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Sammanfattning 

Studien Nyckeltal som indikationer på earnings management hade som syfte att ta fram ett 

verktyg som kan användas i de finansiella rapporterna för att upptäcka företag där en större 

sannolikhet för earnings management föreligger. Studien har sin utgångspunkt i en forskning 

utförd av Vladu, Amat och Cuzdriorean som publicerades år 2016. I studien appliceras det 

tillvägagångssätt och de tolv nyckeltal forskarna använde för att ta fram en modell som kan 

appliceras i den svenska kontexten. Nyckeltalen som används är framtagna för att fånga upp 

förvrängningar i de finansiella påståenden eller betingelser i företagets ekonomiska miljö som 

kan skapa incitament och öka sannolikheten för EM. I en komparativ två-fallstudie utvidgas 

förhållandeanalysen med statistiska tekniker som testar nyckeltalens diskriminanteffekt, 

relevans och bidrag samt förmåga att urskilja företag från två olika grupper. Grupperna av 

företag är följande: företag som är utpekade för att ha använt EM och företag som är kända för 

att följa god redovisning. Resultatet visade att de nyckeltal som bäst urskiljer företag som 

ansågs ha använt EM är: SG (ökad nettoomsättning) och CFO1 (index på kassaflöde från den 

löpande verksamheten), när företagen som analyseras består av både varu- och 

tjänsteproducerande företag. Det innebär att en ökad sannolikhet för EM förelåg vid en 

försämrad försäljning och ett kassaflöde som avtog mer än årets resultat. När enbart 

varuproducerandeföretag ingick i urvalet visades även LI1 (index av hävstångseffekten) som 

ett användbart nyckeltal. Det innebär att sannolikheten för EM ökade ytterligare vid en ökad 

skuldsättning. Studien har tagit fram två modeller som har lyckats utpeka 88,6 % respektive 

100 % av företagen som varit anklagade för att ha manipulerat sin redovisning. Däremot kan 

modellerna anses vara beroende av studiens urval och därav kan brister förekomma i anledning 

av huruvida modellen skall kunna fungera som ett självständigt verktyg på svenska företag.  



 

 

Ordlista & förkortningar 

 

AM - Accruals management - Manipulering av resultatet genom periodiseringar 

Användare - Parter som använder de finansiella rapporterna i olika sammanhang 

CFO - Cash flow from operations - Kassaflöde från den löpande verksamheten 

DA - Discretionary accruals - Godtyckliga periodiseringar - Används för att styra resultatet 

EM - Earnings management - Resultatmanipulering 

Intressenter - Utomstående parter till företaget som är intresserade av hur det går för 

företaget  

KSV - Kostnad sålda varor 

NDA - Non-discretionary accruals - Icke-godtyckliga periodiseringar - Normala 

periodiseringar 

Praktiker - Personer som jobbar med redovisningen i praktiken 

RAM - Real activities manipulation - Manipulering av resultatet genom 

kassaflödespåverkande metoder; Kallas även för faktisk manipulering 

Reglerare (Normgivare) - Personer som sätter regelverk och normer som branschen sedan 

verkar efter 

Self-interest - Egennytta 

Signifikans - Betydelse eller när något är av nytta 

TA - Total accruals - Totala periodiseringar 

Typ 1-fel - Nollhypotesen förkastas trots att den är sann 

Typ 2-fel - Misslyckas att förkasta nollhypotesen trots att den är falsk
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet har lett till att utformningen av 

finansiella rapporter har blivit allt viktigare (IFRS-volymen, 2016). Det råder 

informationsasymmetri mellan bolagen och dess intressenter och rapporterna kan hjälpa till att 

minska de klyftor som finns mellan grupperna (Sundgren et al., 2013). Användare av rapporten 

har olika krav och behov, vilket måste tas hänsyn till av såväl företaget självt såsom av 

reglerarna och normgivarna av redovisningen (Bayou et al., 2011). Hur företagsledningen väljer 

att handla och agera kring den redovisning de tillämpar har en direkt påverkan på de finansiella 

rapporterna som intressenterna sedan utgår ifrån (Huefner, 2016). Informationen i rapporterna 

är ett resultat av bedömningar och värderingar som företagsledningen har gjort i redovisningen 

och som intressenterna använder som underlag i deras beslutfattande (McKee, 2005).  

