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Sammanfattning 

 

En elementär beståndsdel av en fungerande marknad är tillförlitlig finansiell 

information. Ämnet Earnings Management består av olika teorier och metoder för att 

mäta manipulationer av den finansiella informationen som redovisas av bolag. 

Anledningen till manipulationer beror bland annat på agentproblemet mellan bolag och 

intressenter. Bolag (eller tillämparen) har incitament att vilseleda sina intressenter 

genom redovisningen för att nå fördelar. Ett sätt att motverka agentproblemet och 

kvalitetssäkra redovisningen är att låta en revisor genomföra revision på bolagets 

räkenskaper. Tidigare studier inom Earnings Management har visat att bolag med en 

Big-4 revisor, i mindre utsträckning än bolag med icke Big-4-revisor, manipulerar sin 

redovisning. Tidigare studier har också jämfört börsnoterade bolag med privata bolag, 

vad gäller förekomsten av Earnings Management, med blandat resultat. Eftersom 

revision nu under vissa förutsättningar är frivilligt för aktiebolag i Sverige, till skillnad 

från före den 10 november 2010 då det var obligatoriskt, har ett delvis nytt område 

öppnats upp avseende jämförelser mellan aktiebolag med och utan revision. Syftet med 

uppsatsen var således att undersöka och jämföra förekomsten av Earnings Management 

mellan bolag med och utan revision för att kunna dra en slutsats om revision begränsar 

Earnings Management.  

I uppsatsen undersöktes och jämfördes således manipulationer mellan två grupper med 

aktiebolag; en grupp utan revision och en grupp med revision. Eftersom grupperna 

bestod av 5000 bolag vardera innebar detta ett urval på 10 000 bolag. Manipulationerna 

uppmättes utifrån två vedertagna metoder som bygger på kognitiva referenspunkter 

respektive redovisad vinst som riktvärde. Med den förra metoden, som genomfördes 

utifrån data på tre olika nyckeltal avseende finansiell stabilitet (soliditet, kassalikviditet 

och balanslikviditet), jämfördes observerad frekvens mot förväntad frekvens för varje 

decimal (10 %) per nyckeltal. Ett one-sample proportions test testade signifikanta 

skillnader för varje decimal. Den senare metoden, som genomfördes utifrån data på ett 

fjärde nyckeltal (räntabilitet på totala tillgångar), jämförde antalet bolag i en grupp inom 

ett redovisat intervall med antalet bolag i den andra gruppen inom samma intervall. Ett 

two-sample proportions test testade om skillnaden i frekvensen mellan grupperna var 

signifikant. 

Gällande de kognitiva referenspunkterna visade inte empirin från två av nyckeltalen 

några indikationer på manipulationer. Således var det omöjligt att dra en slutsats om 

revision begränsar Earnings Management eller ej. Empirin från tredje nyckeltalet 

gällande kognitiva referenspunkter visade på manipulationer bland båda grupperna med 

visst liknande mönster från tidigare studier om kognitiva referenspunkter. Således drogs 

slutsatsen att revision inte verkar begränsa Earnings Management.  

Avseende metoden som baserades på redovisad vinst som riktvärde uppmättes 

signifikant fler bolag med revision än bolag utan revision inom intervallet 0-5 %. 

Således drogs slutsatsen att revision inte verkar begränsa Earnings Management.  
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1. Inledning 
 

Kapitlet inleds med en bakgrund till problem och syfte (1.1), därefter beskrivs 

problemformulering (1.2), syfte (1.3) och avgränsningar och begränsningar i uppsatsen 

1.4). Kapitlet avslutas med en kort förklaring av olika begrepp som förekommer i 

uppsatsen (1.5). 

 

1.1 Bakgrund och ämnesval 

 

Denna uppsats har sin bakgrund i två delvis olika ämnen. Det första ämnet är revision 

och det andra ämnet är Earnings Management.  

Ett aktiebolag bedrivs i princip utan personligt ansvar. Fram till 10 november 2010 var 

därför en förutsättning för att bedriva verksamhet att bolagets bokföring granskades av 

ett oberoende subjekt. Med andra ord var revision obligatoriskt för aktiebolag oavsett 

storlek innan nämnda datum. Numera uppställer aktiebolagslagen (2005:551), förvisso 

som huvudregel att revision är obligatoriskt, möjligheten till frivillig revision om ett 

aktiebolag uppfyller enbart ett av tre kriterier i aktiebolagslagen under två efterföljande 

år (Sandström 2010, s. 268-269). 

Lagändringen motiverades i huvudsak av att kostnaden för revision var betungande för 

de mindre aktiebolagen. Mätningar av Tillväxtverket vilka publicerades år 2008 tydde 

till exempel på att 70 % av de administrationskostnader som är hänförliga till de 

aktiebolagsrättsliga reglerna avsåg revision (Näringslivets administrativa kostnader för 

associationsrätt, R 2008:02 s. 20). Vidare uppmättes kostnaden för de 160 000 minsta 

aktiebolagen (<9 anställda) till 15 000 kr per bolag (s. 46). 

Earnings Management kan definieras som en handling vars syfte är att bearbeta den 

finansiella rapporteringen för att vilseleda intressenter och/eller påverka 

avtalsförhandlingar (Healy & Wahlen, 1998 s. 6). I flertalet tidigare studier om Earnings 

Management har man undersökt börsnoterade bolag medan betydligt färre behandlar 

privata bolag (Van Tendeloo & Vanstraelen 2008 s. 449). Detta skulle kunna bero på att 

börsnoterade bolag har fler intressenter. De kan därmed ha större incitament att visa 

tillfredsställande siffror i årsredovisningen vilket borde resultera i en mer påtaglig grad 

av manipulation. Men även om ett börsnoterat bolag generellt sett har fler intressenter 

än ett privat bolag har fortfarande det privata bolaget ett antal intressenter som följer 

bolagets redovisade prestation (se del 3.3 nedan) och därmed har även det privata 

bolaget incitament att visa tillfredsställande siffror (Van Tendeloo & Vanstraelen, 2008 

s. 449). Det är viktigt att poängtera att de tidigare studier som berör privata aktiebolag 

tenderar att jämföra Big 4-revisorer och icke Big-4 revisorers påverkan på Earnings 

Management. Man har till exempel funnit att Big-4 revisorer begränsar Earnings 
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Management i större utsträckning än icke Big-4 revisorer i länder med nära koppling 

mellan bokföringsmässiga resultat och skattemässiga resultat. (Van Tendeloo & 

Vanstraelen 2008 s. 448-449).  Självklart finns det betydligt fler studier än den nyss 

refererade men poängen är att tidigare forskning endast jämfört eller behandlat olika 

former av revision.  

Innan ovan nämnda lagändring genomfördes i Sverige, det vill säga när alla aktiebolag 

var tvingade att granskas genom revision, var den studie jag i denna uppsats tar mig an 

naturligtvis omöjlig att genomföra. Idag, cirka två år efter lagändringen, har ett 

ansenligt antal svenska aktiebolag dels kunnat välja bort sin revisor och dels lämna in 

en årsredovisning till Bolagsverket. En jämförande studie av svenska aktiebolag med 

respektive utan revisor har aldrig gått att genomföra tidigare vilket innebär att delvis 

outforskad mark kommer att undersökas.  

 

1.2 Problemformulering  

  

I denna uppsats ställer jag mig följande fråga: Vilken begränsning har revision för 

Earnings Management i svenska aktiebolag? 

 

1.3 Syfte 

 

Huvudsyftet med studien är att jämföra och analysera Earnings Management i svenska 

aktiebolag som granskats genom revision, med svenska aktiebolag som inte granskats 

genom revision. 

Huvudsyftet uppnår jag genom följande delsyften. Det första är att göra aktiebolagen 

jämförbara. Det andra är att kartlägga och därefter jämföra utvalda nyckeltal som 

bolagen redovisar. Mitt sista delsyfte blir att värdera resultatet av jämförelsen. 

 

1.4 Avgränsningar och begränsningar 

 

 Jag har avgränsat mig till att undersöka Earnings Management i mindre svenska 

aktiebolag. 

 Endast årsbokslut i december år 2011, det vill säga räkenskapsår som 

sammanfaller med kalenderår 2011, har kunnat användas på grund av att 

lagändringen som möjliggjorde frivillig revision trädde i kraft den 10 november 

2010. 
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 Av tidsskäl har mätningen av Earnings Management avgränsats till två 

vedertagna metoder inom området. 

 Årsbokslut från december år 2012 har inte kunnat användas då Bolagsverket ska 

erhålla bokslut senast sju månader efter bokslutstidpunkten. Affärsdata behöver 

sedan viss tid för att ta emot boksluten och bearbeta samt publicera den. 

 

1.5 Begreppsförklaringar 

 

Privat aktiebolag – Ej börsnoterat aktiebolag 

Big-4 byrå – De fyra stora revisionsbyråerna PwC, Ernst & Young, Deloitte och 

KPMG. 

ABL – Aktiebolagslagen (2005:551) 

Earnings Management – Ämnesområde som studerar manipulationer av bokföring och 

bokslut hos företag. 

Revisor – Godkänd eller auktoriserad revisor (ej lekmannarevisor) i enlighet med ABL. 
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2. Studiens utgångspunkt 

 

Kapitlet inleds med att beskriva min förförståelse (2.1) varefter en beskrivning av 

kunskapssynen (2.2) följer. Detta gör jag för att ge läsaren en förståelse av mitt sätt att 

resonera och diskutera. Därefter beskrivs angreppssättet (2.3) i studien som följs av en 

översiktlig beskrivning av metodval (2.4). Avslutningsvis presenteras och diskuteras val 

av källor (2.5) samt tillhörande källkritik (2.6). 

 

2.1 Förförståelse 
 

Förförståelse innebär, inom vetenskapen, en genomgång där författaren reflekterar över 

faktorer som kan påverka studien. Med faktorer menas personliga faktorer som 

exempelvis tidigare erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt. Genom att reflektera 

över faktorer som kan påverka hur och vad man uppfattar försöker man säkerställa att 

det inte sker någon okontrollerad påverkan från faktorerna (Bryman & Bell, 2005 s. 43). 

Det finns olika sorters förförståelse. Jag kommer främst behandla den teoretiska 

förförståelsen. Denna förförståelse kan indelas i förstahands- och 

andrahandsförförståelse. Dessa begrepp kan definieras som självupplevda erfarenheter 

respektive förståelse inhämtad från källor som böcker, vetenskapliga artiklar och 

föreläsningar (Johansson-Lindfors 1997 s. 76). 

Min förstahandsförförståelse är tämligen begränsad. Den enda försthandsförståelsen jag 

har är att min bror är verksam vid en Big-4 byrå vilket sannolikt har inneburit en ökad 

förförståelse kring revision i allmänhet. 

