet ovan visar hur stor andel av populationen som representeras från the big 4 

och hur stor andel som är från andra revisionsbyråer. The big 4 har totalt 1832 stycken 

revisorer av totala populationen på 3962 stycken, vilket motsvarar 46,2%. Populationen 

är fördelad på följande sätt; PWC har 777 stycken revisorer, KPMG har 400 stycken, 

Deloitte har 157 stycken och Ernst & Young har 498 stycken. Övriga revisorer är 1984 

stycken, och de som vi inte har någon uppgift om uppgår till 146 stycken. 

4.4 Svarsfrekvens 
Svarsfrekvensen för kvantitativa undersökningar är generellt sett låg och i forskning 

inom redovisningsområdet har enkätundersökningar haft svarsfrekvenser mellan 10-

50% (Wallace & Mellor, 1988, s.131-139) För att höja svarsfrekvensen har vi skickat 

med ett följebrev med ordinarie enkätutskicket, i detta har vi förklarat vad 

undersökningen handlar om för att ett skapa intresse att delta (Trost, 1994, s.90). Vi har 

i följebrevet även försökt förklara vikten av revisorernas deltagande, vilka vi är och talat 

om att de som respondenter kommer vara helt anonyma. Förutom detta utskick har även 

en påminnelse skickats ut, genom att skicka ut påminnelsen ville vi få in ännu fler svar 

genom att få de som inte svarat att göra det. Tanken med påminnelser är att uppmuntra 

de som tänkt svara senare någon gång att faktiskt ta tag i saken, samt att försöka få med 

de som är tveksamma (Trost, 1994, s.98-99). Vi såg till att de revisorer som meddelat 

oss att de inte vill eller har möjlighet att delta inte fick någon påminnelse. Men eftersom 

vi inte hade möjlighet att se vilka revisorer som besvarat enkäten fick även dessa en 

påminnelse, vi betonade därför i detta utskick att de som redan svarat på enkäten skulle 

bortse från påminnelsen. I bilaga 3 och bilaga 4 finns följebrevet respektive 

påminnelsen bifogade. 

Urval PWC

KPMG

Deloitte

E & Y

Övriga

Ingen uppgift
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Sammanlagt har 496 stycken fullständiga svar samlats in från enkätundersökningen. 

Den absolut lägsta svarsfrekvensen är den konservativa svarsfrekvensen (Thorgren et. 

al., 2011, s.105). I vår studie beräknas denna svarsfrekvens på den totala populationen 

(3962 stycken) auktoriserade och godkända revisorer i Sverige, vilket blir 12,5%. 

Eftersom att listan på revisorer inte var fullständig och vi inte hade möjlighet att nå ut 

till alla kommer den konservativa svarsfrekvensen underskatta studiens egentliga 

svarsfrekvens. För att få en mer liberal svarsfrekvens används istället endast det antal 

respondenter vi hade möjlighet att nå ut till. Det innebär att svarsfrekvensen för studien 

nådde 14,7%, vilket är beräknat på ett urval på 3370 stycken revisorer. Vi hade givetvis 

önskat en högre svarsfrekvens, inte främst för generaliserbarheten, men och andra sidan 

är vår svarsfrekvens på mellan 12,5% och 14,7% jämförbar med andra liknade studier. 

4.5 Statistisk bearbetning 
Efter att svarstiden på vår undersökning var slut inleddes den statistiska analysen med 

att vi gick igenom de 611 enkäter som inkommit genom Enalyzer. De enkäter som inte 

varit fullständiga eller som innehöll data som inte var användbar har tagits bort och 

ansetts som bortfall, totalt uppgick dessa till 115 stycken. Vi fick totalt in 496 

fullständiga enkäter och dessa har sedan bearbetats i SPSS, för att analysera den 

insamlade empirin används statistiska metoder. 

Från enalyzer, där enkäterna genomförts, hämtades datan som den statistiska 

bearbetningen baserats på. Till en början överfördes datan till ett dokument i 

excelformat, där vi kodade om svaren. Enalyzer hade kodat svaren som 1 eller 0, där 1 

var att respondenten hade valt det alternativet medan 0 innebar att respondenten inte 

valt det alternativet. För att kunna överföra datan till SPSS tvingades vi att ändra alla 

svarsalternativen till rätt kodnummer, 0-7. Det färdigställda excel-dokumentet infogades 

i SPSS, där datan kunde bearbetas. 

De statistiska metoder som är lämpliga att använda beror på vilka variablerna är och 

vilken datanivå de har. Nominalskala innebär att variablerna delas in i kategorier utan 

rangordning, exempelvis variabler om kön, företag. Ordinalskala innebär att variablerna 

även går att rangordna, exempelvis mer eller mindre, bättre eller sämre. (Bryman & 

Cramer, 2005, s.69,72) I tabellen nedan visas hur variablerna i enkätfrågorna som finns 

i bilaga 2 är klassificerade. 

Tabell 2. Variablernas datanivå 

 

 

 

 

Våra variabler anses på grund av deras skalnivå vara kvalitativa (Anderson et. al., 2007, 

s.7), och eftersom vi har kvalitativa variabler är det lämpligt att använda sig av en 

korstabell för att testa om det finns något samband mellan variablerna (Anderson et. al., 

2007, s.42). De statistiska metoder som använts i SPSS för att visa och mäta samband är 

därför korstabeller, diagram och chi-två test. I samtliga test har vi valt att använda oss 

av en signifikansnivå på 5%, vilket innebär att det är 5% risk att förkasta en hypotes 

som är sann (Bryman & Cramer, 2005, s.210). 

Fråga Variabel värde Kategori indelning 

1-6         Utan rangordning 

7-17         Rangordning 

18         Utan rangordning 

19-32         Rangordning 
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4.6 Bortfall 
Det finns två typer av bortfall, externt och internt. Det externa bortfallet utgörs av de 

personer i urvalet som inte kommer att svara på enkäten och därmed inte medverka i 

enkätundersökningen. Internt bortfall är bortfallet på enstaka frågor, men som i övrigt 

har svarat och deltagit i enkätundersökningen. (Ejlertsson, 1996, s.22-23) I detta avsnitt 

börjar vi med att redogöra för det externa bortfall som uppstod, främst på grund av den 

lista över registrerade revisorer som vi utgick från och arbetet med att få denna lista 

användbar. Sedan följer en förklaring för underökningens interna bortfall. Figuren 

nedan illustrerar hur den totala populationen med bortfall utmynnade till det antal 

respondenter som deltog i vår kvantitativa enkätundersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Populationens svarsfrekvens  

 

Som utgångspunkt bestod den totala populationen av auktoriserade- och godkända 

revisorer i Sverige. Totalt var dessa 3962 till antalet, baserat på den lista vi fick från 

Revisorsnämnden i februari 2012. Vi har nedan identifierat de fel som kan ha bidragit 

till bortfall i undersökningen. På listan fanns 3962 namn, dock föll det bort vissa redan i 

ett första steg på grund av att det var ofullständiga uppgifter så som att det exempelvis 

saknades e-postadresser. Det var 102 stycken personer som saknade mailadress, vilket 

är vårt externa bortfall, det innebär att vi i detta läge är nere i 3860 stycken tänkbara 

respondenter. Fel kan ha uppstått under bearbetning och utskick, vi redogör för 

processen nedan för att ta hänsyn till dessa. 

Total population 

3962 Revisorer  

Godkända 

Revisorer  

1856 st 

Auktoriserade 

Revisorer 

2106 st 

Vill ej delta 

53 st 

Möjliga deltagare 

3370st 

Svarade inte 

2874st 

Svarade  

496st 

Ingen 

mailadress 

102 st 

Har 

mailadress 

3860 st 

Ej tillgängliga 

437st 
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Möjligheten finns att några e-postadresser är inaktuella eller finns med två gånger, samt 

att den mänskliga faktorn vid skapandet av listan kan ha bidragit till exempelvis stavfel. 

Listan fick vi via e-post i pdf-format, den var då inskannad från pappersformat till dator 

och det innebär att det i detta steg finns risk för fel. Pdf-filen med listan var till en 

början låst, och för att kunna använda listan i excel och word användes ett program som 

avkodade filen och omvandlade listan till text-format. I detta format hade vissa textfel 

uppstått; bokstäver hade försvunnit och vissa bokstäver hade bytts ut mot andra. För att 

minimera risken att få ytterligare bortfall på grund av textfel har vi båda två manuellt 

gått igenom listan och rättat till de fel vi uppmärksammat, men vi är medvetna om att 

det fortfarande kan finnas fel som inte upptäckts. Dock bör de flesta av felen visat sig 

när vi skickade ut meddelandet till alla e-post adresser som vi hade. Av de totala 

meddelandena som skickades iväg, 3860 till antalet, fick vi flera returer att mottagaren 

inte kunde hittas på grund av att adressen antingen upphört eller var felaktig. Vi fick 

även en hel del automatiska svar från ett antal revisorer som av olika anledningar inte 

kommer att vara tillgänglig under enkätens svarsperiod. Några av de vanligaste 

anledningarna är föräldraledighet, sjukskrivning, adressen har upphört eller att personen 

bytt arbete. Alla dessa klassificeras som ”ej tillgängliga” i figur 6 eftersom att 

personerna inte anses som möjliga deltagare, antalet uppgick till 437 stycken. 

 

Av 3860 stycken som vi hade e-post adress till kan vi förklara ytterligare 53 stycken av 

de som inte deltagit. Dessa revisorer har valt att lämna en orsak till att de inte vill eller 

har möjlighet att delta i undersökningen. Klassificeringen på de 53 stycken i figur 4 är 

”vill ej delta” och hit hör de som svarat att de av olika orsaker inte vill vara med i 

undersökningen. Alla andra anser vi ha möjlighet att svara och därmed klassas som 

möjliga deltagare. De orsaker de som inte vill delta har uppgett är att revisorerna är inne 

i en intensiv period nu och inte har möjlighet att delta, att de inte är aktiva revisorer i 

dagsläget, att de behandlar leasing i liten eller ingen grad alls, de har medverkat i många 

studentprojekt under året och så finns det bortfallet som inte angett någon orsak utan 

endast meddelat att de ej kommer delta.  

 

Ytterligare en svårighet som uppstod under processen var när det var dags att skicka 

iväg länken till undersökningen via e-post till revisorerna. I detta steg visade det sig att 

det fanns en begränsning i e-post programmet, det var bara möjligt att skicka ett visst 

antal meddelanden under en 24-timmarsperiod. Detta innebar att vi fick skicka i 

omgångar, vilket kan betyda att det missats något namn i listan. De revisorer som 

skickades till i omgång 2 får även en dag kortare på sig att svara på enkäten, vilket kan 

innebära att dessa inte hinner svara.  

 

Enkäten var öppen under två veckors tid. Med avsikten att få en högre svarsfrekvens 

skickade vi ut en påminnelse till alla på listan, undantaget de som vid första utskicket 

meddelat oss att de inte vill delta. Efter påminnelsen kom det inte in några mängder 

med svar, utan de flesta som valde att delta svarade på enkäten innan påminnelsen 

skickades ut. Av detta skäl valde vi att inte skicka ut ytterligare påminnelser eller 

förlänga svarsperioden. Det kom heller inte in fler svar från respondenter som valde att 

avböja inbjudan.  

 

Slutligen kan vi fastställa att vi nått ut till totalt 3370 stycken godkända eller 

auktoriserade revisorer som har haft möjlighet att svara på vår enkät. Av dessa har vi 

fått in 611 svar, varav 496 fullständiga och därmed användbara svar. Enkäten 
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konstruerades så att respondenten var tvungen att lämna ett svar på varje fråga för att 

kunna gå vidare till nästa. Det interna bortfallet kommer därför bestå av de som valt att 

på något sätt avsluta undersökningen innan alla frågor besvarats, eller om det uppstått 

något tekniskt fel som gjort att enkäten har avbrutits. Följderna blir att det eventuella 

bortfallet alltid kommer vara på de sista frågorna i enkäten. Det interna bortfallet 

uppgick till 115 stycken. Nedan följer en analys av det bortfall som blev och hur detta 

kan påverka resultatet. 

4.6.1 Bortfallsanalys 
För att analysera vilka effekter bortfallet kan ha för de resultat som undersökningen ger 

jämför vi nedan de respondenter som deltagit i vår undersökning med den totala 

populationen. 