När företaget på ett eller annat vis manipulerar resultatet som presenteras i de finansiella 

rapporterna, brukar det kallas för earnings management (EM). EM har blivit ett omdiskuterat 

ämne och har skapat intresse hos studenter, forskare och normgivare världen över. (Beneish, 

1999) Under åren har flertalet studier gjorts på EM från olika aspekter och perspektiv för att 

testa befintliga eller utveckla nya modeller för att upptäcka och mäta EM utifrån de finansiella 

rapporterna. De flesta studierna på området har lett till relativt komplicerade modeller som är 

svåra för användarna att applicera. (Vladu et al., 2016) Trots att en hel del forskning på området 

EM har gjorts, föreligger det inga systematiska bevis på att modellerna som används för att 

upptäcka EM i företag de facto fungerar i praktiken (Dechow et al., 1995; Vladu et al., 2016). 

Forskarna Vladu et al. (2016) har på senare år försökt att ta fram en ny modell som på ett enkelt 

och kostnadseffektivt sätt ska kunna urskilja företag som använder EM. Modellen baseras på 

olika nyckeltal framtagna från företagets finansiella rapport. Med tidigare forskning och den 

kritik som finns kring de mer etablerade modellerna som utgångspunkt, plockade forskarna ut 

tolv olika nyckeltal uppbyggda på information från två efterföljande år. Avsikten med deras 

studie var att finna de nyckeltal som bäst kunde urskilja företag som använde sig av EM, för att 

på så vis låta dem bilda en ny modell. (ibid.) 

1.2. Problematisering 

EM är ett av de största problemen som är kopplade till olika påståenden i de finansiella 

rapporterna (Anh & Linh, 2016). De senaste 20 åren har anklagelser mot företagsledningar om 

att de på ett eller annat sätt har manipulerat de finansiella rapporterna uppdagats. Några av de 

mest kända fallen är de amerikanska företagen Enron och Worldcom, som i början av 2000-

talet avslöjades för omfattande redovisningsfusk. Enron dolde flera hundra miljoner dollar i 

förluster i sin redovisning. Det gjorde företaget bland annat genom att tillämpa mark-to-market 

redovisning. De tog upp nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden som intäkter så fort ett 

långtidskontrakt var tecknat. Detta gjordes trots att kontrakten sträckte sig över långa perioder 
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och det fanns osäkerhet kring kontraktens lönsamhet. Enron gick senare i konkurs när bolagets 

kassaflöde inte följde de redovisade intäkterna. (Healy & Palepu, 2003; Li, 2010) Worldcom 

gömde utgifter för flera miljarder dollar i redovisningen. Genom att redovisa utgifterna som 

investeringar lyckades Worldcom att omvandla sina förluster till vinster. (Kuhn & Sutton, 2006) 

Under 2011 uppmärksammades att några av Logitechs tidigare chefer hade blåst upp resultaten 

för 2011. De hade förskönat resultaten genom bland annat minimala nedskrivningar av 

överskottslagret. (Affärsvärlden, 2016) Det finns även svenska fall, som har uppmärksammats 

i medier. Bland annat anmäldes Eniros före detta VD under 2014 för bokföringsbrott, där han 

anklagades för att ha blåst upp intäkterna och förskönat prognoserna (Leijonhufvud, 2015). 

Redovisningsregler kräver att företagsledningen gör bedömningar och värderingar av olika 

poster för att redovisningen ska spegla en rättvis bild av företagets ställning. De bedömningar 

och värderingar som redovisningen kräver lämnar ett tolkningsutrymme för företagsledningen, 

som i sin tur möjliggör för företagsledningen att manipulera resultatet. (Bergstresser & 

Philippon, 2006) Flera av de stora redovisningsskandalerna har varit kopplade till direkt eller 

indirekt bedrägeri samt en missvisande och icke-trovärdig redovisning (Vladu et al., 2016). 