 Vad gäller förförståelse inhämtad från skriftliga källor (andrahandsförförståelse) har jag 

läst kursen Redovisning C och även en kurs i företagsvärdering där olika 

redovisningstermer och nyckeltal behandlats i viss utsträckning. Inom ramen för den 

först nämnda kursen höll två revisorer från en Big-4 byrå i en allmänt hållen föreläsning 

om revision. Nämnda andrahandsförförståelse har underlättat förståelsen för de artiklar 

som jag läst då jag till exempel lättare kunnat relatera artiklarnas syften men framförallt 

de mått som använts i studierna till ämnet. Exempelvis har förförståelsen av relationen 

mellan olika poster i årsredovisningen och vilka regler som tillämpas vid upprättandet 

av posterna underlättat förståelsen för var incitamentet och möjligheten finns för bolag 

att manipulera räkenskaperna samt följaktligen varför studier valt att mäta Earnings 

Management på valda sätt. Utan förförståelsen jag behärskade hade studiens 

genomförande utan tvekan försvårats. 
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2.2 Kunskapssyn 

 

Även om det tveklöst finns nyansskillnader av de två huvudinriktningar som finns inom 

vetenskapen (Johansson-Lindfors 1997 s. 37-38), så placerar jag min studie inom ramen 

för den positivistiska kunskapssynen. Med positivistisk kunskapssyn avses att man utgår 

från naturvetenskapliga metoder vid genomförandet av studien. Forskaren ska 

genomgående vara värderingsfri i studien. Detta innebär ett objektivitetskrav på 

kunskapen och att det är samband som ska förmedlas genom studien (Bryman & Bell 

2005 s. 26). Ett annat sätt att beskriva den positivistiska kunskapssynen är att forskaren 

utifrån empiri i form av datamaterial prövar teorier genom att antingen bekräfta dem 

eller förkasta dem (Bjereld et al 2006 s. 71).  

 

Om positivismen förespråkar en objektiv och värderingsfri kunskapssyn bygger den 

hermeneutiska synen på att tolka människan ur dess sociala perspektiv (Bryman & Bell 

2005 s. 589). Ett möjligt sätt att genomföra en jämförande studie av Earnings 

Management mellan samma urvalsgrupper, utifrån en hermeneutisk kunskapssyn, hade 

varit att genomföra intervjuer av personer med ledande ställning i bolag och fråga 

exempelvis hur väsentligt de tycker det är att uppvisa positiva nyckeltal och i vilken 

utsträckning de manipulerar räkenskaperna för att uppnå detta. Syftet skulle då kunna 

vara att förstå drivkraften bakom manipuleringar. Det i min mening tyngsta argumentet 

mot ett sådant tillvägagångssätt är att ämnet Earnings Management är känsligt i det 

avseendet att personer förmodligen inte är öppna med att de manipulerar räkenskaperna, 

oavsett vad syftet är med manipulationen. Eftersom majoriteten av alla 

bolagsverksamheter bedrivs med vinstsyfte i konkurrens med andra verksamheter 

kommer det alltid föreligga ett visst incitament att påverka intressenter. Det är i min 

mening mer intressant att undersöka frekvensen av manipulerade räkenskaper eller dess 

enskilda effekter. Följaktligen är en positivistisk kunskapssyn mer lämplig för att 

beskriva min utgångspunkt.  

 

I min studie försöker jag jämföra bokslutsmanipulationer mellan aktiebolag vars bokslut 

antingen granskas eller inte granskas av revisor. Syftet är, annorlunda uttryckt, att 

undersöka om det finns något samband mellan förekomsten av Earnings Management 

och revisorns granskning. Jämförelsen mellan de båda grupperna görs i sin helhet 

utifrån redan inlämnade årsredovisningar, det vill säga empiriskt datamaterial. 

Följaktligen har jag ingen direkt kontakt med något undersökt bolag. Utifrån ovan 

framgår det med tydlighet att denna studie lämpligen placeras inom kategorin av studier 

med positivistisk kunskapssyn. 

 

2.3 Angreppssätt 

 

För att genomföra studien har jag försökt sammanställa vissa forskningsinriktningar 

inom området Earnings Management för att få en bild av de vedertagna 

undersökningsmetoder forskare använder sig. Utifrån de metoder och teorier som finns 

på området har jag undersökt svenska aktiebolag för att därefter återkoppla till teorierna. 

Därmed har jag använt mig av det deduktiva angreppssättet (Bryman & Bell 2005 s. 
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25). Detta angreppssätt handlar, lite förenklat, om att skapa hypoteser utifrån teorier och 

sedan testa hypotesernas överensstämmelse med verkligheten (Bryman & Bell 2005 s. 

25). Valet av ett deduktivt angreppssätt kan te sig naturligt med tanke på att det ofta 

associeras med den positivistiska kunskapssynen (Johansson-Lindfors 1997 s. 56).    

Den teori- och metodbildning som finns inom området Earnings Management har 

tidigare inte jämfört de grupper som jag har använt mig av i min studie. Jag tillför 

därmed en extra dimension till den befintliga teori som finns inom Earnings 

Management genom att undersöka ett tidigare ej undersökt urval. 

 

2.4 Metodval 

 

Eftersom jag valt ett deduktivt angreppssätt och vedertagna studierna inom området 

undersökt stora mängder data föll det sig självklart att använda sig av en kvantitativ 

ansats i min metod eftersom jag, i linje med tidigare studier på området, undersöker 

samband bland stora mängder data med hjälp av vedertagna metoder. Det är min 

förhoppning att studiens resultat även ska kunna generaliseras bortom urvalet vilket är 

en del av den kvantitativa ansatsen (Bell 2000 s. 13), även om en potentiell 

generalisering är beroende av ett antal faktorer (se kap 7). Metoden jag använder mig av 

överensstämmer med den definition Patel presenterar (2003 s. 14) som är att samla in 

och mäta data samt undersöka samband med hjälp av statistiska metoder.  

Vad man väljer för syfte återspeglas i metodvalet. Jag har valt ett syfte där jag 

undersöker och jämför ett beteende mellan två olika grupper vilka har en avgörande 

skillnad dem emellan; den ena gruppen granskas av revisorer och den andra granskas 

inte. Syftet är inte att skapa någon förståelse för eventuella beteenden utan enbart att 

mäta frekvensen av beteendet och jämföra det mellan grupperna. Den kvantitativa 

metoden kan sägas innebära lite information om många objekt, att observationerna är 

följdriktiga och att det generella och genomsnittliga presenteras (Holme & Solvang 

1997 s. 76). Som tidigare nämnts ska jag mäta i vilken utsträckning aktiebolag som inte 

granskas genom revision manipulerar sina räkenskaper i större utsträckning än 

aktiebolag som granskas genom revision, varför den kvantitativa metoden bedöms 

adekvat.   

2.5 Val av källor 

 

För att skaffa mig kunskap om Earnings Management och de vedertagna metoder som 

används har jag använt mig framförallt av artikeldatabasen EBSCO Business Source 

(EBSP) Premier via Umeå universitetsbiblioteks hemsida. När jag använde mig av 

EBSP använde jag mig av nyckelorden ”Earnings Management” och ”Big-4”. Jag 

kryssade även för filtreringsfunktionen ”peer-reviewed” och avgränsade 
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publiceringshistoriken till 1980 fram till 2013. Tabellen nedan visar det antal träffar jag 

fick genom sökningarna i EBSP. 

Tabell 1. Sökningar i databasen EBSP.  

Sökord Antal träffar 

Earnings Management 16 917 

Earnings Management + Big-4 58 

 

Utifrån de artiklar jag hittade i EBSP gick jag till tidigare artiklar som refererats av flera 

träffar. Några enstaka hittade jag genom titelsökningar i EBSP och andra hittade jag via 

hemsidor där artiklarna publicerats. Jag gjorde även en sökning i Diva, Digitala 

Vetenskapliga Arkivet, med sökordet ”Earnings Management” (inom citattecken - för 

att minimera antalet irrelevanta studier) där jag hittade professor Stefan Sundgrens 

artikel som behandlar Earnings Management. Totala antalet träffar i den sökningen 

uppgick till nio träffar. 

Av böckerna jag använt mig av har flertalet utgjort kurslitteratur på moment som är en 

del av min förförståelse. Jag syftar då på de böcker som behandlar nyckeltal och 

företags räkenskaper samt finanser. Av de andra böckerna som använts har jag stött på 

bland annat Bryman & Bell (2005) inom ramen för kursen Vetenskaplig Metod samt 

Bjereld et al (2005), när jag läste statsvetenskap vid Lunds universitet. Sandströms bok 

(2010) om aktiebolagsrätt, vilken ligger till grund för avsnittet om revision, läste jag 

tidigare inom ramen för juristprogrammet vid Umeå universitet. De andra böckerna, 

vilka i princip inriktar sig mot vetenskaplig metod, har jag hittat i universitetsbiblioteket 

vid Umeå universitet.  

I övrigt ska nämnas att sekundärdatan som legat till grund för undersökningen har 

hämtats från Affärsdata via Umeå universitetsbiblioteks databas. Jag har även tagit del 

av en publicerad utredning av Tillväxtverket: R 2008:02. Aktiebolagslagens 9 kap har 

också studerats i begränsad omfattning.  

 

2.6 Källkritik 

 

För att utvärdera mina källor har jag använt mig av fyra kriterier presenterade av 

Ejvegård (2003 s. 62-63): 

Äkthetskrav – Nästintill alla artiklar har publicerats i ledande tidsskrifter som The 

Accounting Review, Accounting and Businnes Research och The Journal of Applied 

Business Research et cetera. I princip alla artiklar har refererats av senare författare. 

Böckerna jag använt mig av används som kurslitteratur på universitet i Sverige. 

Äkthetskravet bedöms med andra ord uppfyllt. 
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Oberoendekrav – För att uppfylla oberoendekravet har jag använt mig av primära källor 

i största möjligaste mån. Detta innebär att jag generellt använt mig av den citerade 

källan istället för den citerande källan. I något enstaka fall har jag haft problem att hitta 

den primära källan och då har jag varit tvungen att använda den sekundära källan.  

Färskhetskrav – Jag har genomgående kunnat använda mig av nyligen publicerade 

artiklar. Någon enstaka studie från sent 80-tal har dock refererats men då har 

undersökningsmetodens aktualitet i studien bekräftats genom en senare genomförd 

studie. Således har även färskhetskravet uppfyllts. 

Samtidighetskrav – Med detta krav avses att forskning kan ha utförts i samband med 

specifika händelser och i takt med att den blir äldre minskar tillförlitligheten hos 

studien. Detta krav borde inte ha någon större relevans för min studie då incitamenten 

för Earnings Management antagligen alltid har funnits och kommer finnas. Det finns 

ingen anledning att ifrågasätta den teori eller de metoder som finns inom området 

utifrån detta krav. 
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3.  Teoretisk referensram 
 

Kapitlet inleds med en ansats som avser att förklara Earnings Management på ett 

generellt plan (3.1) och därefter beskrivs några etablerade undersökningsmetoder och 

tidigare resultat av dem. Kapitel 3.2 innehåller en redogörelse för de nyckeltal jag 

undersöker i min studie och avslutningsvis beskrivs institutet revision samt den 

tillhörande intressentmodellen. 