 

Tabell 3: Totala populationen vs. respondenterna 

 
Antal Kvinnor Män Big 4 Annan Okänt Auktoriserad Godkänd 

Totala 

populationen 
3962 32,2% 67,8% 46,2% 50,1% 3,7% 53,2% 46,8% 

Respondenter 496 27% 73% 50,2% 49,8% 0 55% 45% 

 

Vi kan i tabellen se att de respondenter som deltog i vår enkätundersökning nästan har 

samma fördelning mellan de olika grupperna som den totala populationen. Den andel 

kvinnliga respondenter är aningen större i den totala populationen än i det urval vi 

kommit åt, medan andelen män är större bland våra respondenter. Det är ingen större 

skillnad på andelarna revisorer som arbetar inom big 4 eller inte mellan våra 

respondenter och den totala populationen. Även fördelningen av auktoriserade och 

godkända revisorer ser nästan likadan ut. De respondenter som representerar revisorer i 

vår undersökning har relativt lika egenskaper som den totala populationen, vilket ger 

indikationer på att vår undersökning har en bra precision (Dahmström, 2005, s.317). 

 

Det externa bortfall som förekommit är relativt stort och beror till stor del på problem 

med den lista vi utgick från. De revisorer som vi fått kontakt med men som inte har 

deltagit i undersökningen representeras av två kategorier. Den ena kategorin består av 

de som upplevt tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning under enkätens svarsperiod. 

Vi har fått indikationer från de revisorer vi tidigare varit i kontakt med, samt de som 

skrivit till oss och avböjt att svara på enkäten, att den senare delen av våren innebär en 

intensiv arbetsperiod för denna yrkesgrupp. Därför kan vi anta att en stor del av de som 

inte besvarat enkäten inte har haft tid. Den andra kategorin består av de som inte anser 

sig ha tillräcklig kännedom om de ämnesområden som behandlats i undersökningen och 

av den anledningen inte vill vara med.   

 

Det interna bortfallet består av de 115 enkäter som vi sorterat bort på grund av att de 

inte varit fullständiga. Genomgående för dessa är att respondenter fallit bort när de 

kommit till specifika frågor angående den kommande förändringen i IAS 17 och frågor 

vad gäller leasing och standardförändringar, detta tror vi har att göra med att det inte är 

så många som arbetar med börsnoterade företag och därför inte har någon större 

kännedom om de standarder och standardförändringar som är aktuella. Följderna av det 

relativt stora interna bortfallet var att vi var tvungna att sortera bort dessa i den 

statistiska bearbetningen och svarsfrekvensen minskade.  



38 

 

4.7 Kvantitativa sanningskriterier 
 
4.7.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten i mätningarna och om upprepande mätningar skulle 

ge samma resultat. Vid en hög reliabilitet är det slumpmässiga felet litet. (Ejvegård, 

2009, s.77-78) Reliabiliteten är beroende av att frågorna i enkäten ställs på ett korrekt 

sätt. Är frågorna dåligt konstruerade kan följden bli att svaren blir varierade då 

missförstånd uppstått, vilket innebär att upprepade mätningar av samma verklighet 

kommer att ge olika resultat. (Ejlertsson, 1996, s.87-88) Vi har valt att lägga in ett antal 

frågor med samma bakgrund, exempelvis har vi två påståenden som indikerar att 

respondenten anser att earnings management förekommer. Om resultatet av dessa två 

påståenden blir likartade kan vi dra slutsatsen att respondenten är medveten om frågans 

innebörd och att denne aktivt valt att ta ställning. Dessa kan ses som ”kontrollfrågor” 

och ökar reliabiliteten på studien, vilket tyder på att studien inte är påverkad av slumpen 

utan blir mer stabil. (Trost, 1994, s.57-58) 

 

I samband med enkätformuläret har vi försökt att minimera missförstånd genom att 

skicka ut ett följebrev som kortfattat beskriver vad studien handlar om och dess syfte. I 

följebrevet står även våra kontaktuppgifter så att respondenterna kan kontakta oss för 

mer information eller förklaringar vid eventuella tveksamheter. För att öka reliabiliteten 

kontrollerade vi frågorna genom att kontrollera med ett antal revisorer, hur de 

uppfattade frågan och hur de skulle göra den tydligare. 

 

4.7.2 Validitet 

Validitet säkerställer frågans förmåga att mäta det frågan avser att mäta. Hög validitet 

innebär att frågan har inget eller ett litet systematiskt fel. (Ejvegård, 2009, s.80-81) För 

att få en god validitet ska frågorna vara noggrant genomtänkta och att de är ställda på ett 

sådant sätt så det verkligen mäter det som var avsett (Ejlertsson, 1996, s. 86-87). För att 

försöka säkerställa en god validitet har vi varit noggranna med att frågorna i enkäten är 

relevant gentemot studiens frågeställning. I och med att vi skickade ut en testomgång på 

enkäten till ett antal utvalda revisorer, som fick ge konstruktiv feedback på frågorna och 

enkätens utformning, anser vi att validiteten stärktes. Vi fick svar på att frågorna 

uppfattades på rätt sätt, tog till oss av kritiken, samt förändrade enkäten och frågorna 

efter önskemål. De flesta av revisorerna hade liknande synpunkter på samma fråga, 

vilket underlättade för oss i justeringen. För att öka validiteten i denna kvantitativa 

studie har vi även försökt att redogöra grundligt för hur undersökningen och den 

statistiska bearbetningen gått tillväga samt analyserat det bortfall vi fick.  

 

4.7.3 Utfallet av validitet och reliabilitet i efterhand 
I detta kapitel har vi beskrivit de åtgärder som genomfördes vid utformningen och 

genomförandet av vår enkät för att öka vår reliabilitet och validitet. 

Enkätundersökningen innehöll ett antal påståenden som syftar att mäta bakomliggande 

faktorer. I enkäten förekom det även en kontrollfråga för att kontrollera att resultatet 

överensstämde med varandra. Utifrån dessa åtgärder hade vi ett bra utgångsläge att 

genomföra en tillförlitlig studie. Testet av kontrollfrågan tyder på att revisorerna 

instämmer i att earnings management förekommer hos företagen, då vi har empiriskt 

stöd för detta i vårt chi-två test, vilket visas i figur 12. Detta tyder på att vi har god 

reliabilitet, samt att vi kan se vissa samband mellan respondenternas svar, vilket tyder 

på att vi har en god validitet. 
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4.7.4 Generaliserbarhet 
Genom att genomföra undersökningen på Sveriges auktoriserade och godkända 

revisorer anser vi att de resultat som undersökningen ger till viss del går att generalisera. 

Vi har skickat enkäten till alla de namn vi fick på listan från Revisorsnämnden. Frågan 

är därför hur väl våra svarande respondenter representerar populationen (det vill säga 

Sveriges auktoriserade och godkända revisorer). Undersökningen hade en svarsfrekvens 

på 14,7%, vilket innebär att det finns ett jämförelsevis stort bortfall av den totala 

population vi ämnade nå. Om de revisorer som valt att inte svara hade deltagit hade de 

kunnat föra studien i en annan riktning, men jämfört med den totala populationen hade 

denna studie en bra precision, de vill säga att våra respondenter liknar strukturellt den 

totala populationen. Trots att svarsfrekvensen har varit relativt låg, har vår undersökning 

en bra precision och de revisorer som deltagit i studien kan anses representativa för hela 

populationen. 
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5. Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisas revisorers attityder till de påståendena vi ställt i enkäten. Vi 

kommer att presentera de svar som enkäten resulterat i genom att redovisa varje 

kategori för sig. De data som presenteras i detta kapitel kommer tillsammans med den 

teoretiska referensramen ligga till grund för de följande kapitlens analyser och 

slutsatser. 

Enkäten är uppbyggd och indelad i olika kategorier som baserats på den teoretiska 

referensramen, därför kommer vi att redovisa de svar vi samlat in genom vår 

undersökning indelade i samma kategorier. Enkäten finns bifogad i bilaga 2 – Enkät, 

och de insamlade svaren är bifogade i bilaga 5 – Enkätsvar.  

I samtliga frågor har vi valt att sortera ut de respondenter som valt att svara ”vet ej” 

eftersom dessa inte aktivt tagit ställning till frågan anser vi att ta med detta 

svarsalternativ skulle leda till en missvisande bild av resultatet. I diagrammen är 

svarsalternativen kategoriserade enligt följande; 1-3 till instämmer inte och 5-7 till 

instämmer, samt att svarsalternativ 4 ”varken eller” kategoriseras för sig eftersom att 

respondenterna är neutrala till påståendet. Vi är medvetna om att kategoriseringen kan 

innebära att vi går miste om viktiga nyansskillnader, men fördelen är att det blir lättare 

och tydligare att se statistiska samband (Aronsson, 1999, s. 155).  

För att underlätta läsningen av kommande figurer så är svarsalternativet ”instämmer 

helt” alltid längst till vänster därefter kommer ”instämmer inte alls”, och ”varken eller” 

är stapeln längst till höger, om inget annat anges i figuren eller dess tillhörande text. 

5.1 Bakgrundsfrågor 
Enkäten inleds med att respondenten får svara på ett antal bakgrundfrågor, dels om sig 

själv och dels om sitt arbete. Syftet med de första två frågorna är att kunna se huruvida 

svaren skiljer sig åt beroende på respondentens kön eller nivå av revisor. 

 

Figur 5. Respondenternas kön 

 

Som vi kan se utifrån figur 5 är majoriteten av de respondenter som besvarat enkäten 

män, 73%, medan endast 27% av de revisorer som medverkat är kvinnor. 

Kön 

Män

Kvinnor

27% 

73% 
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Figur 6. Respondenternas befattning samt om de arbetar för the big 4 eller inte 

Totalt bestod antalet respondenter som deltog i enkätstudien av 496 revisorer, varav 248 

stycken deltagande revisorer från respektive kategori; the big 4 och övriga 

revisonsbyråer. Fördelningen mellan respondenterna blir därmed att 50% arbetar på 

någon av de revisionsbyråer som tillhör the big 4 medan de resterande 50% arbetar på 

någon annanstans. Fördelningen mellan auktoriserade och godkända revisorer är 274 

respektive 222 stycken, det innebär att dessa är 55% respektive 45% av urvalet. Utifrån 

detta diagram kan vi se att 56% av de auktoriserade revisorerna arbetar på någon av de 

revisionsbyråer som tillhör så kallade big 4, antingen PwC, KPMG, E&Y eller Deloitte. 

På dessa revisionsbyråer arbetar 43% av de godkända revisorerna i vårt urval. 44% av 

de auktoriserade revisorerna arbetar följaktligen på någon av de revisionsbyråerna som 

inte tillhör big 4, andelen av de godkända revisorer som arbetar på dessa revisionsbyråer 

är 57%. Dessa bakgrundsfrågor som handlar om revisorns arbetsplats och arbetstitel är 

nödvändiga för att kunna dra slutsatser om det är någon skillnad på revisorers attityder 

beroende på exempelvis större eller mindre revisionsbyråer, vilket tidigare forskning 

påvisat att det i flera avseenden är.  

Vidare är vi intresserade av hur mycket erfarenhet revisorn har, både yrkesmässigt och 

vad gäller redovisning utifrån IFRS. Resultatet av studien visar att 77% av 

respondenterna har arbetat mer än tio år som revisor, vilket betyder att dessa har relativt 

lång erfarenhet och kunskap inom yrket. Vi kan även utläsa att 65% av respondenterna 

arbetar på en revisionsbyrå som har kunder som tillämpar IFRS, men däremot har dessa 

revisonsbyråer inte alltid så stor andel av kunderna som redovisar enligt IFRS. Enkäten 

visade att ungefär 86% endast hade 0-24% andel kunder som tillämpade IFRS. Detta 

ger implikationen att de respondenter som deltagit i vår undersökning till stor 

utsträckning inte använder sig av IFRS. 