Problemet är dock att poster i företagets rapporter som kräver bedömningar och värderingar av 

företagsledningen kan vara svåra för någon utomstående att värdera. Det medför i sin tur 

problem att kunna urskilja om företaget har använt ett beteende som inte kan anses som 

acceptabelt. (Mulford & Comiskey, 2011) Det föreligger en konflikt mellan de parter som 

granskar rapporternas innehåll och de som tar fram innehållet i avseende vad som ska vara de 

finansiella rapporternas huvudsakliga mål. På ena sidan förespråkas användbarheten för 

användarna, och är även det som reglerare och normgivare kommit överens om ska vara det 

huvudsakliga målet. Medan på andra sidan menar granskare att rapporterna ska förmedla en 

sannighetsenlig bild av företaget. (Bayou et al., 2011) 

Användarna av de finansiella rapporterna tappar alltmer förtroende för rapporternas innehåll, 

vilket är ett resultat av de senaste årens många skandaler (Roy & Debnath, 2015). För att kunna 

påpeka att något är vilseledande eller rentav ett bedrägeri krävs att det finns någon nivå på vad 

som anses som en sannighetsenlig rapport och vad som inte kan anses att vara det (Bayou et al., 

2011). En ökad förståelse för de underliggande fenomen som kan trigga företagen att använda 

EM tillsammans med kunskap om hur EM kan upptäckas i de finansiella rapporterna kan ge 

finansiella rapporterna tillbaka sin trovärdighet (Roy & Debnath, 2015). 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att ta fram ett verktyg som kan upptäcka EM eller incitament som kan 

trigga företagen att använda EM utifrån de finansiella rapporterna. Studien ämnar replikera 

tillvägagångssätt och nyckeltal från Vladu et al. (2016) studie, för att generera en modell som 

utifrån redovisningsdata kan utpeka svenska företag som har använt eller som har incitament 

för att använda EM. 
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1.4. Forskningsfråga 

▪ Vilka nyckeltal kan bäst urskilja företag som har använt EM?  

2. Ramverk 

2.1. Regelverk och lämnat tolkningsutrymme 

Alla moderbolag som är noterade för offentlig handel i Sverige ska följa IFRS och 

rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering (RFR) för sin koncernredovisning 

(BFNAR 2012:1). IFRS är framställt av den internationella organisationen IASB (International 

Accounting Standards Board). Med hjälp av IFRS strävar IASB efter att harmonisera 

internationell redovisning. (Carrington et al., 2015) Målet är bland annat att intressenterna 

lättare ska kunna förstå och jämföra de olika noterade bolagens finansiella rapporter (IFRS-

volymen, 2016). Moderbolag som inte är noterade och räknas till större företag enligt ÅRL:s 

definition, har K3 som huvudsakligt regelverk, om de inte väljer att tillämpa IFRS för sin 

koncernredovisning. K3 ska följas av företagen som klassas som stora enligt ÅRL eller BFL, 

för mindre bolag och föreningar finns förenklade regelverk att välja mellan. (BFN, 2017)  

Bolagens externa redovisning bör vara framtagen på ett sätt som hjälper bolaget självt samt dess 

intressenter att fatta beslut i olika ekonomiska frågor (Sundgren et al., 2013). Regelverk kan 

antingen vara regelbaserade eller principbaserade. Både IFRS och K3 är principbaserade 

regelverk. Det innebär att reglerna inom K3 och IFRS är mer svepande och ska fungera som en 

vägledning för den som använder regelverket. Regelbaserade regelverk består däremot av mer 

konkreta regler, och kräver att dessa, om det är möjligt, ska följas på ett objektivt sätt. (KPMG, 

2016) Ibland pratar normgivare om de finansiella rapporternas kvalitativa egenskaper, som 

ingår i IASB:s föreställningsram. De grundläggande kvalitativa egenskaperna innebär att 

informationen i de finansiella rapporterna ska vara relevant och ge en trovärdig representation. 