3.1 Earnings Management 

 

Earnings Management kan definieras som en handling vars syfte är att bearbeta den 

finansiella rapporteringen för att vilseleda intressenter eller påverka avtalsförhandlingar 

(Healy & Wahlen 1998 s. 6). Den nu nämnda definitionen utvecklas nedan.  

Det är ett faktum att utvecklarna av redovisningsstandarder ger bolag visst utrymme att 

avgöra redovisningstekniska frågor genom eget omdöme. Exempelvis är IFRS och 

kommande K3 principbaserade standarder, vilket torde ge större tolkningsutrymme för 

tillämparen, istället för regelbaserade standarder. Jag tänker bara nämna några korta 

exempel nedan då syftet inte är att uttömmande förklara de valmöjligheter bolag kan 

använda sig av i sin redovisning.  

Exempelvis måste tillämparen använda sitt eget omdöme avseende bland annat 

uppskattningar av ekonomiska händelser i framtiden, så som förväntad livslängd och 

restvärden på anläggningstillgångar, pensioner eller förluster avseende fordringar.  

Standardutvecklarna ger också visst handlingsutrymme över vilken värderingsmetod 

som ska användas för olika tillgångar. För värdering av varulager finns FIFO eller vägd 

genomsnittskostnad medan det för avskrivning av anläggningstillgångar finns linjär, 

progressiv eller degressiv. (Healy & Wahlen 1998 s.7) 

Definitionen av Earnings Management tar sikte på beteenden som syftar till att ge en 

missvisande bild av bolaget inför dess intressenter. Detta förekommer när bolag 

misstänker att intressenter inte kommer att justera redovisningen för Earnings 

Management eller när bolaget de facto har tillgång till bättre information än 

intressenten. (Healy & Wahlen 1998 s. 7) 

Även om det handlingsutrymme som tidigare beskrevs kan missbrukas för att ge en 

mindre rättvisande bild är det viktigt att poängtera att utrymmet egentligen är avsett för 

att ge en mer rättvisande bild av bolaget. Det är med andra ord så att det 

handlingsutrymme som standardutvecklarna tillåter är på gott och ont. Nackdelar är till 

exempel att utgifter kostnadsförs för tidigt eller för sent. Fördelar kan vara att utrymmet 

möjliggör en mer rättvis information för beslutsfattaren (Healy & Wahlen 1998 s. 7-8). 

Många av de tidigare studierna om Earnings Management har gjorts på börsnoterade 

bolag medan betydligt färre behandlar privata bolag (Van Tendeloo & Vanstraelen 2008 

s. 449). Detta kan bero på att börsnoterade bolag har fler intressenter och därmed kan ha 
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större incitament att visa tillfredsställande siffror i årsredovisningen vilket borde 

resultera i en mer påtaglig manipulering. Men även om ett börsnoterat bolag generellt 

sett har fler intressenter än ett privat bolag har fortfarande det privata bolaget 

intressenter som följer bolagets redovisade prestation och därmed har också det privata 

bolaget incitament att visa tillfredsställande siffror (Van Tendeloo & Vanstraelen 2008 

s. 449). Mer om detta i del 3.3 nedan. 

Flera studier påvisar ett beteende som är i linje med påståendet att privata bolag 

manipulerar sina siffror; till exempel Ball & Shivakumar (2005), Burgstahler et al. 

(2006) och Van Tendeloo & Vanstraelen (2008). Både Ball & Shivakumar (2005) och 

Burgstahler et al. (2006) visade i sina studier, vars urval bestod av brittiska bolag 

respektive bolag ifrån flera europeiska länder, att börsnoterade bolag tenderar att ha en 

högre kvalité på redovisningen än privata bolag. Amerikanska studier av Beatty & 

Harris (1999) och Beatty et al. (2002) visar däremot att börsnoterade bolag tenderar att 

manipulera sina siffror i större utsträckning än privata. Ett av de nordiska bidragen till 

forskningen kommer från Sundgren (2007). Sundgren visar i sin studie bland annat att 

det, hos de i urvalet finska bolagen (privata jämfört med börsnoterade), inte råder någon 

signifikant skillnad i den uppmätta Earnings Managementen. Det råder med andra ord 

inget entydigt resultat på området. 

 

3.1.1  Kognitiva referenspunkter 

 

Teorin om kognitiva referenspunkter baseras på att människor gärna avrundar nummer 

för att lättare komma ihåg siffrorna. Ett exempel är att intressenter tenderar att komma 

ihåg 398 miljoner genom en avrundning till 390 miljoner eller 300 miljoner (Carslaw 

1988 s. 322). Ett annat exempel är att priser i affärer på 1.99 kr uppfattas som betydligt 

lägre än priser satta till 2.00 kr (Carslaw 1988 s. 321).  För att intressenter inte ska göra 

en ofördelaktig avrundning använder sig bolag, exempelvis när ett nyckeltal faller under 

en uppfattad referenspunkt, av de olika valmöjligheter de har enligt 

redovisningsstandarderna för att nå över referenspunkten (Jordan et al. 2010 s. 20). I de 

exempel som nämndes ovan skulle de tillfredsställande numren vara exempelvis 401 

miljoner respektive 2.00 kr. 

Härnäst presenteras resultatet av några studier av kognitiva referenspunkter avseende 

nyckeltalet nettoresultat per antalet utestående aktier. 

Thomas (1989) undersökte fördelningen av olika siffrorna i decimalen två steg till höger 

om decimaltecknet i ovan nämnda nyckeltal hos ett urval bestående av amerikanska 

bolag. Slutsatsen i studien var att för bolag med positivt resultat var nollor och femmor i 

nämnda position betydligt mer frekvent än förväntat. Avvikelsen var till exempel för 

nollorna i genomsnitt så hög som 36 % i förhållande till den förväntade frekvensen.  

I en studie av Das & Zhang (2003) undersöktes frekvensen bland decimaltecknen direkt 

till höger om decimaltecknet för samma nyckeltal. Även här baserade sig studien på 
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amerikanska bolag. Studien visade att för bolag med positivt resultat var frekvensen 

sjunkande från decimalerna 1 – 4 medan den ökade signifikant från och med 5. Das & 

Zhangs slutsats (2003 s. 40) var att den observerade frekvensen visade på ett beteende 

där bolag tenderar att manipulera siffrorna för att visa högre resultat per aktie.  

Jordan et al. (2008) undersökte en grupp med amerikanska bolag och deras redovisade 

frekvens av den andra decimalen höger om decimaltecknet. I motsats till Thomas (1989) 

studie konstaterades inget specifikt mönster när man undersökte hela gruppen. När man 

delade upp bolagen i mindre och större bolag uppmättes bland annat signifikant fler 

nollor än förväntat bland de mindre bolagen.  

 

3.1.2 Regelbunden redovisad vinst som riktvärde  

 

Att använda redovisad vinst som måttstock (på engelska är namnet Benchmark Earnings 

Targets) har använts i studier av bland annat Francis & Yu (2009) respektive 

Burgstahler & Dichev (1997). Den senare studien visade att bolag manipulerade sina 

resultat för att nå riktvärden eftersom det var en onormalt hög andel bolag som nådde 

riktvärden och onormalt låg andel bolag som hamnade precis under riktvärden 

(Burgstahler & Dichev 1997 s. 110-111).  

Burgstahler & Dichev (1997) använde två olika riktvärden; regelbundet stigande 

försäljningsintäkter respektive regelbundet redovisad vinst.  Avseende det senare 

riktvärdet visade deras studie att mellan 30-40% av observationerna manipulerade sina 

resultat för att inte visa förluster i tre fördefinierade intervall nära noll (1997 s. 111). 

Francis & Yu (2009) använde sig av samma riktvärden som Burgstahler & Dichev. 

Inriktningen på deras studie var dock inte av samma art eftersom Francis & Yu främst 

ville undersöka kvalitén på revision utifrån olika variabler som exempelvis 

kontorsstorlek. Francis & Yu valde att utgå från räntabiliteten på totalt kapital (Rt) och 

klassificerade de undersökta bolagen utifrån om de redovisade en Rt mellan 0-5 % eller 

ej. Med en Rt i nämnda intervall ansågs ett bolag manipulera sina vinster för att undvika 

en redovisad förlust (2009 s. 1529). 

 

3.1.3 Accrual Management 

 

En av de mer vedertagna metoderna för att mäta Earnings Management torde vara 

Accrual Management enligt professor Stefan Sundgren (personlig kommunikation, 5 

november). Bland annat Jones (1991 s. 206) menar att ”discretionary accruals” 

(godtyckliga periodiseringar) kan användas som måttstock för i vilken utsträckning 

manipulering sker av räkenskaper. De godtyckliga periodiseringarna är en del av en 

större summa som också består av ”nondiscretionary accruals” (icke-godtyckliga 
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periodiseringar) vilka tillsammans kallas ”total accruals” (totala periodiseringar) (Jones 

1991 s. 207).  

Ett för stort värde av den del som kallas godtyckliga periodiseringar anses vara ett 

indirekt bevis på att manipulering sker av räkenskaperna vilket i förlängningen innebär 

en lägre bokslutskvalité (Francis & Yu 2009 s. 1527). Följande formel användes i 

Francis & Yu:s studie (2009 s. 1527) för att beräkna värdet på de totala 

periodiseringarna (observera att viss justering har gjorts i förhållande till källan för att 

underlätta förståelsen utan att någon materiell förändring avsetts):  

TA= α + ΔREV/β + PPE/β + NI/β 

I formeln ovan är ΔREV förändringen i nettoomsättning, PPE är avskrivningsbara 

tillgångar och NI är rörelseresultatet. β betyder summa tillgångar från föregående 

bokslutsår vilket används som nämnare när man dividerar de tre tidigare nämnda 

beteckningarna. α är talet 1 dividerat med β (Sundgren, S. Personlig kommunikation, 5 

november). Utifrån absolutvärden från residualen av TA uppmäts sedan de godtyckliga 

periodiseringarna. Observera att modellen kräver bokslut för minst två år för att kunna 

tillämpas.  

 

3.2 Nyckeltal 

 

Redovisningsinformation är en av de viktigaste informationskällorna banker beaktar när 

de överväger att bevilja lån. Banker använder redovisningsinformationen för att 

analysera företags möjligheter att betala lån och därför är det främst nyckeltal som 

finansiell stabilitet, likviditet och lönsamhet som är intressanta samt trovärdigheten i 

den finansiella informationen (Svanström 2008 s. 33-34). 

I detta avsnitt presenteras de nyckeltal som använts för jämförelsen i studien. Jag börjar 

med att beskriva kassalikviditeten (3.2.1), sedan soliditet (3.2.2) och sist räntabilitet för 

totala tillgångar (3.2.3).  