5.2 Revisorns roll 
I denna del undersöks vad revisorers attityder till deras yrkesroll. Revisorer har normer 

de bör förhålla sig till, därför var det intressant att undersöka deras attityder kring dessa. 
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Figur 7. Respondenternas åsikt över revisorns roll 

Undersökningen har visat att klar majoritet av de tillfrågade revisorerna anser att de gör 

sina slutliga bedömningar själv (enkätfråga 7), vilket innebär att de inte påverkas av 

andra och därmed kan de förhålla sig objektivt inför de beslut de fattar. De anser att det 

är viktigt att ha bra kundrelationer (enkätfråga 8) samt att det är viktigt att bidra till att 

skapa ett bra rykte för revisionsbyrån de arbetar för (enkätfråga 9). Däremot var det lite 

mer än hälften av respondenterna som ansåg att deras roll som revisor bidrar till att 

minska informationsassymmetrin (enkätfråga 10), men det är inte heller många som inte 

instämmer med påståendet.  

5.3 Attityder till standardförändringar och IAS 17 
Denna del syftar till en början att undersöka revisorernas generella attityder till 

förändringar i redovisningsstandarder, sedan övergår vi till att gå in mer specifikt på 

leasing och den nya standardförändringen i IAS 17. Inledningsvis undersöker vi om 

respondenten känner sig införstådd i den nya standardförändringen. Det finns möjlighet 

att revisorn inte alls är insatt i leasing, eller inte alls känner till förslaget, dessa vill vi 

kunna ha möjlighet att utesluta för att se om det finns skillnader i attityder som beror på 

nivån av kunskap om denna standard. Påståendena undersöker revisorernas attityder till 

den nya standarden, dessa vill vi senare kunna jämföra med de mål och intentioner 

IASB och FASB har med förändringen. 

 

Figur 8. Respondenternas attityd till standardförändringar 

I figur 8 presenteras fördelningen av till vilken grad revisorerna anser att de instämmer 

med påståendet att de har en positiv attityd till standardförändringar. Vi kan konstatera 

att majoriteten av respondenterna som valt att svara på påståendet (63%) instämmer att 

de har en positiv attityd till standardförändringar. Detta jämfört med 10% som inte 

instämmer att de har en positiv attityd. Det är därmed en övervägande andel som anser 

sig ha en positiv attityd till standardförändringar.  

 

Resultaten av undersökningen av revisorers inställning till standardsättningsprocessen 

visar att 70% av respondenterna anser att standardsättningsprocessen är lång och, 

jämfört med 5,6% som inte anser att standardsättning är en lång process. Däremot är det 

24,4% som har valt att inte ta ställning till påståendet. 

 

Tabell 4. Skiljer sig attityden till standardförändringar mellan arbetstitel? 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,612
a
 6 ,268 

Likelihood Ratio 7,682 6 ,262 

Linear-by-Linear Association 5,040 1 ,025 

N of Valid Cases 450   

Korstabellen indikerar på att revisorerna generellt har en svagt positiv attityd till 

standardförändringar. Vi valde även att undersöka om det finns några skillnader i 

graden av instämmande beroende på om revisorerna är auktoriserade eller godkända. 

Enligt chi-två testet finns det inget signifikant samband som tyder på att antingen 

godkända eller auktoriserade revisorer har en mer eller mindre positiv attityd till 

standardförändringar.  

 

Med syfte att senare kunna dra slutsatser kring vilken grad av kännedom respondenterna 

anser sig ha angående den aktuella standardförändringen i IAS 17 Leasing, kommer vi 

nedan redovisa hur respondenterna svarade på detta påstående. Vi kommer även testa 

om nivån av kännedom beror på om revisorn arbetar på en revisionsbyrå som tillhör the 

big 4 eller inte.  

 

Tabell 5. Kännedom om den kommande förändringen i IAS 17 

 
Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22,645
a
 6 ,001 

Likelihood Ratio 23,642 6 ,001 
Linear-by-Linear Association 11,983 1 ,001 

N of Valid Cases 496   

 

Vi kan se i korstabellen ovan att majoriteten av revisorerna har en viss eller liten 

kännedom om den nya standarden. Vi ser även att de som har svarat ”varken eller” är 

lika fördelade vilket innebär att det är oberoende av vilken slags revisonsbyrå de arbetar 

inom. Däremot ser vi att de som har mycket god kännedom om den nya standarden 

tillhör en byrå inom the big 4, medan de som har ingen eller dålig kännedom tillhör 

 Positiv attityd till standardförändringar Total 

Instämmer 
inte alls 

2 3 Varken 
eller 

5 6 Instämmer 
helt 

Arbetstitel 
Auktoriserad 3 9 16 77 81 43 17 246 

Godkänd 1 6 11 46 73 51 16 204 
Total 4 15 27 123 154 94 33 450 

 Kännedom om nya IAS 17 Total 

Ingen 
kännedom 

alls 

Dålig 
kännedom 

Liten 
kännedom 

Varken 
eller 

Viss 
kännedom 

God 
kännedom 

Mycket 
god 

kännedom 

Tillhör 
Big 4 

Ja 

Count 25 18 37 59 65 33 11 248 

% within 
Tillhör Big 4 

10,1% 7,3% 14,9% 23,8% 26,2% 13,3% 4,4% 100,0% 

Nej 

Count 35 44 31 59 46 31 2 248 

% within 
Tillhör Big 4 

14,1% 17,7% 12,5% 23,8% 18,5% 12,5% 0,8% 100,0% 

Total 

Count 60 62 68 118 111 64 13 496 

% within 
Tillhör Big 4 

12,1% 12,5% 13,7% 23,8% 22,4% 12,9% 2,6% 100,0% 
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någon annan revisionsbyrå. För att testa om det finns något samband mellan dessa 

variabler genomfördes ett chi-två test. Chi-två testet visar att det finns ett signifikant 

samband mellan om revisorerna tillhör the big 4 eller inte och hur stor kännedom de 

anser sig ha om den kommande standardförändringen i IAS 17. Detta kan vi förklara 

genom att p-värdet (0.001) är mindre än signifikansnivån (0.05).  

 

Vidare vill vi undersöka om de respondenter som anser sig ha god kännedom om den 

nya leasingstandarden generellt anser att standardförändringar innebär att redovisningen 

blir mer regelstyrd. Anledningen till att vi valt att använda dessa variabler i korstabellen 

i tabell 14 är att de revisorer som anser sig ha kännedom om förändring i IAS troligen 

generellt har mer kunskap om dessa typer av standarder och redovisning i enighet med 

IFRS.  

 

Tabell 6. Kännedom vs. Förändringar gör redovisningen mer regelstyrd 

 Förändringar innebär mer regelstyrt Total 

Instämmer 

inte alls 

2 3 Varken 

eller 

5 6 Instämmer 

helt 

Kännedom 

om 

 nya IAS 17 

 

Ingen kännedom alls 1 1 1 14 11 23 6 57 

Dålig kännedom 0 2 3 9 22 12 10 58 

Liten kännedom 0 1 4 15 24 20 1 65 

Varken eller 1 0 2 18 22 20 17 80 

Viss kännedom 2 1 4 22 23 40 15 107 

God kännedom 1 0 5 10 15 24 6 61 

Mycket god kännedom 1 0 2 1 1 2 5 12 

Total 6 5 21 89 118 141 60 440 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 57,218
a
 36 ,014 

Likelihood Ratio 58,519 36 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 
,350 1 ,554 

N of Valid Cases 440 
  

 

I korstabellen ovan kan vi se att de flesta av respondenterna anser att en 

standardförändring innebär att redovisningen blir mer regelstyrd, även de som har liten 

eller ingen kännedom alls om den kommande standardförändringen i IAS 17 anser att 

redovisningen blir mer regelstyrd. Detta kan vi styrka genom chi-två testet där vi har 

empiriskt stöd för påståendet. 

 

För att fördjupa oss och undersöka om det finns några skillnader mellan de respondenter 

som inte anser sig ha någon större kännedom om IAS 17 och de som faktiskt anser sig 

ha kännedom om kommer vi nedan att enbart fokusera på de som anser sig ha 

kännedom om förslaget. Här undersöks därför om det finns något samband mellan de 

revisorer som svarat att de instämmer med påståendet om att standardförändringar gör 
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redovisningen mer regelstyrd och även svarat att det har en bra kännedom om nya 

leasingstandarden. 

 

Tabell 7. Fördjupning: kännedom vs. regelstyrt 

   
 Förändringar innebär mer regelstyrt Total 

5 6 Instämmer helt 

Kännedom om nya IAS 
17 

Viss kännedom 23 40 15 78 

God kännedom 15 24 6 45 

Mycket god kännedom 1 2 5 8 
Total 39 66 26 131 

Chi-Square Tests 

 
 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,419
a
 4 ,034 

Likelihood Ratio 8,312 4 ,081 
Linear-by-Linear 
Association 

1,072 1 ,300 

N of Valid Cases 131   

 

Utifrån denna korstabell kan vi bedöma att det finns ett signifikant samband mellan 

dessa två variabler eftersom att p-värdet på 0,034 är mindre än 0,05. Det innebär att de 

respondenter som anser sig ha god kännedom om standardförändringen även instämmer 

i att standardförändringar generellt innebär att redovisningen blir mer regelstyrd. 

Eftersom vi fått indikationer på att en stor del av de respondenter som deltagit i 

enkätundersökningen inte arbetar med denna typ av redovisning enligt IFRS, vill vi 

vidare undersöka om detta stämmer. 

 

Figur 9. Hur stor andel av kunderna som redovisar leasing 

I figur 9 presenteras andelen av revisorernas kunder som redovisar någon form av 

leasing, utifrån figuren kan vi utläsa att majoriteten av de revisorer som besvarat 

enkäten har ingen eller låg andel kunder som redovisar leasing. Det är inte fullt en 

fjärdedel (24,1%) av revisorerna som arbetar på en revisionsbyrå där mer än 50% av 

kunderna har någon form av leasing att redovisa. För att utveckla och undersöka vilka 

revisorer som har en hög andel kunder som redovisar leasing vill vi se om det finns 

någon skillnad beroende på var revisorerna arbetar. I tabell 8 undersöks därför om de 

arbetar på en byrå inom big 4 eller inte mot andelen kunder som redovisar leasing.  

54,2% 

21,6% 

17,1% 

7% 
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Tabell 8. Andel kunder som redovisar leasing vs. the big 4 eller inte 

 Tillhör Big 4 Total 

Ja Nej 

Andel kunder redovisar 

leasing 

0-24% 122 147 269 

25-49% 52 52 104 

50-74% 44 42 86 

75-100% 30 7 37 

Total 248 248 496 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,667
a
 3 ,001 

Likelihood Ratio 17,773 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,102 1 ,001 

N of Valid Cases 496 
  

 

Utifrån korstabellen kan vi utläsa att det finns ett signifikant samband mellan om 

revisorerna arbetar på en byrå som tillhör the big 4 och andelen kunder som redovisar 

leasing. Vi ser att det är en väsentlig skillnad mellan revisorer som tillhör the big 4 och 

som har kunder som redovisar stora mängder jämfört med revisorer som inte arbetar på 

en revisionsbyrå inom the big 4. Vidare vill vi utveckla testet för att se om det finns 

något samband mellan endast de som har 50% eller mer kunder som redovisar leasing 

och om de tillhör big 4. 

Tabell 9. Fördjupning: Andel kunder som redovisar leasing vs. The big 4 eller inte  

 Tillhör Big 4 Total 

Ja Nej 

Andel kunder redovisar leasing 
50-74% 44 42 86 

75-100% 30 7 37 
Total 74 49 123 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,662
a
 1 ,002 

Continuity Correction
b
 8,454 1 ,004 

Likelihood Ratio 10,329 1 ,001 

Fisher's Exact Test    
Linear-by-Linear Association 9,583 1 ,002 

N of Valid Cases 123   

 

Utifrån tabell 9 ser vi att det finns ett empiriskt stöd som visar på att det finns ett 

samband som säger att de revisorer som arbetar på en revisionsbyrå som tillhör the big 4 

har större andel kunder som redovisar någon form av leasing.  
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För att utveckla frågan om leasing vill vi undersöka revisorernas attityder till de 

huvudeffekter den kommande standardförändringen kommer att generera. Detta gör vi 

genom att ge revisorerna ett antal påståenden om de effekter som finns framtagna att en 

standardförändring i IAS 17 kommer att utveckla. 