De förstärkande kvalitativa egenskaperna innebär att informationen som anges även ska vara 

jämförbar, begriplig, aktuell och verifierbar. (IASB, 2015) 

I Sverige ska redovisningen ske i enlighet med god redovisningssed och ge en rättvisande bild. 

God redovisningssed, innefattar att man följer de lagar, standarder och praxis som finns på 

området. (Sundgren et al., 2013) Begreppet inkluderar även frågor som rör periodiserings- och 

värderingsfrågor, uppställningsformer av rapporterna samt annan information som ska ses som 

ett komplement. (Skatteverket, 2017a). Rättvisande bild betyder att företagens finansiella 

rapporter ska spegla den ekonomiska verkligheten och det riktiga ekonomiska resultatet. 

Avsikten med begreppet rättvisande bild i redovisningen är att hjälpa till med tolkningen i det 

enskilda fallet. En alltför korrekt tillämpning av generella normer kan leda till ett missvisande 

resultat. Genom begreppet rättvisande bild ges företagen möjlighet att avvika från normerna. 

(Skatteverket, 2017b) Den möjlighet företaget har att avvika från normerna lämnar följaktligen 

tolkningsutrymme (Stuebs & Thomas, 2011). Principbaserade regelverk tillåter ledningen göra 
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olika bedömningar vid utformning av finansiella rapporter. Det blir därför företagsledningens 

tolkningar av regler som sedan förmedlas till omvärlden. (KPMG, 2016) 

2.2. Olika sätt att manipulera resultatet 

Det finns två huvudsakliga typer av manipulation av resultatet. Den första går ut på 

manipulering av periodiseringar, accruals management (AM), och den andra är genom direkt 

kassaflödespåverkande metoder, real activity management (RAM), kallas även för faktisk 

resultatmanipulering. Den sistnämnda metoden innebär att ledningen, genom handlingar som 

avviker från normal affärspraxis, försöker nå ett visst resultatmål. Det kan exempelvis göras 

genom sänkning av priser på varor för att öka försäljningen, ökad produktion för att minska 

fasta produktionskostnader per vara eller minskning av de godtyckliga kostnaderna. Dessa 

handlingar kan leda till ett önskvärt resultat på kort sikt, däremot ges oftast ingen positiv effekt 

på lång sikt. (Roychowdhury, 2006) Ett hållbart och stabilt kassaflöde kan förmedla till 

omgivningen att det går bra för företaget, precis som ett starkt resultat gör. Varav det finns 

incitament att använda manipulation för att förbättra siffrorna. Kassaflödet består av tre olika 

delar som kan utsättas för EM: kassaflöde från löpande verksamheten, kassaflöde från 

investeringsverksamheten och kassaflöde från finansieringsverksamheten. Ett starkt kassaflöde 

från den löpande verksamheten, förmedlar utåt en starkare resultatkraft. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten är oftast det som företagen försöker förbättra med hjälp av manipulation. 

(Mulford & Comiskey, 2011) AM, likt RAM, är ett sätt att nå ett visst resultatmått, skillnaden 

är att manipulationen sker genom redovisningsmässiga metoder. (McKee, 2005) 

2.3. Tolkningsutrymme lämnar plats för redovisningsmässig manipulation av 

resultat 

För att företaget ska förmedla en så korrekt bild som möjligt, kräver redovisningen att vissa 

bedömningar och värderingar görs. Inkomster eller utgifter som kommer att betalas i en annan 

period, som ska redovisas som en intäkt eller en kostnad i aktuell period, ska periodiseras. På 

samma sätt ska inbetalningar och utbetalningar som sker i aktuell period, där intäkten eller 

kostnaden ska hänföras till en annan period, periodiseras. (McKee, 2005) När företagen köper 

en anläggningstillgång med bestämd nyttjandetid ska en periodisering göras för att matcha det 

första utflödet av pengar med framtida inbetalningar av investeringen. På så sätt sprids 

kostnaden för tillgången över nyttjandetiden.  I de olika perioderna får företaget in inbetalningar 

som är företagets kassaflöde för perioden. Det som inte syns i räkenskapsårets kassaflöde är det 

faktum att företaget under nyttjandetiden har förbrukat tillgången som resurs. Det kräver att 

justeringar görs för användandet, för att det ska spegla en rättvis bild av företagets intäkter. 