 

3.2.1 Kassalikviditet 

 

      Omsättningstillgångar - Varulager   

                Kortfristiga skulder 

Likviditeten visar den betalningsförmåga företag har för de kortfristiga skulderna man 

åtagit sig. Ovan presenteras kassalikviditeten som undantar varulager från 

omsättningstillgångarna, eftersom varulagret är en mindre likvid tillgång och för 

handels- och industriföretag kan varulagret vara en väsentlig post bland 

omsättningstillgångarna (Nilsson et al. 2002 s. 152 och 180). Leverantörer ser generellt 



13 
 

väldigt positivt på bolag med hög kassalikviditet då leverantörer tenderar att ge 

kortfristiga krediter vid försäljning och därmed tar en risk (Hansson et al. 2006 s. 178).  

En hög kassalikviditet kan tyda på att ett bolag saknar eller avvaktar 

investeringsmöjligheter. På lång sikt är detta mindre gynnsamt i förhållande till 

aktieägare och andra intressenter med ett långsiktigt intresse (Hansson et al. 2006 s. 

178). Även om man kan debattera vad som är en lämplig kassalikviditet är det 

vanligtvis, i förhållande till leverantörer, av stort intresse att presentera en hög 

kassalikviditet. Därmed borde det också finnas ett motiv till att manipulera 

kassalikviditeten för bolag. 

 

3.2.1 Balanslikviditeten 

 

       Omsättningstillgångar 

         Kortfristiga skulder 

Balanslikviditeten visar, precis som kassalikviditeten, företags kortsiktiga 

betalningsförmåga. Skillnaden mellan kassalikviditet och balanslikviditet är att 

varulagret inkluderas i den senare. Anledningen till att varulagret inte inkluderas i 

kassalikviditeten gavs i föregående avsnitt. Enligt Hansson et al. (2006 s. 180) fungerar 

balanslikviditeten för framförallt handels- och tillverkningsföretag som ett 

kompletterande nyckeltal. Precis som med kassalikviditeten bör det vara av stort 

intresse för företag att redovisa en tillräckligt hög balanslikviditet för sina intressenter, 

främst i förhållande till leverantörerna. Incitament till att manipulera finns således. 

 

3.2.2 Soliditet 

 

(1 – skattesats) x Obeskattade reserver + Eget kapital) 

                Balansomslutning 

Det mest använda måttet för soliditet kallas även andel eget kapital och det är ett mått 

för kapitalstyrka och kapitalstruktur. Soliditeten ger en indikation på den långsiktiga 

överlevnadsförmågan för bolag och i hur stor utsträckning bolaget är finansierat med 

egna medel. Nyckeltalets utveckling är kopplat till hur det egna kapitalet förändras i 

relation till det främmande kapitalet. Exempelvis kan lönsamma resultat av bolaget, om 

de inte delas ut till ägare, innebära en högre soliditet. En hög soliditet innebär en större 

möjlighet för bolag att hantera konjunkturnedgångar eftersom man har en hög andel 

eget kapital i förhållande till det totala kapitalet (Nilsson et al. 2002 s. 153). Soliditeten 

är med andra ord ett av de viktigare nyckeltalen för bolag då det kan ha avgörande 

betydelse för kreditvärdighet och troligen finns därmed ett starkt incitament för bolag att 

redovisa en attraktiv soliditet i förhållande till sina intressenter. 
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3.2.3 Räntabilitet på totala tillgångar 

 

Resultat efter finansiella intäkter 

          Balansomslutning 

Detta nyckeltal är ett lönsamhetsmått som avgör huruvida företaget genererar en 

tillräckligt bra avkastning utifrån tillgångarna som disponeras eller det totala kapitalet, 

eget och främmande, som används för att finansiera rörelsen . I avkastningen inkluderas 

finansiella intäkter men inte finansiella kostnader. Detta för att möjliggöra jämförelser 

av företag med olika skuldsättningsgrader. Observera att nyckeltalet mäter 

förräntningen utifrån tillgångarna utan hänsyn till hur de finansieras i verksamheten det 

vill säga vare sig det är via eget kapital eller främmande kapital. Nyckeltalet lämpar sig 

därför i jämförelsesyfte mellan olika företag då andelen eget kapital i förhållande till 

totalt kapital kan skilja sig åt mellan olika branscher. (Hansson et al. 2006 s. 119-120).  

Nyckeltalet kan även ge en indikation på den risk som verksamheten innebär. En jämn 

räntabilitet på totalt kapital över en tidsperiod tyder på en rörelserisk som är låg 

eftersom bolaget då förräntar kapitalet under både bra och dåliga år (Larsson 2008 s. 

72f). 

 

3.3 Revision m.m. 

 

I detta kapitel ska jag dels placera revision i en samhällskontext, förklara revision och 

revisorns roll, och avslutningsvis presentera några studier som undersökt sambanden 

mellan revision, Earnings Management och olika samhällsstrukturer.  

 

3.3.1  Agentteorin och intressentmodellen 

 

En elementär beståndsdel av en fungerande marknad är tillförlitlig finansiell 

information. Att finansiell information inte behöver vara tillförlitlig kan förklaras 

utifrån agentteorin. I en studie från 1976 lanserade Jensen och Meckling agentteorin 

vilken kan förklara dels problem som uppstår när företagsledare och ägare är två olika 

subjekt och dels problem i förhållandet mellan företaget och kreditgivaren. Utifrån 

teorin har behovet av kvalificerad redovisningsinformation identifierats (Svanström, 

2008 s. 20).  

Agentteorin bygger på att en ägare (principalen) anlitar en annan person (agenten) för 

att utföra någon typ av tjänst. Agenten åtar sig uppdraget i utbyte mot ersättning men 

samtidigt finns möjlighet för agenten att tillgodose sina egna behov vilka inte 

nödvändigtvis överensstämmer med principalens (Jensen & Mickel 1976 s. 308). Om 

till exempel agentens ersättning beror på hur högt resultatet är för verksamheten (och 
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därmed principalens avkastning) finns det ett incitament för agenten att manipulera det 

redovisade resultatet för att därigenom erhålla högre ersättning än berättigat enligt deras 

överenskommelse. Eftersom principalen inte har lika god tillgång till finansiell 

information som agenten kan vederbörande inte kontrollera resultatets validitet. Det är 

här nyttan av revision på bolagets redovisning får betydelse. 

I mindre bolag är den renodlade teoretiska agentmodellen inte lika tillämpbar då det 

oftast inte är någon skillnad på vem som är ägare (principal) och företagsledare (agent), 

då de är en och samma person. Men resonemanget kring skillnaden i 

informationsåtkomst och de problem som därmed uppkommer kan istället illustrera 

förhållandet gentemot intressenterna och det mindre bolaget (Svanström 2008 s. 22). 

Ett sådant problem uppkommer i förhållandet med kreditgivare. Vanligtvis associerar 

man kreditgivare med banker men även leverantörer ingår ofta avtal på kredit. 

Skillnaden är att banklånet är långfristigt medan det från leverantören i regel är 

kortfristigt. Eftersom i princip all form av kreditgivning innebär ett risktagande av 

kreditgivaren vill denne minimera risken genom att undersöka bolagets redovisning 

(Svanström 2008 s. 36). Genom att bolaget redovisar nyckeltal med sunda värden kan 

bolaget erhålla en kredit med lägre ränta än om fallet var motsatt. Bolaget har med 

andra ord ett incitament att redovisa sunda nyckeltal och häri ligger problematiken då 

kreditgivaren inte kan vara säker på om redovisningen är utförd på rätt sätt.  

Förutom de tidigare nämnda intressenterna, som vanligtvis associeras med begreppet, 

fungera även Skatteverket som en nämnd intressent i de länder där det råder en hög grad 

av koppling mellan det bokföringsmässiga resultatet och beskattningsbara resultatet. 

Skatteverket har således ett stort intresse av att den finansiella information som 

presenteras i bokslutet är tillförlitlig. Från bolagets sida kan man därmed härleda ett 

intresse av att redovisa ett så lågt resultat som möjligt. Revision bör minska risken för 

att bokslutet innehåller felaktigheter som kan medföra ett lägre beskattningsbart resultat 

(Svanström 2008 s. 38). Det finns antagligen en möjlighet att bolag som är mer benägna 

att manipulera sina bokslut i skattehänseende undviker revision av sina räkenskaper om 

de kan. Det är dock möjligt att Skatteverket gör noggrannare undersökningar av företags 

räkenskaper om en revision inte genomförts.  

 

3.3.2 Revisorns och revisionens syfte i aktiebolag 

 

Som tidigare nämndes i inledningen av studien är revision numera november 2010 

frivilligt hos landets aktiebolag (se 1.1). Anledningen är, trots ett samhällsintresse av att 

landets mindre aktiebolag granskas, att kostnaden för revision riskerar att bli 

oproportionerlig i förhållande till nyttan. De bolag som har möjligheten att välja bort 

revision, eftersom deras verksamhet understiger ett antal gränsvärden, måste i 

bolagsordningen registrera en klausul som visar att bolaget inte granskas av revisor 

(Sandström 2010 s. 270).  
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Avseende ovan nämnda gränsvärden gäller att bolagets verksamhet, under de två 

senaste räkenskapsåren, understiger eller är exakt lika med två av de tre gränsvärden 

som finns. De tre gränsvärden som finns är 1,5 mkr balansomslutning, högst 3 anställda 

och 3 mkr nettoomsättning. Med andra ord blir det generellt små aktiebolag som 

omfattas av den frivilliga revisionen. Intressant är också att ett nybildat bolag, som 

överstiger gränsvärdena, kan välja bort revision de två första åren av verksamheten 

(Sandström 2010 s. 270). 

Innan jag fortsätter med att beskriva revisorns kontrollerande funktion kan det vara på 

sin plats att poängtera att revisorn ska vara oberoende. Eftersom revisorn intar en 

kontrollerande och granskande funktion i bolaget följer det att revisorn inte får förena 

sig med aktieägare eller vara beroende av ledningen då detta med stor sannolikhet kan 

leda till en försämrad kontroll och rapportering av eventuella oegentligheter från bolaget 

sida (Sandström 2010 s. 271). 

Revisorns uppgift är att kontrollera bolagets bokföring och årsredovisning samt 

förvaltningen av styrelse och VD. Det är, som Sandström (2010 s. 278) menar, en delad 

granskning som är indelad i dels räkenskapsrevision och dels förvaltningsrevision. 

Eftersom revision ska genomföras på förhållandevis kort tid av bolag som kan ha 

komplicerad verksamhet och därför kan ha genomfört otaliga affärstransaktioner får 

revisorn utgå från begreppen risk och väsentlighet i planeringen av granskningen. 

Utifrån planeringen genomförs sedan granskningen av förvaltningen och räkenskaperna. 

Enligt Sandström (2010 s. 278) är tumregeln för granskningen att ju bättre intern 

kontroll bolaget tycks utöva, desto mindre räkenskapsgranskning behöver vidtas, även 

om granskning av båda förhållanden sker regelmässigt.  