 

 

 

Figur 10. Attityd till standardförändringens effekter  

Figur 10 visar fördelningen mellan revisorernas attityder till vilka huvudeffekter en 

standardförändring i IAS 17 kommer att ha. Revisorerna har fått ta ställning till de 

effekter som är IASB mål med denna standardförändring och vi ville undersöka om 

revisorerna anser att avsikten med förändringen kommer att uppfyllas. I figuren kan vi 

se att revisorerna till stor del inte instämmer eller har svarat ”varken eller” i 

påståendena, alltså att det beror på andra faktorer också. Däremot måste vi ta hänsyn till 

att det i samtliga påståenden har blivit en relativt stor utsortering eftersom många 

respondenter valt svarsalternativen ”vet ej”. För att vidare undersöka om det finns några 

samband mellan påståendena, har vi valt att välja ut några av huvudeffekterna för att 

testa om det finns ett signifikant samband.  

Tabell 10. Andel kunder som redovisar leasing vs. komplexiteten minskar 

 Komplexiteten minskar Total 

 Instämmer 

inte alls 

2 3 Varken 

eller 

5 6 Instämmer 

helt 

Andel kunder 

redovisar 

leasing 

0-24%  18 18 26 29 10 3 0 104 

25-49%  17 10 11 17 9 2 2 68 

50-74%  15 13 4 19 9 2 0 62 

75-100%  10 10 6 6 0 0 1 33 

Total  60 51 47 71 28 7 3 267 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 93,697
a
 21 ,000 

Likelihood Ratio 95,898 21 ,000 

Linear-by-Linear Association 25,244 1 ,000 

N of Valid Cases 267 
  

 

I tabell 10 har vi valt att fokusera på de revisorer som arbetar på en revisionsbyrå som 

har kunder som redovisar någon form av leasing. Vi ser att majoriteten av dessa 

revisorer inte instämmer i att komplexiteten i redovisningen kommer att minska, vilket 

det även finns stöd för i chi-två testet som visar att detta samband är signifikant.  

 

Vidare vill vi undersöka om det finns något samband mellan vilken arbetstitel revisorn 

har och vilken inställning de har till påståendet om förändringen kommer att öka 

transparensen i redovisningen. 

Tabell 11. Auktoriserad eller godkänd vs. förändringen ökar transparensen 

 Förändringen ökar transperensen Total 

Instämmer 

inte alls 

2 3 Varken 

eller 

5 6 Instämmer 

helt 

Arbetstitel 
Auktoriserad 10 12 28 46 30 12 2 140 

Godkänd 3 11 12 35 30 6 0 97 

Total 13 23 40 81 60 18 2 237 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,174
a
 6 ,226 

Likelihood Ratio 9,067 6 ,170 

Linear-by-Linear Association ,735 1 ,391 

N of Valid Cases 237   

 

I tabell 11 ser vi att graden av instämmande inte förändras beroende på om revisorn är 

auktoriserad eller godkänd, vi har inget empiriskt stöd för att det skulle finnas ett 

samband mellan arbetstitel och till vilken grad de instämmer med påståendet att 

förändringen ökar transperensen. Generellt kan vi inte utläsa något mönster över 

huruvida revisorerna instämmer med påståendet eller inte, då en stor del av 

respondenterna valt svarsalternativen ”vet ej” eller ”varken eller”. Vidare vill vi 

undersöka hur respondenterna tar ställning till den nya standardförändringen, detta görs 

genom att ta fram medelvärdet för graden av instämmande. 

 

Tabell 12. Ska alla leasingavtal redovisas på samma sätt? 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Alla leasingavtal bör 

redovisas samma 
268 1 7 3,76 1,783 

Valid N (listwise) 268     



49 

 

Genom att räkna ut medelvärdet har vi möjlighet att se till vilken grad respondenterna 

instämmer eller inte med påståendet om alla leasingavtal bör redovisas på samma sätt. 

Vi har även i denna statistiska beräkning valt att sortera ut de respondenter som valt 

svarsalternativet ”vet ej”. Efter denna utsortering blir medelvärdet 3,76 vilket innebär 

att majoriteten av de revisorer som valt att ta ställning svagt anser att alla leasingavtal 

inte bör redovisas på samma sätt. 

 

Undersökningen ger svaga indikationer på att respondenterna inte instämmer i att det är 

rätt att kapitalisera leasingavtalen, vilket den nya leasingstandarden kommer att 

resultera i. Detta eftersom 45,6% inte instämmer i påståendet medan endast 25,3% anser 

att det är rätt att kapitalisera leasingen. 29,1% har valt svarsalternativet ”varken eller” 

och därmed valt att varken ta positiv eller negativ ställning till påståendet. Det är även 

ett stort antal respondenter som valt att inte alls ta ställning till påståendet genom att 

svara ”vet ej”, dessa personer har sorterats ut innan testet gjordes men det är värt att 

nämnas. Vidare vill vi undersöka om attityden till påståendet att leasingavtalen bör 

redovisas på samma sätt påverkas av antingen vilken arbetstitel respondenten har eller 

vilken revisionsbyrå respondenten arbetar på. 

 

Tabell 13. Arbetstitel vs. Alla leasingavtal bör redovisas på samma sätt. 

 Alla leasingavtal bör redovisas samma Total 

Instämmer 

inte alls 

2 3 Varken 

eller 

5 6 Instämmer 

helt 

Arbetstitel 
Auktoriserad 28 17 18 33 24 23 8 151 

Godkänd 15 13 20 25 28 8 8 117 

Total 43 30 38 58 52 31 16 268 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,071
a
 6 ,170 

Likelihood Ratio 9,294 6 ,158 

Linear-by-Linear Association ,138 1 ,710 

N of Valid Cases 268   
 

Tabell 14. Tillhör big 4 vs. Alla leasingavtal bör redovisas på samma sätt 

 Alla leasingavtal bör redovisas samma Total 

Instämmer 

inte alls 

2 3 Varken 

eller 

5 6 Instämmer 

helt 

Tillhör 

Big 4 

Ja 25 14 18 23 35 21 6 142 

Nej 18 16 20 35 17 10 10 126 

Total 43 30 38 58 52 31 16 268 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,090
a
 6 ,029 

Likelihood Ratio 14,290 6 ,027 

Linear-by-Linear Association ,335 1 ,562 

N of Valid Cases 268   
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Utifrån de ovanstående korstabellerna kan vi utläsa att det inte finns något signifikant 

samband mellan revisorernas arbetstitel och deras attityd till om alla leasingavtal ska 

redovisas på samma sätt. Vi kan däremot se att det finns ett signifikant samband 

mellan om revisorerna tillhör en revisonsbyrå inom the big 4 eller inte, samt deras 

attityd till om alla leasingavtal bör redovisas på samma sätt. De som arbetar på någon 

av de revisionsbyråer som tillhör the big 4 anser till en lite större grad att 

leasingavtalen inte bör redovisas på samma sätt jämfört med de som inte tillhör the big 

4. 

5.4 Earnings management 
Sista delen undersöker revisorers medvetenhet till earnings management. Eftersom 

earnings management är ett relativt känsligt ämne har vi valt att inte leda 

respondenterna rakt på frågor om detta, vi har istället valt att ställa påståenden runt i 

kring earnings management för att i slutändan kunna generalisera svaren och dra 

slutsatser kring vilka attityder de har.  

Till en början undersöks revisorers medvetenhet till omstruktureringar som sker inom 

företaget samt vilka syften som ligger bakom dessa omstruktureringar. Utifrån detta test 

kan vi få indikationer på huruvida revisorerna anser att earnings management existerar. 

Vidare undersöker vi olika faktorer som finns inom earnings management och vilken 

attityd och medvetande respondenterna har om detta. Avslutningsvis vill vi testa om det 

finns samband mellan standardförändringar och faktorer inom earnings management. 

 
 

Figur 11. Attityd till incitament till earnings management 

I figur 11 har vi valt att kategorisera svarsalternativen på samma sätt som i figur 10. Där 

alternativ 1-3 innebär att revisorerna inte instämmer medan alternativ 5-7 innebär att de 

instämmer. Samt att svarsalternativ 4 ”varken eller” klassificeras för sig. Denna 

kategorisering av svarsalternativen har inneburit att det enbart blev 490 respektive 489 

stycken som valt att ta ställning i påståendena, däremot är det 135 respektive 104 utav 

de som svarat som valt ”varken eller”. Därmed ligger detta till grund för figurens 

resultat, som visar att 40,7% respektive 56,6% av respondenterna till olika grader 

instämmer i att det finns incitament hos företagsledare till att försöka välja den mest 

fördelaktiga redovisningsmetoden. Utifrån detta ser vi att revisorer tror att det är fler 

företagsledare som väljer redovisningsmetod i syfte att gynna företaget än i syfte att 

gynna dem personligen. 
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Figur 12. Medvetenhet till earnings management 

 

Enkätfrågorna finns bifogade i bilaga 2- Enkäter. Vi kan se i första kategorin i 

diagrammet (enkätfråga 27) att revisorer varken instämmer eller inte instämmer på 

påståendet att det finns utrymme till flexibilitet i valet av redovisningsprincip. Även 

andra delen i diagrammet (enkätfråga 30) tyder på liknande resultat i påståendet att det 

förekommer företagsledare som strukturerar om transaktioner för att uppnå önskade 

finansiella resultat. Däremot i påståendet att poster som inte syns i företagets 

balansräkning kan påverka investerarnas värdering av företaget (enkätfråga 31), ser vi 

en övervägande majoritet som instämmer i påståendet. Även i påståendet att 

företagsledningen vanligen har en positiv inställning till vinstmaximering (enkätfråga 

32) instämmer majoriteten av respondenterna. Vidare vill vi undersöka om earnings 

management förkommer, detta genom att testa om det finns ett samband mellan två 

variabler som båda indikerar om revisorer anser att earnings management förekommer.   

 

Tabell 15.  Positiv till vinstmaximering vs. förekommer omstruktureringar 

 Förkommer omstruktureringar inom företaget Total 

Instämmer 

inte alls 

2 3 Varken eller 5 6 Instämmer 

helt 

Företagsledning 

är positiv till 

vinstmaximering 

Instämmer inte 

alls 
2 1 0 1 1 0 1 6 

2 1 5 1 0 1 0 2 10 

3 4 7 10 7 5 3 0 36 

Varken eller 5 18 11 28 19 9 4 94 

5 1 11 18 26 52 20 5 133 

6 2 9 4 16 22 14 6 73 

Instämmer helt 3 1 0 3 7 6 6 26 

Total 18 52 44 81 107 52 24 378 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 99,766
a
 36 ,000 

Likelihood Ratio 95,093 36 ,000 

Linear-by-Linear Association 31,756 1 ,000 

N of Valid Cases 378 
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Tabell 16. Fördjupning av tabell 15 

 Förkommer omstruktureringar inom företaget Total 

5 6 Instämmer helt 

Företagsledning är positiv 
till vinstmaximering 

5 52 20 5 77 

6 22 14 6 42 

Instämmer helt 7 6 6 19 
Total 81 40 17 138 

 
Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,389
a
 4 ,023 

Likelihood Ratio 10,281 4 ,036 
Linear-by-Linear Association 10,215 1 ,001 

N of Valid Cases 138   

 

Tabell 15 visar att det finns ett signifikant samband mellan de två variablerna som båda 

mäter earnings management. Dessa påståenden har fungerat som kontrollfrågor och ger 

indikationer på att respondenterna som anser att earnings management förekommer i det 

ena påståendet även gör det i det andra påståendet. För att studera detta närmare har vi i 

tabell 16 valt att endast undersöka sambandet mellan de revisorer som tror att företaget 

är positiva till vinstmaximering och de revisorer som tror att det förekommer 

omstruktureringar inom företaget. Syftet med denna tabell var även det att undersöka 

om revisorerna anser att det förekommer earnings management i företagen. Resultatet 

visade att det finns ett signifikant samband mellan de revisorer som instämmer att det 

förekommer omstruktureringar inom företaget för att uppnå önskade resultat och de som 

instämmer att företagsledningen har en positiv inställning till vinstmaximering. 

 

Avslutningsvis vill vi undersöka om det finns något samband mellan de revisorer som 

anser att företagsledningen är positivt inställda till vinstmaximering och de revisorer 

som har en positiv attityd till standardförändringar.  