Justeringarna görs i form av avskrivningar. Företagets resultat kommer att påverkas av huruvida 

företagsledningen tenderar att värdera tillgångarna. Genom att anta en högre eller lägre 

avskrivning kan företaget öka eller minska bolagets intäkter. (Bergstresser & Philippon, 2006) 

På samma sätt kan företagsledningens värderingar av posterna lager, kundfordringar samt olika 

former av investeringar skapa en möjlighet att manipulera resultatet. Genom en över- eller 

undervärdering av dessa poster kan företagen minska eller undvika kostnader och förluster. 
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Lager och investeringar kan manipuleras genom att redovisningen av befintliga 

värdeförändringar skjuts upp, vilket medför en uppskjuten kostnad eller en uppskjuten förlust. 

Posten kundfordringar kan manipuleras genom att osäkra kundfordringar tas upp som säkra för 

att på så vis undkomma kostnader i form av nedskrivningar. (Mulford & Comiskey, 2011)  

I Redovisningsrådets rekommendation står följande: ”en intäkt skall redovisas i 

resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla 

företaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt” (1999, s. 3). Det stämmer 

överens även med realisationsprincipen, som går ut på att intäkten ska redovisas när 

prestationen är utförd och det föreligger en säker betalning eller kundfordring. Det innebär att 

endast intäkter som har konstaterats under räkenskapsåret får hamna med i resultaträkningen 

och påverka årets resultat. (Smith et al., 2015) En inkomst från en inkommen order som är 

redovisad som en intäkt för perioden, innan prestationen är levererad anses som en förtidig 

upptagen intäkt. På samma sätt är en inkomst som inte är säker i sin karaktär, vilket kan vara 

fallet när kunden har returrätt, som tagits upp som intäkt innan kunden har accepterat och betalat 

sin fordran, en förtidig upptagen intäkt. (Mulford & Comiskey, 2011) Tolkningsutrymme 

uppstår när företagen exempelvis säljer på kredit, företaget inkomster baseras på det faktum att 

kunderna kommer att betala vid ett senare tillfälle, vilket inte alltid blir av i praktiken. Därför 

kan det krävas att bolaget gör värderingar och antaganden om i vilken period samt hur stor 

chansen är att dessa inbetalningar kommer att ske. En del av de inkomster som kommer från 

försäljningar som har skett på kredit kan komma att utebli. När det faktiska utfallet inte blir som 

det redovisade, finns det en möjlighet för företaget att klassificera om kundfordringar som 

osäkra och så småningom använda nedskrivningar för att radera dessa ur redovisningen. 

(Bergstresser & Philippon, 2006) 

Att göra vinst är företagens huvudsakliga mål, med undantag för icke-vinstdrivande 

organisationer (Tracy, 2016). Intäkten anses vara den mest väsentliga posten i finansiella 

rapporter. Posten signalerar i vilken utsträckning företaget har lyckats tillföra värdeökningar i 

bolaget. (McKee, 2005) I och med att intäkterna är ett viktigt mått för företaget, kan man förstå 

varför företagsledningen har intresse i hur dessa redovisas och varför de ofta är föremål för 

manipulation (Ronen & Yaari, 2008). När redovisningen på ett eller annat vis manipuleras kan 

detta ses som moraliskt fel för användarna av informationen (Vladu et al., 2016). 

2.4. Earnings management: acceptabel nivå på manipulation eller bedrägeri 

Ett av problemen med EM är att det inte finns någon tydlig gräns mellan vad som är en 

acceptabel nivå på manipulation och vad som kan anses som moraliskt fel eller rentav bedrägeri 

(Zetterquist, 2002). Mulford och Comiskey (2011) beskriver EM som ett spel, där 

marknadsaktörerna tar karaktären av spelets utövare. Om spelet inte uppmärksammas kan det 

få förödande effekter (ibid.). 