Räkenskapsgranskningen består av till exempel faktakontroll av räkenskaperna och 

genom att studera dokument och göra stickprov kan revisorn skapa sig en uppfattning 

om redovisning och medelsförvaltning genomförts på det sätt som avsetts från 

ledningen. Nämnda granskning går också ut på att kontrollera väsentliga affärshändelser 

och om bokföringen är korrekt. Räkenskapsgranskningen avser också en kontroll av 

upplysningar som företagets ledning har gjort i förvaltningsberättelsen (Sandström 2010 

s. 279). 

Revisorns granskning utmynnar senare i det som kallas revisionsberättelsen, den 

ordinära skriftliga rapporten, som innehåller uttalanden om vad revisorn funnit vid den 

företagna granskningen. Det centrala i revisionsberättelsen är huruvida bolagets 

årsredovisning ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Frågan besvarar 

revisorn genom att ta ställning till om bolagets årsredovisning upprättats i enlighet med 

lag och god sed. Revisionsberättelsen ska med andra ord innehålla ett uttalande om 

räkenskapernas överensstämmelse med redovisningsnormer och om 

förvaltningsberättelsen är i linje med redovisningen (Sandström 2010 s. 282-283). 

Granskningen kan, även om det sker mer sällan, resultera i extraordinär rapportering 

vilken kan bestå i erinran och underrättelse om brottsmisstanke. Om det under revisorns 

granskning uppkommer misstanke om att styrelseledamot eller VD begått något 
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uppräknat brott i ABL 9 kap, ska revisorn vända sig till styrelsen. Om vi antar ett fiktivt 

scenario med ett mindre aktiebolag vars aktieägare i praktiken själv bedriver rörelsen 

kan man med skäl anta att styrelsen förhåller sig passiv till revisorns information då 

styrelsen, VD och aktieägaren är samma person. Om passiviteten består och, som vi 

vidare antar, inte beror på någon godtagbar anledning är revisorn skyldig att rapportera 

brottet till åklagare i vissa fall.  

 

3.3.3 Revision vs. Earnings Management i olika samhällsstrukturer 

 

Alla aktiebolag som uppfyller två av tre kriterier måste som tidigare nämnts ha revision 

på bolagets redovisning. Det faktum att revision, i nu nämnda fall, är ett krav innebär en 

säkerhet för olika intressenter till bolaget att redovisningen är i linje med de 

rekommendationer och standarder som finns samt att bolaget kommer fortleva (Van 

Tendeloo & Vanstraelen 2008 s. 450).  

En stor skillnad mellan privata aktiebolag och börsnoterade aktiebolag är att marknaden 

dagligen värderar de senare bolagen. Det är i avsaknad av denna marknadsvärdering 

som revisorer, som företrädare för kvalitetssäkrad redovisning, kan vara viktiga bevis 

för att det privata bolaget utfört sin redovisning på ett korrekt sätt (Van Tendeloo & 

Vanstraelen 2008 s. 450).  

Nämnda studie hittade ett samband mellan Big-4 revisioner och icke Big-4 revisioner 

och förekomsten av Earnings Management i länder med nära koppling mellan 

bokföringsmässigt resultat och skattemässigt resultat. Man fann att Big-4 revisioner 

begränsade Earnings Management i större utsträckning än icke Big-4 revisioner i länder 

med den nära kopplingen (Van Tendeloo & Vanstraelen 2008 s. 448-449). Sambandet, 

menar artikelförfattarna, uppstår delvis på grund av att skattemyndigheten tar på sig den 

roll som marknadsintressenter gör för börsnoterade bolag och därmed noga undersöker 

bolagens redovisning. Eftersom skattemyndigheten tar på sig denna roll ökar också 

sannolikheten för att undermåliga revisioner upptäcks och att bolagen drabbas av 

exempelvis upptaxering. Big-4 revisorer som är måna om sitt rykte är därför noga med 

att begränsa Earnings Management (Van Tendeloo & Vanstraelen 2008 s. 451-452). 

I en annan studie (Maijoor & Vanstraelen 2006) undersöktes sambandet mellan 

Earnings Management och nationella skillnader i revisionsmiljöer (Audit Environment) 

mellan olika länder. Vidare undersöktes nationella skillnader i Earnings Management 

och hur detta begränsas i olika utsträckning av olika byråer (Big-4 mot icke Big-4). De 

tre länderna som undersöktes var Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Utifrån 

många olika faktorer bedömde man att den nationella revisionsmiljön i Frankrike var 

mer restriktiv, sedan följde Storbritannien och sist Tyskland som ansågs mest flexibelt 

(Maijoor & Vanstraelen 2006 s. 37). Slutsatserna i studien var att med en mer restriktiv 

revisionsmiljö används Earnings Management i mindre utsträckning det vill säga den 

restriktiva miljön begränsar Earnings Management mer än den flexibla miljön. Detta 
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gällde oavsett vilken sorts revisionsbyrå som utfört revision. Med andra ord är det inte 

alltid en revision av en Big-4 byrå leder till mer begränsad Earnings Management 

(Maijoor & Vanstraelen 2006 s. 49). Med den genomföra studien i åtanke borde en 

viktig faktor, för förekomsten av Earnings Management, vara den nationella miljö där 

de undersökta bolagen verkar. 
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4.  Praktisk metod 
 

Kapitlet syftar till att beskriva den praktiska metoden för studiens utförande. I centrum 

för kapitlet är redogörelsen för datainsamlingen och urvalsprocessen (4.2) samt 

bearbetningen av datan (4.3). Syftet med beskrivningen är att möjliggöra en upprepning 

av studien. Lika viktigt är att läsaren till fullo förstår studiens tillvägagångssätt. Bortfall 

presenteras i avsnitt 4.3. Avslutningsvis presenteras egen kritik mot den valda metoden 

(4.4).  

 

4.1  Sammanfattande beskrivning av metoden 

 

Jag hämtade initialt data avseende 10 000 utvalda svenska aktiebolag (läs mer om 

urvalsprocessen i avsnitt 4.2). Halva urvalet bestod av aktiebolag utan revision (grupp 

1) och den andra halvan bestod av bolag med revision (grupp 2). För att göra grupperna 

mer jämförbara bestod grupp 2 av bolag som granskas frivilligt genom revision, det vill 

säga de faller under de lagstiftade värdena för obligatorisk revision men de har frivilligt 

valt att behålla revision. Eftersom endast ett bokslut per december 2011 fanns 

tillgängligt i sin helhet sedan lagändringen baserades undersökningen på detta.  

Avseende urvalet hämtade jag de nyckeltal som beskrevs tidigare (se 3.2) från 

Affärsdata, via Umeå universitetsbiblioteks hemsida, och dessa utgjorde grunden för 

min undersökning. Balanslikviditeten räknades ut manuellt för varje bolag, då 

Affärsdata inte tillhandahåller detta nyckeltal utan endast komponenterna, med hjälp av 

Excel. Jag mätte därefter Earnings Management, utifrån två av de tidigare beskrivna 

teorierna, för respektive grupp (kognitiva referenspunkter 3.1.1 och regelbunden 

redovisad vinst 3.1.2).   

 

4.2  Datainsamling och urvalsprocess 

 

I Affärsdatas databas gjorde jag två så kallade ”detaljerade sökningar” eftersom jag ville 

dela upp bolagen i två olika grupperna. Gemensamt för båda sökningarna var att jag 

markerade dels enbart aktiebolag och dels bokslut 2011 samt valde bort inaktiva 

aktiebolag. Specifikt för att få fram grupp 2 markerade jag kriteriet Revisor under 

rullfönstret med Styrelsefunktioner då Affärsdata har placerat revisorsrollen där av 

förenklingsskäl (en revisor är egentligen inte en del av bolagsstyrelsen). Sålunda var 

”differensen” mellan sökningarna de aktiebolag som inte granskas genom revision: En 

sökning innehöll alla aktiva aktiebolag (211 705 st) och den andra sökningen innehöll 

bara aktiebolag med revision (161 103 st). Båda sökningarna i databasen gjordes per 

2012-10-27. Varje sökning exporterades till Excel-filer med tidigare nämnda nyckeltal, 

bolagens organisationsnummer, omsättning, balansomslutning, antal anställda och 
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bokslutsdagens tidpunkt. Bokslutsdagens tidpunkt exporterades för att kontrollera att 

endast decemberbokslut år 2011 var med. 

Eftersom Affärsdatas egen gallringsfunktion var begränsad (den tillåter bara en 

eliminering av ca 30 000 av användaren listade subjekt) fick jag använda mig av Excel 

för att skilja de två, i föregående stycke nämnda, sökningarna (listorna) åt. Först 

gallrade jag dock bort alla bolag som inte hade bokslutsdatum ”201112”. Anledningen 

var att jag ville försäkra mig om att bolagen haft möjlighet att välja bort revision 

avseende bokslutet 2011. Lagändringen trädde i kraft, som tidigare nämnts, i början av 

november 2010. För att skilja grupperna åt använde jag Excel som jämförde två olika 

kolumner med orgnummer. En kolumn med alla orgnummer och en kolumn med 

orgnummer för bolagen med revision. Jag lät Excel markera de orgnummer som fanns i 

båda kolumnerna med texten ”revision” och annars med texten ”ej revision”. Denna 

lista delades upp i två utifrån om bolagen hade revision eller inte. Detta angreppssätt var 

alltså nödvändigt eftersom Affärsdata inte på egen hand kunde söka efter kriteriet ”ej 

revision”. 

Jag bestämde mig tidigt i uppsatsskrivandet att en gallring utifrån storlek av något slag 

(omsättning, balansomslutning, antal anställda) var nödvändigt av flera skäl. Ett skäl var 

att Excel kan ha svårt att hantera beräkningar av extremt stora datamängder. Ett annat 

skäl var att Earnings Management torde vara mindre förekommande i de absolut minsta 

bolagen. För att överhuvudtaget kunna mäta Earnings Management var med andra ord 

grupperna tvungna att uppgå till en viss storlek. Här valde jag slutligen omsättning som 

kriterium. Det främsta skälet är att omsättning troligtvis är mest branschoberoende. 

Omsättning ger ett bra mått på bolagets storlek och verksamhet oavsett vilken bransch 

bolaget verkar i medan balansomslutnings storlek kan vara väldigt branschberoende 

(t.ex. fastighetsbranschen). Ett fastighetsbolag har med stor sannolikhet en avsevärt 

högre balansomslutning än ett vanligt handelsbolag fast omsättningen i båda bolagen är 

lika stor. Antalet anställda som storleksmått ansåg jag vara mer svårhanterligt än 

omsättning då många av de mindre svenska aktiebolagen är ägarledda och inte har några 

andra anställda. Jag gallrade ut aktiebolagen med en omsättning under 300 000 kr då 

Earnings Management torde vara både av mindre praktiskt intresse och mindre möjligt 

att mäta under dessa förutsättningar. Denna gallring gjordes för båda grupperna. 