 

Tabell 17. Positiv till vinstmaximering vs. positiv till standardförändringar 

 Positiv attityd till standardförändringar Total 

Instämmer 

inte alls 

2 3 Varken 

eller 

5 6 Instämmer 

helt 

Företagsledning 

är positiv till 

vinstmaximering 

Instämmer 

inte alls 
0 0 0 1 2 3 0 6 

2 0 1 1 2 1 4 0 9 

3 1 2 0 8 17 8 1 37 

Varken eller 2 5 5 35 24 20 6 97 

5 0 3 9 39 50 26 8 135 

6 0 2 5 16 27 17 10 77 

Instämmer 

helt 
1 0 5 9 7 1 4 27 

Total 4 13 25 110 128 79 29 388 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 48,685
a
 36 ,077 

Likelihood Ratio 52,319 36 ,039 

Linear-by-Linear Association ,159 1 ,690 

N of Valid Cases 388   

 

I tabell 17 kan vi utläsa att det inte finns ett signifikant samband i chi-två testet mellan 

de revisorer som har en positiv attityd till standardförändringar och de som instämmer i 

att företagsledningen har en positiv inställning till vinstmaximering. Däremot ser vi att 

majoriteten av de revisorer som instämmer på båda påståendena befinner sig inom det 

markerade området. Jämförelsevis var det enbart fem stycken respondenter som hade 

negativ inställning till båda påståendena. Detta betyder att det finns en tendens att 

revisorerna är medvetna om att earnings management förekommer och generellt har en 

positiv attityd till standardförändringar.  

 

De resultat som i detta kapitel har sammanställts utifrån enkätsvaren kommer att tas 

med till efterföljande kapitel. Empirin kommer där att analyseras och diskuteras genom 

att kopplas ihop med arbetets teoretiska referensram. I slutändan ämnar vi komma fram 

till några slutsatser som kan dras utifrån denna undersökning som genomförts och de 

svar som respondenterna bidragit med.   
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6. Analys 
I detta kapitel kopplas de insamlade resultaten som presenterades i föregående kapitel 

ihop med de delar av teorin som tagits med från teorikapitlet. Kapitlet kommer att 

inledas med att analysera och diskutera om vilka attityder till standardförändringen i 

IAS 17 som finns hos revisorer, samt vilka attityder de har till earnings management.  

6.1 Analys 
Analysen kommer att byggas på de delsyften som tagits fram, med syfte att dessa ska 

leda till att besvara de övergripande frågeställningarna. Vi kommer att utföra en 

abstraherande analys genom att diskutera kring de delsyften som ställts upp utifrån 

teorin för att svara på studiens problemformulering. 

 

6.1.1 Delsyfte 1 

Vilka attityder till standardförändringar i allmänhet och till IAS 17 finns hos revisorer? 

I detta delsyfte används ett praktiskt exempel på standardförändring för att lättare 

kunna undersöka vilka attityder revisorer har till standardförändringar i allmänhet, 

samt hur införstådda revisorerna är i den kommande standardförändringen i IAS 17 

och dess effekter. 

Revisorer arbetar dagligen med redovisningsstandarder och har därför incitament att 

intressera sig för utformningen av redovisningsstandarder (Jönsson, 1985, s.185-186). 

Deras roll som revisor har betydelse för standardsättning på grund av deras erfarenhet 

om vilka svårigheter som kan uppstå vid tillämplig och tolkning av standarder. Utifrån 

vår undersökning kan vi fastställa att revisorer har en positiv inställning till 

standardförändringar generellt sett. De finns inte någon skillnad i attityden beroende på 

om revisorn är auktoriserad eller godkänd. Däremot är det en mindre andel revisorer 

som anser att de har kännedom om IFRS, vilket kan förklaras med att endast en liten del 

av revisorerna arbetar på en revisionsbyrå som har en betydande andel kunder som 

redovisar leasing i någon form.  

 

Det inte är många revisorer som anser sig vara insatta i leasing och i den nya 

standardförändringen i IAS 17, samtidigt som det är få som har kunder som redovisar 

leasing. De revisorer som anser sig ha kännedom anser även att förändringar innebär att 

redovisningen blir mer regelstyrd, vilket även de som inte anser sig ha kännedom om 

IAS 17 instämmer i. Våra resultat styrker det som Ewert & Wagenhofer (2005) kommer 

fram till i sin studie, att standardsättarna inom redovisning har som avsikt att ta fram 

nya standarder som är mer regelstyrda. Indikationer av detta är att standardändringar går 

mot regelstyrning, vilket innebär att jämförbarheten mellan företag kommer att öka. 

Generellt inkluderar denna undersökning även revisorer som inte arbetar aktivt med de 

ämnesområden som ligger till grund för studien. Detta innebär att resultatet speglar alla 

svarande revisorer eftersom vi inte haft möjlighet att välja ut de som arbetar aktivt inom 

områdena då respondenterna har varit anonyma i undersökningen. Exempelvis så är det 

endast 24,1% av revisorerna som arbetar på en revisionsbyrå med över hälften av 

kunderna som redovisar någon form av leasing. Av dessa 24,1% som har stor andel 

kunder med leasing, arbetar 60% på någon av revision byråerna inom the big 4. 

Däremot av de som har störst andel kunder med leasing, tillhör 82% the big 4. Vi har 

empiriskt stöd att de revisorer som tillhör the big 4 har större andel kunder som 

redovisar någon form av leasing. Detta styrker teorin att större företag oftast söker sig 

till större revisionsbyråer (DeAngelo, 1981, s.184). Anledningar till detta kan vara att de 
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känner en större tillförlitlighet, känner att de kan bidra med en bättre och uppdaterad 

kunskap, har ett bra rykte, har andra stora kunder, är objektiva och professionella.  

 

Vi kan i resultaten utläsa att det finns indikationer på att revisorer har en positiv attityd 

till standardförändringar generellt. Däremot arbetar endast en liten del av revisorerna 

med företag som tillämpar IFRS och därför berörs av den kommande 

standardförändringen i IAS 17 och därmed redovisningsreglerna kring leasingavtal. På 

grund av att de som anser sig ha kännedom om förändringen är en liten del av alla 

revisorer kan vi inte dra någon generell slutsats om revisorers attityder till just denna 

standardändring i IAS 17. Vi har sett tendenser till att revisorer inte anser att den nya 

leasingstandarden är nödvändig, då de inte anser att den kommer att uppfylla de mål 

som standardsättarna har satt och försöker uppfylla genom förändringen. De anser inte 

att en ny IAS 17 standard kommer att öka transparensen eller minska komplexiteten. 

Nedan diskuteras dock kring de effekter revisorer anser förändringen medföra, något 

som kan bidra till att forma en uppfattning av deras inställning till den specifika 

standardförändringen. 

6.1.2 Delsyfte 2 

Vilka attityder till earnings management finns hos revisorer? 

Med detta delsyfte ämnar vi att undersöka hur revisorer är inställda till användningen 

av redovisningens flexibilitet, samt deras medvetenhet om earnings management. 

Revisorer är medvetna om att det förekommer att företagsledare justerar resultatet för 

att gynna företaget respektive sig själv som företagsledare. Detta eftersom vi i den 

teoretiska referensramen konstaterat att alla individer är nyttomaximerande och därmed 

kommer välja det alternativ som i slutändan gynnar dem själva (Scott, 1997, s.9, 220). 

Justeringar i resultatet innebär att företag tillämpar earnings management och detta kan 

anses vara ett känsligt ämnesområde, därför valde vi att undersöka ett antal påståenden 

för att använda dessa till att dra slutsatser om earnings management. Exempelvis så 

undersökte vi om revisorer anser att det finns incitament hos företagsledare att välja 

redovisningsmetod som på något sätt är fördelaktigt. Vi kom fram till att revisorer är 

medvetna om att earnings management förekommer, de instämmer att det finns 

incitament att justera resultatet i önskad riktning men de anser att företagledarens syfte 

med justeringen är att gynna företaget snarare än dem själva. Relaterat till teorin så kan 

earnings management användas för att undvika att uppvisa mindre vinster än förväntat 

(Burstahler & Dichev, 1997, s.124), få bättre lånevillkor genom att visa upp en stabil 

ekonomisk situation (Bowen et. al., 1995, s.256, 291-292), samt att dessa justeringar 

leder till förbättrade finansiella mått som innebär att företagsledarens prestation ser 

bättre ut (Watts & Zimmerman, 1990, s.138-139) (Healy, 1985, s.106). Å andra sidan är 

inte alla justeringar negativa, det finns situationer då även investerarna gynnas av ett 

påverkat resultat framförallt genom en stabil aktiekurs.  

Vi har sett att majoriten av revisorerna anser att det finns ett behov av 

standardförändringar samt att företagsledningen anses vara positivt inställd till att 

justera resultatet i önskad riktning. Detta kan tyda på att de som är positivt inställda till 

standardförändringar generellt även är medvetna om att det förekommer earnings 

management, vilket i sin tur kan innebära att de anser att det krävs åtgärder mot 

användningen av earnings management. Revisorer har möjlighet att begränsa earnings 

management genom att de har en stor och bred branschkunskap, detta kan leda till att 
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minska väsentliga fel i redovisningen samt att i ett tidigt skede upptäcka bedrägerier 

(Krishnan, 2003). 

 

För att begränsa användandet av earnings management krävs att standarderna tillsluter 

de brister som kan missbrukas, och även om standarden ska vara möjlig att applicera på 

ett stort antal företag så behövs det regler för att redovisningen ska jämställas och visa 

den verkliga ekonomiska situationen till intressenterna. Revisorer anser att det 

förekommer omstruktureringar inom företaget, så kallad earnings management för att 

uppnå önskat resultat. De anser även att det finns möjlighet att välja redovisningsprincip 

som passar företaget bäst, det finns en flexibilitetet inom redovisningen som används till 

fel ändamål. 

6.1.3 Delsyfte 3 

Vilka effekter anser revisorer att det blir på earnings management vid 

standardförändringar i allmänhet och IAS 17 specifikt? 

Ett av IASB´s huvudmål är att öka jämförbarheten mellan olika företags redovisade 

resultat, de vill därför minska möjligheterna till medveten justering av resultaten hos 

företagen. Genom att undersöka vilka effekter revisorerna anser att 

standardförändringar ger på earnings management vill vi analysera på om dessa 

förändringar uppfyller de syften i praktiken som standardsättarna har vid utformningen.  

För att kunna besvara detta delsyfte börjar vi med att undersöka revisorers attityder till 

de effekter som förväntas uppstå vid implementeringen av IAS 17, detta för att kunna 

dra slutsatser kring hur revisorer tror att standardsättarnas mål kommer att uppfyllas. Ett 

av målen med standardförändringen i IAS 17 var att göra den finansiella rapporten mer 

transparent (Lander & Auger, 2008, s.42). Resultaten tyder på att det inte finns något 

signifikant samband mellan attityden till att transparensen ökar och om revisorn är 

auktoriserade eller godkänd. Vi kan inte heller se några stora skillnader i revisorers 

inställning till påståendet då svaren är spridda över svarsalternativen.  

 

Få revisorer instämmer med att standardsättningsorganisationernas mål kommer att 

uppfyllas, de ser inte några större förändringar och anser inte att all leasing bör 

redovisas på samma sätt. Utifrån undersökningens resultat anser vi att de effekter som 

förväntas uppstå med standardförändringen i IAS 17 inte kommer innebära någon 

betydande skillnad för de flesta företagen. Dels för att det är så få företag som kommer 

att drabbas, dels för att det inte kommer bli några stora huvudeffekter av förändringen. 

Att redovisningen blir mer regelstyrd av förändringen är något som revisorerna inte 

instämmer med. De studier som anser att förändringens följdeffekter överdrivs är enligt 

vår studie de som har rätt, de som påverkas av leasingförändringen är de som har stor 

del av sin finansiering genom leasing och det berör mest några få industrier (Rehm, 

2011).  Investerarna är vana vid att de operationella leasingavtalen inte syns i 

balansräkningen, oftast kan de med sina utformade analysmodeller uppskatta ett 

ungefärligt värde av dessa avtal. Det kan vara mer kostsamt än lönsamt att byta ut en 

vinnande taktik. 