För att göra gruppen med revision mer jämförbar med gruppen utan revision gallrade 

jag bort aktiebolag med revision om de enligt lag för det valda bokslutet varit tvingade 

att ha revision. Följade gallring avsåg med andra ord endast grupp 2. Jag markerade 

bolagens omsättning, balansomslutning eller antal anställda med en ”1” om det 

specifika värdet av varje post understeg det lagstiftade värdet. Dessa signalvärden 

summerades i en kolumn. Således var det maximala värdet i kolumnen ”3” och det 

minsta ”0”. I linje med lagregeln för obligatorisk revision så skapade jag en formel i 

Excel som markerade bolagen olika beroende på om värdet i kolumnen understeg ”2” 

eller ej. Formeln markerade bolagen med frivillig revision (”ok utan revision”) 

respektive obligatorisk revision (”måste ha revision”). Bolagen som markerades med 
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”måste ha revision” gallrades bort. Observera att detta alltså är en förenkling eftersom 

bara ett år undersökts istället för två. Formeln som användes ser ut som följande: 

=OM(H2<2;"ok utan revisor";"måste ha revisor")  

Med alla gjorda gallringar kvarstod 21 151 bolag (grupp 1) som överhuvudtaget inte 

hade revision respektive 52 920 bolag som frivilligt hade revision (grupp 2). Av dessa 

bolag slumpade jag (via Excels egen slumpfunktion) fram 5000 st bolag från respektive 

grupp. Totalt slumpades med andra ord 10 000 bolag fram. 

 

4.3  Databearbetning 

 

Avseende räntabilitet på totalt kapital delade jag upp värdena i tre olika kolumner med 

hjälp av en formel; en där värdet var negativt, en med värden mellan 0-5 % och en 

tredje kolumn med värden som översteg 5 %. Formeln såg ut som följer: 

=OM(B3<0;"neg";OM(B3<5;"mellan";"över")) 

För de nyss nämnda värdena vilka hänförde sig till räntabilitet på totalt kapital gjorde 

jag en enkel frekvensjämförelse mellan antalet bolag i grupp 1 respektive 2 som 

redovisat värden i intervallet ”mellan” det vill säga 0-5 % i räntabilitet på totalt kapital. 

Detta för att i, enlighet med den tidigare beskrivna teorin om undvikande av förluster 

(3.1.2), undersöka om det var någon skillnad mellan grupperna. Observera att jag fick 

koda om de tre intervallen i båda grupperna till 1 och 2 respektive 3 eftersom SPSS inte 

hanterar text i celler som ska jämföras. För att undersöka om skillnaden mellan antalet 

observationer för grupperna i nämnda intervall var signifikant gjorde jag ett two-sample 

proportions test i Minitab.  

För varje nyckeltal där jag skulle mäta frekvensen av den första decimalen (soliditet, 

kassalikviditet, balanslikviditet) var jag tvungen att bryta ut den specifika decimalen för 

att möjliggöra mätningen. Med den första decimalen menar jag decimalen direkt höger 

om kommatecknet i nyckeltalen. Eftersom jag erhöll nyckeltalen från Affärsdata med 

två decimaler ställde jag in att cellernas presenterade värde skulle vara med en decimal. 

Detta innebar att nyckeltalens värde rent visuellt avrundades från två decimaler till en 

decimal i Excel. Värdet i formelfältet för varje cell bestod dock fortfarande av två 

decimaler. De avrundade värdena kopierade jag in i Windows-programmet 

”Anteckningar” för att därefter kopiera tillbaka dem till Excel. Detta för att åstadkomma 

värden med endast en faktisk decimal i formelfältet. Därefter markerade jag varje 

kolumn, en i taget, och använde funktionen ”text till kolumn”. Jag markerade 

alternativet ”avgränsade fält” och som avgränsare använde jag kommatecken. Resultatet 

blev att decimalerna bröts ut ur cellernas värden och flyttades till kolumnen till höger.  

Avseende decimalerna var mitt syfte att, i enlighet med teorin om kognitiva 

referenspunkter (3.1.1), jämföra eventuella signifikanta manipulationer mellan grupp 1 
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och grupp 2. Innan jag beskriver mer detaljerat hur databearbetningen gick till avseende 

decimalerna vill jag göra läsaren observant på att jag mätte signifikansen i 

manipulationerna utifrån tesen att spridningen av decimalerna (0-9) skulle vara lika det 

vill säga 10 % frekvens per decimal för varje nyckeltal och grupp. Tesen följer den som 

användes i studien jag presenterade tidigare (3.1.1, se Jordan et al 2010) av den 

anledningen att både min studie och den nämnda mäter nyckeltal. Således är Benfords 

lag ej tillämplig (Jordan et al 2010 s. 23). Benfords lag innebär i korthet att när man 

mäter ”naturligt förekommande nummer” så är den förväntade frekvensen för siffrorna 

1-9 inte 10 % utan den är större för de lägre siffrorna än de högre. Benfords lag har t.ex. 

tillämpats när man exempelvis undersökt kognitiva referenspunkter avseende inkomster 

(Jordan et al 2010 s. 23). Eftersom Benfords lag ej var tillämplig jämförde jag alltså den 

observerade frekvensen i förhållande till en förväntad frekvens på 10 % per decimal. 

Avseende syftet med att använda signifikansnivåer när man mäter samband bör nämnas 

att det alltid finns en risk vid stickprov att de visar ett samband trots att det egentligen 

inte existerar ett samband. Jag har således i första hand använt mig av en 

signifikansnivå på p<0,05 och i andra hand p<0,01. Signifikansnivåerna innebär att fem 

respektive ett fall av hundra inte utgör något samband (Bryman & Bell s. 270).  

För att möjliggöra en jämförelse mellan grupperna avseende decimalerna gjorde jag 

först ett chi goodness of fit-test i SPSS för varje nyckeltal i varje grupp. Med testet fick 

jag fram antalet faktiska observationer för varje decimal och residualen av dessa 

observationer i förhållande till den förväntade frekvensen observationer.  

Därefter använde jag mig av Minitab 16 för att testa om de observerade frekvenserna för 

varje decimal avvek signifikant i förhållande de förväntade frekvenserna. Detta gjorde 

jag genom ett one-sample proportions test. Detta test krävdes viss manuell bearbetning 

då jag var tvungen att skriva in den observerade frekvensen för varje decimal inför varje 

test. Den var dock redan summerad sedan tidigare genom goodness of fit-testet. 

Avslutningsvis kan man alltså säga att jag replikerat två vedertagna metoder för att mäta 

Earnings Management avseende två olika urvalsgrupper. Resultatet av de två metoderna 

presenteras i kapitel 5.  

 

4.4  Bortfall 

 

Vissa bolag i urvalsgrupperna redovisade en kassalikviditet som en tom cell och en 

balanslikviditet med ett felmeddelande: ” #DIVISION/0!”. Dessa bolag togs bort ur 

undersökningen avseende dessa nyckeltal då Excel hanterade deras första decimal som 

”0”. Antalet bolag som således togs bort avseende nämnda nyckeltal uppgick till 27 

stycken (9 stycke från grupp 1 och 18 stycken från grupp 2). Poängteras bör återigen att 

bortfallet berodde på att bolagen inlämnat årsredovisningar med information som 

resulterade i en matematiskt omöjlig division. I övrigt fanns inget bortfall avseende 
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datan om urvalsgrupperna. Detta borde egentligen ligga i sakens natur då datan jag 

använde av fanns tillgänglig i strukturerad form hos Affärsdata.   

 

4.5  Kritik mot tillvägagångssätt 

 

4.5.1  Urvalsprocessen 

Den första kritiken mot tillvägagångssättet rör urvalsprocessen och anknyter till den 

begränsning av uppsatsen som tidigare diskuterats. Bedömningen av huruvida det är 

obligatoriskt med revision för ett bolag ska ske utifrån de två senaste räkenskapsåren. 

För att sålla ut de bolagen med obligatorisk revision, med syftet att uppnå mer 

jämförbara urvalsgrupper, använde jag mig enbart av bokslutet från 2011. Jag hade 

kunnat inkludera bokslut 2010 i min formel avseende de bolag som ingick i urvalet 

innan den kommande gallringen men jag valde att hellre vara konsekvent med 

användandet av bokslutsinformation. Dessutom hade jag i så fall tvingats placera bolag 

vars verksamhet överstiger gränsvärden i lagen, men som endast redovisat sitt första 

bokslut år 2011, bland dem som har frivillig revision för att vara konsekvent enligt 

lagtillämpningen. Det fanns tydliga nackdelar med båda dessa alternativa 

tillvägagångssätt. 

 

4.5.2  Sekundärdata 

 

Den data som jag använt klassificeras som sekundärdata, med andra ord data som 

införskaffats tidigare och med andra intentioner (Bryman & Bell 2006 s. 230-232). Det 

är alltså inte jag som samlat in datamaterialet som legat till grund för min studie utan 

det är Bolagsverket. Bolagen i mitt urval redovisar och rapporterar in primärdatan 

(årsredovisningen) till Bolagsverket som skickar den vidare till Affärsdata. Affärsdata 

sammanställer och publicerar sedan informationen i sin databas. Jag anser att risken för 

fel i den sekundära datan är minimal. Affärsdatas trovärdighet styrks av att Umeå 

universitetsbibliotek abonnerar på deras databastjänst. Den minimala risk som 

eventuellt finns avseende sekundärdatan är åtminstone utom min kontroll. 

Det torde vara rimligt att anta att det finns en liten risk för felinmatningar eftersom den 

större delen av databearbetningen skett automatiskt genom Excel och inte manuellt. På 

så sätt har jag undvikit onödigt risktagande. Viss kontroll har skett av urvalsgrupperna 

för att dubbelkolla deras grupptillhörighet efter de gallringar jag gjort. Efter att jag var 

klar med urvalsgrupperna dubbelkollade jag exempelvis att några slumpmässigt utvalda 

bolag granskades respektive inte granskades genom revision via en direkt kontroll mot 

Affärsdatas databas. Den främsta manuella bearbetningen skedde i Minitab när jag 

genomförde mitt one-sample proportions test. För att vara säker på att jag gjort korrekta 

inmatningar dubbelkollade jag varje inmatning. 
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4.5.3 Bortvalda metoder för att undersöka Earnings Management 

 

Anledningen till att jag inte använde mig av metoden som kallas Accrual Management, 

vilken jag beskrev tidigare (3.1.3), är att den kräver data på minst två år för varje företag 

(vilket jag inte haft tillgång till i denna studie, av skäl som nämnts tidigare). Till 

exempel ska man mäta förändringen i intäkter mellan minst två år samt dividera ett antal 

bokförda poster med det genomsnittliga totala kapitalet. Därför valde jag bort metoden.  
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5.  Empiri och analys 
 

I detta kapitel har jag valt att framställa empirin tillsammans med analysen. 

Anledningen till detta är att underlätta för läsaren. Kapitlet börjar med empirin från de 

båda mätningarna presenterade under varsin rubrik. Jag har valt att presentera empirin 

från mätningen av kognitiva referenspunkter uppdelat efter nyckeltal.  

 

5.1  Regelbundet redovisad vinst 

 

Tabell 2. Räntabilitet på totalt kapital - 

bolag utan revision.      

  Observationer Procent 

X<0 1132 22,6 

0<X<5 736 14,7 

X>5 3132 62,6 

Totalt 5000 100,0 

 

En majoritet av bolagen utan revision redovisar en räntabilitet på totalt kapital på över 5 

%. Ungefär 20 % av urvalsgruppen redovisar ett negativt värde. Det observationsvärde 

som står i fokus är det som avser intervallet mellan 0-5 %. Cirka 15 % eller 736 stycken 

observationer hamnar inom detta intervall.  

Tabell 3. Räntabilitet på totalt kapital - 

bolag med revision     

  Observationer Procent 

X<0 1149 23,0 

0<X<5 945 18,9 

X>5 2906 58,1 

Totalt 5000 100,0 

 

Vad gäller bolagen med revision var antalet bolag med negativ räntabilitet nästan lika 

många som för bolagen utan revision. Antalet observationer med en räntabilitet över 5 

% motsvarade ca 58 %. I det mellersta intervalet uppgick antalet observationer till 945 

st eller 18,9 %.  
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Tabell 4. Gruppobservation mot grupp-

observation. 

  0<X<5 X N 

Grupp 2 945 5000 

Grupp 1 736 5000 

P 0,000 

 

Som framgår av tabellerna var antalet bolag med revision mer frekvent förekommande i 

det intervall (”0<X<5”) som anses utgöra ett riktvärde för att mäta manipulationer som 

syftar till att undvika redovisade förluster. Vid första anblicken verkar revision med 

andra ord inte begränsa Earnings Management. För att mäta signifikansen mellan de två 

observationsvärdena genomfördes som tidigare nämnts ett two-sample proportions test i 

Minitab. Testet visar att skillnaden mellan värdena är signifikant då p < 0,01. Således 

finns det starka skäl för påståendet att revision inte begränsar Earnings Management.  

 

5.2  Kognitiva referenspunkter 

 

5.2.1  Soliditet 

 

Tabell 5. Fördelningen av decimaler för bolag utan revision 

Total 

frekvens 

= 5000     

 

              

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Förv.frek. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Obs.frek 516 488 499 512 518 490 488 513 517 459 

z-värde 0,75 -0,57 -0,05 0,57 0,85 -0,47 -0,57 0,61 0,80 -1,93 

P 0,451 0,572 0,962 0,572 0,396 0,637 0,572 0,540 0,423 0,053 

 

Avseende nyckeltalet soliditet för bolagen utan revision avviker den observerade 

frekvensen i förhållande till den förväntade för flera decimaler. Om man fokuserar på de 

tre lägsta (0-2) respektive de tre högsta (7-9) decimalerna är det svårt att se ett tydligt 

mönster. Den lägsta decimalens frekvens är förvisso högre än den förväntade men de 

två följande decimalernas frekvens är lägre än den förväntade. Avseende decimalerna 7-

8 är den observerade frekvensen högre än den förväntade medan den högsta decimalen 

(9) har en lägre frekvens än förväntat. Således följer inte frekvenserna det mönster som 

påvisades i till exempel Jordan et. al (2010) med högre observerad frekvens avseende de 

lägre decimalerna och tvärtom för de högre decimalerna. Noterbart är att ingen 

observerad frekvens avviker signifikant från den förväntade; endast decimal 9 är på 

gränsen till att ha en signifikant avvikelse. Det går sammanfattningsvis inte att dra 
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någon statistiskt säker slutsats mer än att det inte går att se någon antydan till 

manipulation för nå eller nå över det man kallar kognitiva referenspunkter för 

nyckeltalet soliditet.  

Tabell 6. Fördelningen av decimaler för bolag med revision 

Total 

frekvens 

= 5000           

 

        

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Förv.frek. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Obs.frek 524 499 477 486 484 490 520 491 516 513 

z-värde 1,13 -0,05 -1,08 -0,66 -0,75 -0,47 0,94 -0,42 0,75 0,61 

p 0,258 0,962 0,278 0,509 0,451 0,637 0,346 0,671 0,451 0,540 

 

Även för bolagen med revision avvek den observerade frekvensen i förhållande till den 

förväntade. Inte för en enda decimal var dock avvikelsen tillräckligt stor för att vara 

signifikant. Generellt sett är det även här, i likhet med gruppen utan revision, svårt att se 

något mönster. Den lägsta decimalen förekommer fler gånger än förväntat men det gör 

även de två högsta decimalerna. Samtidigt förekommer decimal 1 och 2 färre gånger 

förväntat. Det är således även för denna grupp svårt att dra slutsatsen att det 

förekommer någon manipulation relaterad till kognitiva referenspunkter. 

Eftersom det sammantaget, det vill säga för både grupp 1 och 2, inte har kunnat påvisas 

något mönster avseende manipulation för att nå referenspunkter går det inte heller att 

dra någon slutsats om huruvida revision begränsar den sortens Earnings Management 

jag undersökt. 

 

5.2.2  Balanslikviditet 

 

Tabell 7. Fördelningen av decimaler för bolag utan revision 

Total 

frekvens 

= 4982                     

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Förv.frek 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 

Obs.frek 533 523 489 533 510 527 509 456 469 433 

z-värde 1,64 1,17 -0,43 1,64 0,56 1,36 0,51 -1,99 -1,38 -3,08 

P 0,100 0,242 0,664 0,100 0,577 0,174 0,610 0,046 0,168 0,002 

 

För balanslikviditeten uppvisar två decimaler signifikanta avvikelser från den 

förväntade frekvensen. Dessa decimaler är 7 och 9 som båda visar signifikant lägre 

observationer än förväntat. Detta är i linje med tidigare nämnda studie av Jordan et al. 

(2010). Empirin påvisar dock inga signifikanta avvikelser för de lägsta decimalerna 
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även om, vilket kan nämnas, de två lägsta decimalerna uppvisar fler observationer än 

förväntat vilket är i linje Jordan et al. (2010). Således visar empirin ett mönster som 

påminner litet om mönstret i nämnda studie eftersom två av de tre högsta decimalerna 

förekommer signifikant färre gånger än förväntat samtidigt som de två lägsta 

decimalerna förekommer fler gånger än förväntat (dock ej signifikant fler gånger). Men 

eftersom de två lägre decimalernas avvikelser inte är signifikanta förblir slutsatsen att 

det inte verkar förekomma några manipulationer avseende kognitiva referenspunkter.  

Tabell 8. Fördelningen av decimaler för bolag med revision 

Total 

frekvens 

= 4991                     

Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Förv.frek 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 

Obs.frek 570 549 534 511 537 453 471 401 478 487 

z-värde 3,35 2,35 1,65 0,56 1,79 -2,18 -1,33 -4,63 -1,00 -0,57 

p 0,001 0,019 0,100 0,574 0,074 0,030 0,185 0,000 0,319 0,568 

 

Av decimalerna förekommer 0-4 fler gånger än förväntat samtidigt som 5-9 

förekommer färre gånger än förväntat. Denna fördelning är i linje med studien av Jordan 

et al. (2010). Decimalerna 0 och 1 förekommer signifikant fler gånger än förväntat men 

av de tre högsta decimalerna är det bara 7 som avviker signifikant från den förväntade 

frekvensen. Observera att 7 även avviker signifikant med ett p < 0,01. Decimalerna 8 

och 9 förekommer färre gånger än förväntat men avvikelsen är inte signifikant. Nämnas 

kan också att decimal 5 förekommer signifikant färre gånger. I empirin för detta 

nyckeltal och denna grupp kan man med andra ord se ett liknande mönster som i Jordan 

et al. (2010). Mönstret här är dock inte lika tydligt vilket beror på att av de tre högsta 

decimalerna är det endast 7 som förekommer signifikant färre gånger.  

Även om ingen av grupperna uppvisade ett identiskt mönster med Jordan et. al (2010) 

kunde man se vissa likheter avseende båda grupperna – framförallt avseende bolagen 

med revision. Detta innebär att revision inte verkar begränsa den Earnings Management 

jag undersökt. 
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5.2.3  Kassalikviditet 

 

Tabell 9. Fördelningen av decimaler för bolag utan revision 

Total 

frekvens 

= 4982                     

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Förv.frek. 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 

Obs.frek 594 478 464 503 492 487 501 505 469 489 

z-värde 4,52 -0,95 -1,62 0,23 -0,29 -0,53 0,13 0,32 -1,38 -0,43 

p 0,000 0,340 0,106 0,821 0,770 0,597 0,895 0,748 0,168 0,664 

 

Det är svårt att se ett mönster avseende kassalikviditeten för bolagen utan revision. Av 

de tre lägsta decimalerna är det endast en som förekommer fler gånger än förväntat. 

Avvikelsen är förvisso signifikant med ett p <0,01. Av de tre högsta decimalerna har 

decimalen 7 en högre observerad frekvens än 8 och 9. Således följer decimalerna 8 och 

9 studien av Jordan et al. (2010) då deras observerade frekvens är lägre än förväntat. 

Avvikelserna för decimalerna 7-9 är dock inte signifikanta. Med andra ord är det enbart 

frekvensen för decimal 0 som följer Jordan et al. (2010). Slutsatsen är således att det 

inte verkar förekomma några manipulationer för att nå kognitiva referenspunkter. 

 

Tabell 10. Fördelningen av decimaler för bolag med revision 

Total 

frekvens 

= 4991                     

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Förv.frek. 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 

Obs.frek 581 488 468 517 503 495 457 524 482 476 

z-värde 3,86 -0,52 -1,47 0,84 0,18 -0,19 -1,99 1,17 -0,81 -1,09 

p 0,000 0,600 0,142 0,398 0,854 0,847 0,047 0,240 0,420 0,276 

 

Här är det inte heller möjligt att se något mönster i linje med Jordan et al. (2010). Av de 

tre lägsta decimalerna förekommer endast 0 fler gånger än förväntat, med en 

signifikansnivå på <0,01. Av de tre högsta decimalerna förekommer decimalen 7 fler 

gånger än förväntat men inte 8 eller 9 vilka förekommer färre gånger än förväntat. Även 

om antalet observationer för 8 och 9 är i linje med Jordan et al. (2010) är deras 

avvikelser inte signifikanta i förhållande till det förväntade antalet. Endast decimalen 0 

av de tre lägsta och högsta decimalerna uppfyller signifikanskravet. Således är 

slutsatsen att det inte förekommer något liknande mönster som i Jordan et al. (2010).  