 

I de specifika påståenden om IAS 17 har en betydande andel revisorer svarat ”vet ej” 

eller ”varken eller”, en förklaring till detta kan vara att det är en liten del av revisorerna 

som har kännedom om det nya förslaget samt att endast cirka 75% av alla deltagande 

revisorer inte har någon större kontakt med företag som redovisar leasing. Till skillnad 

från Scott (1997) tyder resultatet från vår undersökning på att standardförändringen i 
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IAS 17 inte leder till en bättre redovisningskvalitet, detta trots minskningen av 

tolknings- och bedömningsutrymmet. Utifrån resultaten ser vi svaga tendenser till att 

revisorer anser att förändringar i redovisningsstandarder generellt ökar 

redovisningskvaliteten. Däremot finns indikationer på att standardförändringar generellt 

minskar utrymmet för tolkning och bedömning i redovisningen. Detta ger ytterligare 

implikationer att den specifika förändringen i leasingstandarden inte är av större vikt. 

En orsak kan vara att leasingavtal inte upplevs som någon betydande post i de flesta 

företag, vilket gör att många kan ha svårt att tänka sig vilka skillnader som förändringen 

kommer föra med sig. 

Enligt IASB (2010) så kommer den nya standarden i IAS 17 innebära att alla 

leasingavtal kommer att klassificeras som finansiella. Vår studie visar att många 

revisorer inte instämmer med att leasingavtalen bör klassificeras på samma sätt, vilket 

kan ge indikationer på revisorerna inte anser att detta förslag nödvändigtvis behöver 

införas. Attityderna skiljer sig inte åt så mycket beroende på om revisionsbyrån arbetar 

med IFRS eller inte. Eftersom vi i teorin sett att alla individer är nyttomaximerande i 

grunden så kommer de ändå att hitta vägar där de kan välja det bästa alternativet för 

dem själva. Även om standarder ändras så är det nästan omöjligt att reglera så att alla 

möjligheter att tillämpa earnings management försvinner. Det skulle i så fall krävas att 

standarderna skulle bli mindre generella och att det skulle finnas en standard som är 

anpassad till varje slags företag, vilket i sin tur skulle minska jämförbarheten mellan 

företag.  

Ovanstående diskussioner leder fram till att vi kan dra slutsatser om examensarbetets 

övergripande frågeställningar och kommer därför att besvaras i kapitel 7. Nedan 

analyseras övriga resultat som framkommit ur studien och inte redan hör till något av 

delsyftena. Vi anser att det är av stor vikt att även presentera dessa för att de är av 

betydelse för ämnesområdena. 

6.2 Övergripande analys 
I detta avsnitt analyseras och jämförs denna studies resultat med den teoretiska 

referensramen. Eftersom att vi även kunnat se andra resultat förutom de specifika 

delsyftena, kommer vi nedan presentera och diskutera dessa i korthet. 

Studien visade att revisorerna många gånger är tveksamma till om de instämmer eller 

inte i de påståenden och frågor som ställdes i enkäten. För att specificera detta är det 

många revisorer som har svarat “varken eller”, vilket tyder på att de inte är villiga att ta 

ställning för eller emot. Det kan även betyda att de anser att ställningstagandet beror på 

andra faktorer som påverkar i frågan. Det finns också tendenser i svaren att de är relativt 

jämnt spridda över de olika svarsalternativen. Många av revisorerna har även valt 

alternativet “vet ej” på flertalet frågor och påståenden, vilket kan bero på att de saknar 

kunskap om det specifika ämnesområdet eller att de inte är villiga att uttala sig om sina 

åsikter. Resultaten vi har fått fram från vår studie styrker till stor del den teoretiska 

referensramen, däremot tyder vissa resultat på att de motsäger teorin. Ett första exempel 

på detta är att revisorernas attityder till sin egen yrkesroll visar att de inte anser sig bidra 

att minska informationsassymmetrin till någon större grad. Dock visar vår teoretiska 

referensram motsatsen då den menar att revisorerna i sitt arbete fungerar som en 

mellanhand i förhållandet mellan agenten och principalen (Eilifsen, 2010, s.6). 

Vad gäller standardförändringar generellt så kan vi utifrån teorin se att det finns flera 

olika perspektiv att se på standardsättning. Exempelvis visar vår studie att revisorer är 
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positiv till standardförändringar generellt men att de inte anser att det finns något behov 

av den kommande standardförändringen i IAS 17. Denna tvetydighet återspeglas i 

teorikapitlet om standardsättning, där de å ena sidan anser att det krävs nya standarder 

för att minska på flexibiliteten, samt för att öka redovisningskvaliteten och 

transparensen. Men å andra sidan menar Levitt (1998) att  det måste finnas kvar ett visst 

utrymme till flexibilitet för att standarden ska kunna tillämpas av flera olika slags 

företag i olika branscher. Standarder måste vara generella för att de ska gå att anpassa 

till så många som möjligt (Brunsson & Jacobsson, 2000, s.169-171), detta eftersom 

standardsättningsprocessen är relativt lång och kostsam (Healy & Palepu, 2003, s.21-

22).  

Det finns även i teorikapitlet en mängd forskning om olika skillnader hos 

revisionsbyråer beroende på deras storlek och omfattning. Den tidigare forskningen som 

presenterats i tabell 3 menar att revisionskvaliteten, kundrelationerna och 

självständigheten varierar beroende på om det är en stor eller liten revisonsbyrå. 

Exempelvis så anses revisionskvaliteten vara bättre på stora revisionsbyråer, medan den 

blir sämre på mindre då dessa har mindre kunskap och kompetens än stora byråer 

(DeAngelo, 1981, s.184). Däremot menar forskningen att det är viktigare för små 

revisonsbyråer att behålla och värna om sina kunder, medan stora revisionsbyråer inte är 

lika beroende och bunden av sina kunder men de har desto mer incitament att vara 

självständiga då de är mer rädd om sitt rykte (Hope & Langli, 2004, s.576). Utifrån vår 

undersökning har vi inte kunnat se några sådana samband som skulle styrka denna typ 

av forskning. De revisorer som deltagit i vår studie är både från big 4 och andra 

revisionsbyråer och hade ändå snarlika attityder till ämnet. 

Det är ingen som vet vilka de verkliga effekterna kommer bli av standardförändringen i 

IAS 17, risken finns att de företag som har stor andel operationell leasing kommer att 

överge leasingen och hitta någon annan finansieringsform istället. Detta eftersom att 

leasingavtalen i företagens redovisning efter förändringen kommer ha stora likheter med 

ett köp av tillgången. Effekterna vid förändringen blir då likande som vid ändringen i 

SFAS no13 då företagen övergav leasingen och bytte till andra finansieringsalternativ 

istället. Ett annat alternativ som kan bli aktuellt är att de försöker omförhandla 

leasingavtalen så att dessa avtal löper på kortare tid än ett år, vilket innebär att de 

kommer ha möjlighet att ha en avtalsform som i redovisningen liknar operationell 

leasing kvar ändå.   
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7. Slutsatser & Förslag till vidare forskning 
Kapitlet inleds med att svara på studiens övergripande frågeställningar, sedan redogör 

vi för vilka slutsatser som kunnat dras av arbetet, hur dessa har bidragit till att visa 

revisorers attityder till earnings management och standardförändringar genenrellt och 

IAS 17 specifikt. Earnings management har beskrivits och studien har förklarat hur 

detta fenomen används och varför det är viktigt att försöka förhindra detta beteende. 

Vidare identifieras vad vår studie gett för teoretiska och praktiska implikationer. 

Avslutningsvis vill vi presentera våra förslag till vidare forskning inom ämnesområdet, 

samt vilka fördjupningsområden som skulle vara intressanta att studera närmare. 

7.1 Slutsatser 
De övergripande frågeställningarna för arbetet har varit: 

Vilka samband finns det mellan revisorers attityder till standardförändringar och deras 

medvetenhet om earnings management? 

Vilka incitament och utrymmen anser revisorer att det finns för företag att utnyttja? 

Utifrån våra delsyften har vi kunnat konstatera att det finns indikationer på att revisorer 

generellt har en positiv attityd till standardförändringar. Vi har även kunnat fastställa att 

revisorerna är medvetna om att earnings management förekommer och de anser att vissa 

företagsledare använder denna metod för att justera det redovisade resultatet med syfte 

att gynna företaget.  

En slutsats studien har resulterat i är att vi kunnat se att det finns ett mönster som tyder 

på att de revisorer som är positivt inställda till standardförändringar generellt också är 

medvetna om att earnings management förekommer. Att earnings management finns 

bevisas också då studien visar att revisorer anser att det förekommer både att incitament 

finns och att företagsledningen justerar transaktioner för att uppnå önskade resultat.  

Studien ger implikationer att revisorer anser att det är viktigt att redovisningen blir 

jämförbar mellan företagen och att metoder som används för att visa upp en felaktig bild 

av den verkliga ekonomiska situationen regleras. Revisorer är en viktig del i arbetet med 

redovisning och hur redovisningsstandarderna tillämpas i företagen, därför är deras 

åsikter betydelsefulla för såväl standardsättare som företag och dess intressenter.  

Däremot har vår studie även visat att revisorerna inte är övertygade om att 

standardförändringen i IAS 17 är nödvändig. En förklaring till detta kan vara att en 

relativt liten del av revisorerna har kunder som redovisar någon form av leasing, vilket 

medför att majoriteten av revisorerna inte anser sig ha någon större kännedom om den 

kommande förändringen i leasingstandarden.  

En slutsats vi kan dra är att revisorer som har en positiv inställning till 

standardförändringar även har en medvetenhet om earnings management, vilket i sin tur 

kan innebär att dessa revisorer anser att det krävs åtgärder mot earnings management. 

Sambanden mellan earnings management och standardförändringar är att 

standardsättarna kämpar för att täppa igen de kryphål som kan utnyttjas av företagen, 

revisorer anser att just denna standardförändring i IAS 17 inte kommer innebära några 

större effekter på redovisningen som helhet. Det krävs små ändringar i flertalet 
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standarder för att komma åt dessa kryphål, och framförallt bör fokus ligga på de 

standarder som berör väsentliga poster i de flesta företagen.  

Avslutningsvis anser vi att earnings management i den närmaste framtiden kommer 

fortsätta vara ett aktuellt ämnesområde för många grupper, exempelvis standardsättare, 

investerar, revisorer och företag. För att gå mot en mer transparent och jämförbar 

redovisning krävs att möjligheten till manipuleringar av resultat minskas, detta eftersom 

vi i detta arbete sett att det verkar finnas incitament hos företagsledning att justera 

resultatet för att indirekt gynna sin egen prestation. 

7.2 Teoretiska och praktiska implikationer 
Utifrån att ha granskat tidigare forskning identifierades ett forskningsgap som denna 

studie hade som mål att bidra till att täcka. Det nya med detta arbete, jämfört med 

tidigare forskning, är att vi kombinerar ämnesområdena earnings management och 

standardsättning och ser på dessa ur en revisors infallsvinkel.  

För det första har tidigare forskning inom earnings management fokuserats på hur 

earnings management syns och ska upptäckas, företagsledningens incitament och 

beteende samt marknadens reaktion på användningen av earnings management (Rafik, 

2002, s.33) Forskning om standardförändringar är främst fokuserad på huruvida 

standarderna ska bli mer regelstyrda (ex. Ewert, R. & Wagenhofer, A. (2005); Madsen 

(2011)) eller mindre regelstyrda (ex. Liang (2004); Christensen et al. (2004)). Det är 

även vanligt med studier som utförs före och efter en standardförändring för att 

undersöka effekterna. Vad gäller revisorer och deras arbete är forskningen fokuserad på 

deras oberoende (Hope & Langli, 2010), revisionskvaliteten (Francis, 2004; Choi et. al., 

2010) samt tidsperspektivet (Collins et. al., 2004). Vi har även uppmärksammat att det 

finns brist på forskning som behandlar revisorer och standardsättning tillsammans. Vår 

studie bidrar därför till vetenskapen genom att kombinera dessa ämnesområden. 

För det andra är forskningen kring ämnesområdena earnings management och 

standardsättning till största del är utförda antingen från företagets eller från investerares 

perspektiv saknas det studier som är sedda ur revisorernas perspektiv, speciellt inom 

området earnings management. Därför bidrar vår studie med en ny infallsvinkel genom 

att lägga fokus på revisorerna, en inflytelserik aktör inom redovisningsområdet, och 

undersöka hur de ser på redovisningstekniska fenomen som earnings management 

Vårt praktiska bidrag till forskningen är att följande kan ha nytta av vår studie; 

standardsättarna, företag och dess intressenter samt till revisorer. 

Standardsättarna kan få en bild över hur revisorer ser på standardförändringar generellt, 

samt hur det ser på den kommande standardförändringen i IAS 17. Vår studie har visat 

att revisorer inte anser att IASB’s mål kommer att uppfyllas. Kunskapen om revisorers 

attityder kan vara till hjälp när de i framtiden ska sätta standarder och ge nya förslag till 

ändringar. Det kan även ge indikationer till standardsättarna att vara mer lyhörda och 

observanta på de personer som har som uppgift att följa standarderna och se till att deras 

kunder tillämpar rätt metod.  

Studiens resultat ger även en indikation till företag vilken syn revisorer har och vad de 

anser är viktigt. Vi har även i denna studie förklarat earnings management och visat hur 

det förekommer i verkligheten och vilken insikt revisorer har inom området. Om 

revisorerna är negativt inställda till earnings management kan det bidra till att 

intressenterna blir säkrare på att de siffror som ligger till grund för deras värdering av 
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företaget stämmer. För företag kan en negativ inställning hos deras revisorer innebära 

att incitamenten till att justera i redovisningen minskar.   

Eftersom studien riktar sig mot revisorer kan vi konstatera att de är medvetna om att 

earnings management förekommer. Därför borde de inse vikten av att försöka 

kontrollera och åtgärda detta fenomen i företagens redovisning. Det bidrar även till att 

intressenterna kan känna ett större förtroende för de redovisade resultaten som visas 

upp. 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vår studie kan ligga till grund för en fördjupad forskning inom de ämnesområden som 

har behandlats; earnings management, standardsättning och standardförändringen i IAS 

17.  

Det första förslaget till vidare forskning skulle vara att göra en liknande studie om några 

år, efter att förändringen har trätt i kraft eftersom att standardförändringen av IASB på 

IAS 17 Leasing inte är helt klar och inte har implementerats i verkligheten. Detta med 

anledning av att se vilka effekter standardförändringen fick, uppnådde IASB sina syften 

med den nya standarden och vad blev effekterna för revisorerna? Det kan även vara 

intressant att undersöka om det har uppstått nya beteenden för att kringgå denna 

kapitalisering av leasing, så som det gjorde vid införandet av SFAS no 13. 

 

Ett andraförslag är att genomföra en studie efter att standardförändringen trätt i kraft 

med fokus på företag som hade stora mängder operationell leasing för att se vad de 

anser att standardförändringen ledde till, om förändringen blev ett problem eller 

underlättade företagens redovisning. Inom detta alternativ kan det även kontrolleras om 

påverkan på nyckeltalen har ändrats, vad det innebar för de företage som tidigare hade 

stora mängder operationell leasing. 

 

Ett tredje alternativ till vidare forskningen är att göra en liknande studie som vår, men 

låta revisorerna ha möjlighet till öppna svar så de kan förklara mer varför de anser på ett 

visst sätt i ett visst läge. Under databearbetningen uppkom ett djupare intresse och vi 

blev nyfikna på att ha vidareutvecklade svar, då det hade varit intressant att kunna förstå 

revisorer. En kvalitativ undersökning om hur revisorer ser på standardförändringar och 

earnings management hade skapat en djupare förståelse. Det hade även varit intressant 

att komma i kontakt med de revisorer som arbetat inom dessa specifika ämnesområden 

och besitter stor kunskap inom dessa, detta för att få en mer specifik attityd från de som 

är insatta i IAS 17 och earnings management.  

 

Utifrån den här studiens slutsatser anser vi som forskare att det krävs vidare forskning 

för att kunna motverka earnings management. Det bör läggas mer resurser på att försöka 

upptäcka denna medvetna justering av resultatet, om det sedan ska vara revisorernas 

uppgift eller någon annans är en annan del som kanske måste regleras. Revisorerna bör 

göras medvetna om hur earnings management upptäcks, då vi har upptäckt att revisorer 

är medvetna om att earnings management existerar.  

Vi anser även att förändringar i standarder bör fokuseras på lösningar som eliminerar 

risken att företag kan använda sig av olika former av earnings management. Den 

aktuella standardförändringen i IAS 17 kommer inte att påverka någon större mängd 

användare eftersom många företag inte har leasing och operationell leasing. För att 

komma åt en större mängd earnings management vore det lämpligare att ändra en 
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standard som berör många olika slags företag. Processen för standardförändringar bör 

effektiviseras eftersom den i dagsläget är lång och kostsam, samtidigt bör 

effektiviseringen inte heller ske på bekostnad av kvaliteten.  
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Bilaga 1 - E-post meddelande 1 (Utskick till testpersoner) 

Hej! 

Vi heter Jessica Nilsson och Therese Johansson och är civilekonomstudenter vid 

Handelshögskolan Umeå Universitet. Vi håller på att genomföra undersökningen till 

vårt examensarbete som handlar om revisorers attityder till vinstmanipulering och 

standardförändringar. Vi kommer att vända oss till godkända och auktoriserade 

revisorer då vi är väldigt intresserade att ta del av deras åsikter.  

Innan enkäten går ut, har vi valt att göra en mindre förstudie. Därför önskar vi Er hjälp 

att enbart kolla igenom enkäten och gärna bidra med synpunkter. Vi skulle uppskatta 

om Ni tog er tid och gav oss lite feedback om ni anser att frågorna känns relevanta, 

enkätens uppbyggnad, eventuella justeringar som bör göras etc.  

Observera att Ni ej behöver svara på enkätens frågor! 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna någon av oss: 

Jessica jeni0017@student.umu.se 

Therese thjo0030@student.umu.se 

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning 

Jessica & Therese

mailto:jeni0017@student.umu.se
mailto:thjo0030@student.umu.se
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Bilaga 2 – Enkät 
 

 

Vi inleder studien med några allmänna bakgrundsfrågor om Dig och Ditt arbete: 

1. Jag är... 

Kvinna Man 

 

2. Jag är... 

 Auktoriserad revisor 

 Godkänd revisor 

3. Tillhör er revisionsbyrå ”the big 4” (Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PwC)? 

 Ja 

 Nej 

4. Hur länge har Ni arbetat som revisor? 

 Mindre än 3år 

 3-5 år        

 6-10 år 

 Mer än 10år 

5. Arbetar revisionsbyrån med företag som tillämpar IFRS? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

6. Hur stor andel av era kunder tillämpar IFRS? 

 0-24% 

 25-49% 
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 50-74% 

 75-100% 

 

 

Nedanstående del innehåller några påståenden om revisorns roll: 

Svaren är rangordnade från 1-7 där 7 innebär att Ni instämmer helt med påståendet och 1 
innebär att Ni inte alls instämmer med påståendet. 

Jag som revisor anser att... 

7. ...jag gör mina slutliga bedömningar själv 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

8. ...det är viktigt att ha bra kundrelationer. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

9. ...det är viktigt att bidra till att skapa ett bra rykte för företaget jag arbetar för. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

10. ...min roll som revisor bidrar till att minska informationsassymmetrin.  

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

 

Standardförändringar generellt 

 

Nedan följer ett antal påståenden om standardförändringar, som vi ber er ta ställning till. 

(Svaren är rangordnade från 1-7 där 7 innebär att Ni instämmer helt med påståendet och 1 
innebär att Ni inte alls instämmer med påståendet) 

Jag som revisor... 
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11. ...har generellt sett en positiv attityd till standardförändringar.  

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

12. ...anser att förändringar i redovisningsstandarder ökar redovisningskvaliteten. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

13. ...anser att standardförändringar gör redovisningen mer regelstyrd. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

14. ...anser att standardförändringar generellt minskar utrymmet för tolkning och 
bedömning i redovisningen. 

 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

15. ...anser att standardförändringar i normalfallet uppfyller sina syften. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

16. ...anser att standardsättningsprocessen är lång.  

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

Kommande standardförändringen i IAS 17- Leasing 

 

Vi är särskilt intresserad av standardförändringen av IAS 17, och därför vill vi ställa några 
specifika frågor om IAS 17 – Leasing. 
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17. Till vilken grad anser du att du är införstådd i standardförändringen i IAS 17? 

Mycket god 
kännedom 

God 
kännedom 

Viss 
kännedom 

Varken eller 
Liten 

kännedom 
Dålig 

kännedom 

Ingen 
kännedom 

alls 

      

18. Hur stor andel av era kunder redovisar någon form av leasing? 

 0-24% 

 25-49% 

 50-74% 

 75-100% 

 

 

Nedan följer ett antal påståenden angående vilka huvudeffekter standardförändringen i IAS 17 – 
Leasing kan medföra.  

(Svaren är rangordnade från 1-7 där 7 innebär att Ni instämmer helt med påståendet och 1 
innebär att Ni inte alls instämmer med påståendet) 

Jag som revisor anser att... 

 

19. ...komplexiteten i redovisningen kommer minska. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

20. ...standardförändringen kommer att underlätta bedömningsarbetet. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

21. ...redovisningskvaliteten kommer att förbättras med den nya standarden. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 
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22. ...standardförändringen kommer att påverka företagens redovisade resultat positivt. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

23. ...standardförändringen kommer att öka den finansiella rapportens transparens. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

24. ...alla leasingavtal oavsett form av leasing ska redovisas på samma sätt. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

25. ...det är rätt att kapitalisera leasingavtalen. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

26. ...den nya standardförändringen i IAS 17 kommer försvåra hanteringen av 
oförutsedda händelser i företaget. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

Redovisningsprinciper 

 

Avslutningsvis ställer vi några frågor om redovisningsprinciper. 

Nedan följer ett antal påståenden som vi ber er ta ställning till. 

(Svaren är rangordnade från 1-7 där 7 innebär att Ni instämmer helt med påståendet och 1 

innebär att Ni inte alls instämmer med påståendet) 

Jag som revisor anser att... 

27. ...det finns utrymme till flexibilitet i valet av redovisningsprincip.  
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Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

28. ...det finns incitament för företagsledare att välja redovisningsmetoder som gynnar 
dem själva. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

29. ...det finns incitament för företagsledare att välja redovisningsmetoder som gynnar 
företaget. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

30. ...det förekommer att företagsledare strukturerar om transaktioner för att uppnå 
önskade finansiella resultat. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

31. ...poster som inte syns i företagets balansräkning kan påverka investerarnas 
värdering av företaget. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

32. ...företagsledningen har vanligen en positiv inställning till vinstmaximering. 

Instämmer 
helt  

6 5 4 3 2 
Instämmer 

inte alls  
Vet ej 

       

Tack 

Tack för Er medverkan! 

Vill Ni ha tillgång till slutversionen av vårt Examensarbete, var vänlig skicka din e-postadress till 
någon av oss: 

Jessica Nilsson                jeni0017@student.umu.se 

Therese Johansson         thjo0030@student.umu.se 
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Bilaga 3 – E-post meddelande 2 (Följebrev) 
 

Hej! 

Vi heter Jessica Nilsson och Therese Johansson och är civilekonomstudenter vid 

Handelshögskolan Umeå Universitet. Vi håller på att genomföra undersökningen till 

vårt examensarbete som handlar om revisorers attityder till vinstmanipulering och 

standardförändringar. Därmed vänder vi oss till godkända och auktoriserade revisorer 

och är väldigt intresserade att ta del av Era åsikter. 

Undersökningen består av en webbenkät med 32 frågor som vi ber Er ta ställning till, 

och den nås via följande länk: 

https://survey.enalyzer.com/?pid=s3c3fb3b 

Svaren kommer att behandlas anonymt och kommer endast att användas i vår studie. 

Det kommer inte att vara möjligt att koppla svaren till enskilda personer. 

Vi hoppas att Ni vill hjälpa oss genom att bidra med Er erfarenhet och kunskap inom 

ämnesområdet så att vi kan få möjlighet att genomföra vår studie. Vi uppskattar om ni 

tar Er tid att besvara enkäten, men om ni inte har möjlighet att delta är vi tacksamma om 

Ni meddelar detta via e-post. 

Observera att sista dagen att delta i undersökningen är Fredag 4 Maj 2012. 

Vid eventuella funderingar, eller om Ni är intresserad av att ta del av det färdigställda 

Examensarbetet så ber vi er skicka ett mail till någon av oss: 

Jessica Nilsson 

jeni0017@student.umu.se 

Therese Johansson 

thjo0030@student.umu.se 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Jessica & Therese 

 

https://survey.enalyzer.com/?pid=s3c3fb3b
mailto:jeni0017@student.umu.se
mailto:thjo0030@student.umu.se
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Bilaga 4 – E-post meddelande 3 (Påminnelse) 
Hej igen!  