Eftersom det sammantaget, det vill säga för både grupp 1 och 2, inte har kunnat påvisas 

något mönster avseende manipulation för att nå referenspunkter för kassalikviditeten går 
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det inte heller att dra någon slutsats om huruvida revision begränsar den sortens 

Earnings Management jag undersökt. 
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6.  Slutsatser, diskussion och rekommendationer 

 

I detta kapitel presenterar jag slutsatser och diskussion utifrån den empiri och analys jag 

tidigare beskrivit. Observera att dessa slutsatser, naturligtvis, endast är grundade utifrån 

den empiri mina metoder fått fram. Andra metoder, som exempelvis Accrual 

Management, skulle kunna visa en empiri som visar annorlunda resultat och slutsatser 

än de jag presenterar nedan då dessa metoder är uppbyggda på helt annat sätt. 

Avslutningsvis presenteras rekommendationer för framtida studier.  

 

6.1 Undvikande av förluster 
 

Det two-sample proportions test som genomfördes avseende skillnaden i antalet 

observationer i intervallet 0-5 % mellan grupperna visade att bolagen med revision var 

mer signifikant förekommande än bolagen utan revision. Således drogs slutsatsen att 

revision inte verkar begränsa revision avseende svenska aktiebolag. 

I Maijoor & Vanstraelens studie (2006) undersöktes förekomsten av Earnings 

Management bland bolag i länder med olika revisionsmiljöer. Länderna, det vill säga 

Frankrike, England och Tyskland, rangordnades, med hjälp av ett antal faktorer, utifrån 

hur restriktiv eller flexibel revisionsmiljön var i landet. Slutsatsen i studien var att en 

mer restriktiv revisionsmiljö begränsade Earnings Management mer än en flexibel 

revisionsmiljö. Vidare kunde man konstatera att vilken revisionsbyrå som utfört 

revisionen i de undersökta länderna inte spelade någon roll. Jag har inte hittat någon 

studie som klassificerat Sverige som ett land med restriktiv eller flexibel 

revisionsmiljön. Ett resultat från en studie, som påvisar en flexibel revisionsmiljö i 

Sverige, skulle kunna svara på varför revision, enligt slutsatsen ovan, inte verkar 

begränsa Earnings Management i Sverige.  

 

6.2 Kognitiva referenspunkter 
 

6.2.1 Soliditet och kassalikviditet 

 

Empirin för varken soliditet eller kassalikviditet visade ett mönster som liknade det i 

Jordan et al. (2010). Som jag tidigare nämnt innebär detta ett avsevärt försvårande av 

möjligheten att dra någon slutsats om huruvida revision begränsar Earnings 

Management för de undersökta bolagen. Ingen av grupperna uppvisade ett mönster som 

tydde på att manipulationer förekommer i någon systematisk utsträckning. Varför inget 

sådant mönster påvisats kan bero på flera omständigheter.  
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En omständighet kan vara att mindre aktiebolag inte fokuserar på att manipulera sig till 

positiva värden för dem nyckeltal som varit utgångspunkten för studien. Detta kan bero 

på att antalet intressenter, som potentiellt berörs av nyckeltalen, anses vara få. 

Alternativt kan omständigheten bero på att bolagen inte tror att intressenterna tar hänsyn 

till just dessa nyckeltal. Sammantaget kan dessa anledningar innebära att 

agentproblemet som diskuterades i avsnitt 3.3.1 är överdrivet när det gäller mindre 

aktiebolag. En helt annan förklaring kan vara att svenska aktiebolag i nuläget har 

tillräckligt positiv soliditet och kassalikviditet varför tillämpare i bolagen inte känner 

något behov av att manipulera räkenskaperna för att nå exempelvis kreditfördelar i 

förhållande till intressenter. Problemet med de flesta av dessa förklaringar är att ingen 

av dem ger svar på varför mätningarna visade en skillnad mellan kassalikviditeten och 

balanslikviditeten (se nedan). En möjlig förklaring av denna skillnad skulle kunna vara 

att bolagen förutsätter att intressenterna inte tar hänsyn till det senare utan enbart det 

förra nyckeltalet.  

 

6.2.2 Balanslikviditet 

 

Denna mätning visade att revision inte verkar begränsa Earnings Management avseende 

svenska aktiebolag i den utsträckning som Jordan et al. (2010). Detta kan bero på att 

den valda metoden för att mäta Earnings Management mest fångar mindre 

manipulationer. Dessa kan, på grund av sin storlek, vara svåra för en revisor att 

upptäcka alternativt för små för att anses vara en affärsrisk enligt revisorn varför någon 

åtgärd inte vidtas. En fråga man då kan ställa sig är om den valda metoden lämpar sig 

bättre för större företag där motsvarande manipulationer som nu uppmätts möjligen gett 

större utslag varför affärsrisker kunnat anses föreligga av en revisor. För vidare 

diskussion hänvisar jag till avsnitt 6.1 och stycket om Maijoor & Vanstraelens studie 

(2006).  

 

6.3 Rekommendationer för framtida slutsatser 
 

Den första rekommendationen jag vill ge är att man använder samma metoder som i 

denna studie men med fler årsbokslut. Således är rekommendationen beroende av att 

nuvarande lagregel om frivillig revision förblir oförändrad. Man bör fråga sig om 

Earnings Management avseende kognitiva referenspunkter bör mätas enbart utifrån 

större företag där manipulationerna möjligtvis ger ett större utslag samt innebär en 

affärsrisk som en revisor uppmärksammar. 

Den andra rekommendationen är att mäta Earnings Management med hjälp av andra 

vedertagna metoder inom området som exempelvis Accrual Management. Det är 

möjligt att Accrual Management lättare identifierar manipulationer än de metoder som 
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valts i denna studie. En annan metod jag funderat över är huruvida man kan mäta 

rörelseresultats volatilitet över flera år då stora fluktuationer mellan åren skulle kunna 

vara en anledning till Earnings Management. Vidare skulle en studie som jämförde 

revisionsmiljön i Sverige med ett annat land kunna vara intressant. 

En aspekt som sällan verkar förekomma inom ämnet är hur intressenter till företag 

agerar för att motverka Earnings Management från företaget det vill säga hur man 

försöker lösa det agentproblem som tidigare presenterades. Således vill jag 

rekommendera att man t.ex. genomför intervjuer alternativt enkätundersökningar med 

kreditgivare, revisorer och företagsledare (för att få kund- eller leverantörperspektivet) 

samt eventuellt Skatteverket.  
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7. Sanningskriterier 
 

Det sista kapitlet i uppsatsen behandlar sanningskriterierna. Först presenteras validiteten 

(7.1) och därefter följer reliabiliteten (7.2).  

 

7.1 Validitet 
 

Validitet kan indelas i tre undergrupper; begreppsvaliditet, intern validitet och extern 

validitet. Med validitet avses att det finns en kausalitet mellan problemformuleringen 

och resten av studien (Patel 2003 s. 99).  

Begreppsvaliditet beskrivs i Bryman & Bell (2005 s. 48-49) som i vilken utsträckning 

ett mått avspeglas i det begrepp eller den term till vilken det anses föreligga kausalitet. 

Att använda avvikelser mellan förväntad och observerad frekvens av decimaler i olika 

nyckeltal är ett vedertaget mått på Earnings Management. Samma gäller för 

användningen av olika % -intervall som mått på Earnings Management för att undvika 

förluster. Det finns ett flertal andra metoder och mått avseende Earnings Management 

men deras existens förtar inte de valda metodernas giltighet. 

Det andra måttet, intern validitet, avser att undersöka i vilken grad ett påstått samband 

är giltigt (Bryman & Bell 2005 s. 49). Vad gäller balanslikviditeten drog jag slutsatsen 

att revision inte verkar begränsa Earnings Management avseende svenska aktiebolag. 

Samma slutsats drogs utifrån empirin om undvikande av förluster. Den förra slutsatsen 

grundades på tidigare studiers fördelning avseende decimaler och likheten i denna 

studie. Eftersom likheten mellan studierna var statistiskt signifikant kan inte nu nämnda 

slutsats bero på slumpen. Den senare slutsatsen grundades utifrån ett vedertaget 

riktvärde för att mäta beteende som tyder på manipulationer för att undvika redovisade 

förluster. Även här var skillnaden statistiskt signifikant. Det som möjligtvis förtar den 

andra slutsatsens interna validitet är det faktum att endast ett års data har kunnat 

användas. Men det är viktigt att vara medveten om att metoden som använts för att 

generera slutsatsen inte varit beroende av två års data. Således anser jag att kravet på 

intern validitet är uppfyllt för båda slutsatserna. Helst skulle dock självklart flera års 

data alternativt andra metoder för att mäta Earnings Management mellan grupperna 

genomföras, med ett potentiellt liknande resultat, för att styrka påståendet med största 

möjliga säkerhet.  

Den sista kategorin kallas extern validitet som behandlar vilken generaliserbarhet 

studiens resultat har (Bryman & Bell 2005 s. 49). Generaliserbarheten är beroende av i 

vilken omfattning urvalet representerar populationen (Bryman & Bell 2005 s. 100). 

Utgångspunkten för urvalet har, av skäl som tidigare beskrivits, varit årsbokslut i 

december för år 2011. Åtgärder vidtogs för att göra grupperna så jämförbara som 

möjligt. Detta, i kombination med att jag använt mig av relativt stora urvalsgrupper, 
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talar för studiens generaliserbarhet. Det som möjligtvis talar emot är den filtrering jag 

genomförde av bolag med omsättning under 300 000 kr.  

 

7.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet tar sikte på att mäta i vilken utsträckning senare studier kan generera samma 

resultat om undersökningen replikeras (Bell 2000 s. 89). Grunden för mätningarna i 

denna uppsats har varit andrahandsdata avseende aktiebolags årsbokslut i december år 

2011. Således kan inte datan påverka reliabiliteten vilket hade kunnat vara fallet med en 

kvalitativ studie baserad på intervjuer. Det som istället påverkar reliabiliteten är 

datainsamling och databearbetning. Båda stegen i studien har jag beskrivit utförligt för 

att underlätta framtida replikeringar.  

I väldigt liten utsträckning har insamling och bearbetning av datan skett manuellt. Med 

andra ord har dessa stadier genomförts nästan uteslutande automatiskt. Detta har 

bidragit till en begränsad risk för mänskliga fel vilket skulle ha påverkat studiens 

reliabilitet. Den mest påtagliga manuella databearbetning, inmatningen av observerade 

frekvensvärden för varje decimal och nyckeltal, gjordes om för att dubbelkolla 

resultaten. Utöver denna bearbetning har det manuella arbetet, som sagt, varit väldigt 

begränsat.  Således har eventuella mänskliga fel, som mot förmodan smugit sig in i den 

praktiska metoden, haft liten påverkan. Att jag jobbat med ett förhållandevis stort urval 

borde också innebära en begränsning av effekten av mänskliga fel då dessa inte är 

systematiska. Med tanke på den i hög grad automatiserade praktiska metoden och det 

förhållandevis stora urvalet så bör kravet på reliabilitet avseende studien vara uppfyllt. 
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