Vi vill tacka alla Er som medverkat i vår enkätundersökning som handlar om revisorers 

attityder till vinstmanipulering och standardförändringar.  

Vi vill även påminna Er som ännu inte deltagit i undersökningen att chansen fortfarande 

finns, och vi är tacksamma om ni vill ta er tid och bidra med era åsikter till vårt 

examensarbete. Sista dagen att delta i undersökningen är Fredag 4 Maj 2012. 

Undersökningen består av en webbenkät med 32 frågor som vi ber Er ta ställning till, 

och den nås via följande länk: 

https://survey.enalyzer.com/?pid=s3c3fb3b 

Observera att svaren kommer att behandlas anonymt och kommer endast att användas i 

vår studie. Det kommer inte att vara möjligt att koppla svaren till enskilda personer.  

Vid eventuella funderingar, om Ni inte vill vara med i undersökningen eller om Ni är 

intresserad av att ta del av det färdigställda Examensarbetet så ber vi er skicka ett mail 

till någon av oss: 

Jessica Nilsson 

jeni0017@student.umu.se 

Therese Johansson 

thjo0030@student.umu.se 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Jessica & Therese

https://survey.enalyzer.com/?pid=s3c3fb3b
mailto:jeni0017@student.umu.se
mailto:thjo0030@student.umu.se
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Bilaga 5 – Enkätsvar 
Fråga 1  Totalt 

Jag är... Procent Nummer 

Kvinna 27% 136 

Man 73% 360 

Totalt 100% 496 

 Fråga 2 Totalt 

Jag är... Procent Nummer 

Auktoriserad revisor 55% 274 

Godkänd revisor 45% 222 

Annat 0% 0 

Totalt 100% 496 

 Fråga 3 Totalt 

Tillhör er revisionsbyrå ”the big 4” 

(Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PwC)? 
Procent Nummer 

Ja 50% 249 

Nej 50% 247 

Totalt 100% 496 

 Fråga 4 Totalt 

Hur länge har Ni arbetat som revisor? Procent Nummer 

Mindre än 3år 3% 13 

3-5 år        5% 25 

6-10 år 15% 76 

Mer än 10år 77% 382 

Totalt 100% 496 

 Fråga 5 Totalt 

Arbetar revisionsbyrån med företag som 

tillämpar IFRS? 
Procent Nummer 

Ja 65% 321 

Nej 35% 172 

Vet ej 1% 3 

Totalt 100% 496 

 Fråga 6 Totalt 

Hur stor andel av era kunder tillämpar 

IFRS? 
Procent Nummer 

0-24% 54% 269 

25-49% 21% 104 

50-74% 17% 86 

75-100% 8% 37 

Totalt 100% 496 

 Fråga 7 Totalt 

...jag gör mina slutliga bedömningar själv Procent Nummer 

Instämmer helt  49% 243 

6 31% 154 

5 14% 69 

4 4% 18 

3 1% 5 

2 1% 4 

Instämmer inte alls  0% 2 

Vet ej 0% 1 

Totalt 100% 496 
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 Fråga 8 Totalt 

...det är viktigt att ha bra kundrelationer. Procent Nummer 

Instämmer helt  67% 332 

6 24% 119 

5 8% 39 

4 1% 4 

3 0% 1 

2 0% 1 

Instämmer inte alls  0% 0 

Vet ej 0% 0 

Totalt 100% 496 

   Fråga 9  Totalt 

...det är viktigt att bidra till att skapa ett 

bra rykte för företaget jag arbetar för. 
Procent Nummer 

Instämmer helt  63% 312 

6 22% 109 

5 9% 43 

4 4% 21 

3 1% 5 

2 1% 4 

Instämmer inte alls  0% 1 

Vet ej 0% 1 

Totalt 100% 496 

    Fråga 10 Totalt 

...min roll som revisor bidrar till att 

minska informationsassymmetrin.  
Procent Nummer 

Instämmer helt  20% 97 

6 23% 115 

5 21% 105 

4 9% 45 

3 1% 7 

2 0% 2 

Instämmer inte alls  0% 2 

Vet ej 25% 123 

Totalt 100% 496 

    Fråga 11 Totalt 

...har generellt sett en positiv attityd till 

standardförändringar.  
Procent Nummer 

Instämmer helt  7% 36 

6 21% 102 

5 34% 167 

4 27% 133 

3 6% 29 

2 3% 15 

Instämmer inte alls  1% 4 

Vet ej 2% 10 

Totalt 100% 496 
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 Fråga 12 Totalt 

...anser att förändringar i 

redovisningsstandarder ökar 

redovisningskvaliteten. 

Procent Nummer 

Instämmer helt  3% 14 

6 13% 63 

5 29% 146 

4 35% 173 

3 13% 63 

2 4% 19 

Instämmer inte alls  2% 8 

Vet ej 2% 10 

Totalt 100% 496 

    Fråga 13 Totalt 

...anser att standardförändringar gör 

redovisningen mer regelstyrd. 
Procent Nummer 

Instämmer helt  13% 62 

6 31% 152 

5 26% 128 

4 19% 97 

3 5% 23 

2 1% 5 

Instämmer inte alls  1% 7 

Vet ej 4% 22 

Totalt 100% 496 

    Fråga 14 Totalt 

...anser att standardförändringar generellt 

minskar utrymmet för tolkning och 

bedömning i redovisningen. 

Procent Nummer 

Instämmer helt  2% 10 

6 23% 114 

5 31% 151 

4 24% 121 

3 9% 45 

2 4% 19 

Instämmer inte alls  4% 18 

Vet ej 4% 18 

Totalt 100% 496 

    Fråga 15 Totalt 

...anser att standardförändringar i 

normalfallet uppfyller sina syften. 
Procent Nummer 

Instämmer helt  1% 6 

6 10% 50 

5 36% 180 

4 34% 167 

3 10% 50 

2 4% 19 

Instämmer inte alls  0% 2 

Vet ej 4% 22 

Totalt 100% 496 
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 Fråga 16 Totalt 

...anser att standardsättningsprocessen är 

lång.  
Procent Nummer 

Instämmer helt  17% 85 

6 25% 125 

5 27% 135 

4 17% 85 

3 3% 16 

2 1% 3 

Instämmer inte alls  2% 9 

Vet ej 8% 38 

Totalt 100% 496 

    Fråga 17 Totalt 

Till vilken grad anser du att du är 

införstådd i standardförändringen i IAS 

17? 

Procent Nummer 

Mycket god kännedom 2% 10 

God kännedom 15% 76 

Viss kännedom 27% 136 

Varken eller 8% 41 

Liten kännedom 16% 81 

Dålig kännedom 15% 77 

Ingen kännedom alls 15% 75 

Totalt 100% 496 

    Fråga 18 Totalt 

Hur stor andel av era kunder redovisar 

någon form av leasing? 
Procent Nummer 

0-24% 45% 225 

25-49% 25% 124 

50-74% 20% 101 

75-100% 9% 46 

Totalt 100% 496 

 Fråga 19 Totalt 

...komplexiteten i redovisningen kommer 

minska. 
Procent Nummer 

Instämmer helt  1% 4 

6 2% 8 

5 7% 33 

4 17% 85 

3 11% 56 

2 12% 60 

Instämmer inte alls  15% 73 

Vet ej 36% 177 

Totalt 100% 496 

 Fråga 20 Totalt 

...standardförändringen kommer att 

underlätta bedömningsarbetet. 
Procent Nummer 

Instämmer helt  0% 1 

6 4% 20 

5 10% 50 

4 23% 115 

3 12% 57 

2 9% 45 

Instämmer inte alls  5% 22 

Vet ej 38% 186 

Totalt 100% 496 
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    Fråga 21 Totalt 

...redovisningskvaliteten kommer att 

förbättras med den nya standarden. 
Procent Nummer 

Instämmer helt  0% 2 

6 3% 17 

5 12% 60 

4 24% 119 

3 11% 57 

2 7% 36 

Instämmer inte alls  3% 13 

Vet ej 39% 192 

Totalt 100% 496 

    Fråga 22 Totalt 

...standardförändringen kommer att 

påverka företagens redovisade resultat 

positivt. 

Procent Nummer 

Instämmer helt  0% 0 

6 2% 10 

5 8% 40 

4 25% 124 

3 10% 50 

2 3% 15 

Instämmer inte alls  4% 20 

Vet ej 48% 237 

Totalt 100% 496 

    Fråga 23 Totalt 

...standardförändringen kommer att öka 

den finansiella rapportens transperens. 
Procent Nummer 

Instämmer helt  0% 2 

6 4% 20 

5 15% 72 

4 20% 101 

3 10% 50 

2 5% 27 

Instämmer inte alls  3% 12 

Vet ej 43% 212 

Totalt 100% 496 

    Fråga 24 Totalt 

...alla leasingavtal oavsett form av leasing 

ska redovisas på samma sätt. 
Procent Nummer 

Instämmer helt  3% 16 

6 7% 36 

5 13% 64 

4 14% 71 

3 9% 47 

2 7% 36 

Instämmer inte alls  10% 51 

Vet ej 35% 175 

Totalt 100% 496 
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 Fråga 25 Totalt 

...det är rätt att kapitalisera leasingavtalen. Procent Nummer 

Instämmer helt  2% 10 

6 6% 29 

5 8% 41 

4 19% 92 

3 13% 66 

2 11% 52 

Instämmer inte alls  5% 26 

Vet ej 36% 180 

Totalt 100% 496 

    Fråga 26 Totalt 

...den nya standardförändringen i IAS 17 

kommer försvåra hanteringen av 

oförutsedda händelser i företaget.  

Procent Nummer 

Instämmer helt  0% 2 

6 3% 15 

5 9% 44 

4 22% 107 

3 5% 24 

2 4% 20 

Instämmer inte alls  3% 16 

Vet ej 54% 268 

Totalt 100% 496 

    Fråga 27 Totalt 

...det finns utrymme till flexibilitet i valet 

av redovisningsprincip.  
Procent Nummer 

Instämmer helt  2% 11 

6 8% 37 

5 32% 159 

4 27% 135 

3 16% 79 

2 10% 50 

Instämmer inte alls  4% 20 

Vet ej 1% 5 

Totalt 100% 496 

    Fråga 28 Totalt 

...det finns incitament för företagsledare 

att välja redovisningsmetoder som gynnar 

dem själva. 

Procent Nummer 

Instämmer helt  4% 20 

6 10% 49 

5 26% 129 

4 27% 135 

3 14% 71 

2 12% 60 

Instämmer inte alls  5% 26 

Vet ej 1% 6 

Totalt 100% 496 
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 Fråga 29 Totalt 

...det finns incitament för företagsledare 

att välja redovisningsmetoder som gynnar 

företaget. 

Procent Nummer 

Instämmer helt  4% 21 

6 15% 76 

5 36% 180 

4 21% 104 

3 10% 51 

2 8% 38 

Instämmer inte alls  4% 19 

Vet ej 2% 7 

Totalt 100% 496 

    Fråga 30 Totalt 

...det förekommer att företagsledare 

strukturerar om transaktioner för att 

uppnå önskade finansiella resultat. 

Procent Nummer 

Instämmer helt  6% 27 

6 12% 61 

5 27% 136 

4 21% 104 

3 11% 56 

2 13% 65 

Instämmer inte alls  4% 21 

Vet ej 5% 26 

Totalt 100% 496 

    Fråga 31 Totalt 

...poster som inte syns i företagets 

balansräkning kan påverka investerarnas 

värdering av företaget. 

Procent Nummer 

Instämmer helt  28% 140 

6 26% 127 

5 27% 133 

4 12% 58 

3 4% 21 

2 2% 7 

Instämmer inte alls  1% 4 

Vet ej 1% 6 

Totalt 100% 496 

    Fråga 32 Totalt 

...företagsledningen har vanligen en positiv 

inställning till vinstmaximering. 
Procent Nummer 

Instämmer helt  7% 36 

6 19% 92 

5 34% 169 

4 25% 126 

3 9% 46 

2 3% 15 

Instämmer inte alls  1% 6 

Vet ej 1% 6 

Totalt 100% 496 
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