Synen på EM kan skilja sig åt mellan olika grupper i samhället. Praktiker och reglerare ser ofta 

EM som något väldigt problematiskt och i stort behov av omedelbara åtgärder. Praktiker och 
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reglerare tenderar att beskriva EM som någon form av bedrägeri. Akademiker inom redovisning 

är å andra sidan mer optimistiska på så sätt att de inte anser att alla företag som tillämpar EM 

gör det aktivt. De tror inte heller att all EM påverkar investerare negativt. Av den anledningen 

tenderar akademiker beskriva EM som ett handlande inom lagens ramar. (Dechow & Skinner, 

2000) En av de mer accepterade definitionerna av EM är skriven av Healy och Wahlen (1999) 

och lyder: 

Earnings management occurs when managers use judgment in financial 

reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either 

mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the 

company, or to influence contractual outcomes that depend on reported 

accounting numbers. (s. 368) 

McKee (2005) beskriver EM som ett sätt att skapa stabila och förutsägbara resultat på ett rimligt 

och lagligt sätt och ska därför inte blandas ihop med olagliga aktiviteter. Däremot förtydligar 

han att gränsen mot att EM blir en olaglig aktivitet kan vara hårfin (ibid.). Om EM kan hålla 

sig inom lagens ramar behöver EM inte enbart vara negativt. EM kan leda till mer effektivt 

beslutfattande (Roy & Debnath, 2015). 

Ronen och Yaari (2008) beskriver något som de kallar för en alternativ definition av EM. I 

definitionen delas EM upp i tre kategorier: vitt, grått och svart. Kategorierna representerar olika 

nivåer på EM. I den vita kategorin uppstår EM av relativt milda tekniker och kan leda till ökad 

transparens av de finansiella rapporterna. Här tar företagsledningen fasta på den flexibilitet som 

finns i olika val av redovisningen. (ibid.) Företagsledningar som använder sig av vitt EM gör 

det ofta i syfte för att på ett diskret sätt göra en antydan till investerare om deras syn på 

förväntade kassaflöden (Sankar & Subramanyam, 2001). Motsatsen till vitt EM är svart EM. 

Inom den svarta kategorin används tekniker av grövre slag, som leder till grovt missvisande 

bild av företagets ställning eller frånvaro av transparens i rapporterna. Det är inom den svarta 

kategorin som EM oftast klassas som korruption eller bedrägeri och är av mer brottslig karaktär. 

Mellan vitt och svart ligger den gråa kategorin. Grått EM håller sig inom ramen för vad lagen 

tillåter, men utnyttjar redovisningens flexibilitet i en högre grad än vad som görs i den vita 

kategorin. (Ronen & Yaari, 2008) Grått EM består således av manipulation av rapporterna som 

är inom lagens ramar för att inte klassas som bedrägeri, men däremot kan anses som moraliskt 

fel (Vladu et al., 2016). 

3. Teorier och tidigare forskning 

 

3.1. Positivistisk redovisningsteori för att förklara förekomsten av EM 

För uppsatsen används den positivistiska inriktningen av redovisningsteorier som stöd. Till 

skillnad från den normativa inriktningen som försöker tala om vad man bör göra, försöker den 

positivistiska inriktningen att förutse händelser. Den positivistiska redovisningsteorin kan 
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användas för att förutse varför ett företag väljer att använda en specifik redovisningsform eller 

hur ett företag kan komma att reagera på olika regelförändringar. (Scott, 1997) Av anledningen 

att studien grundar sig på att försöka förutse EM i företagens finansiella rapporter anses den 

positivistiska redovisningsteorin mest lämpad i och med att teorierna kan hjälpa till med 

förståelsen och förklara förekomsten av fenomenet EM.  

Den positivistiska teorin utgår från att företag försöker att maximera sina chanser att lyckas 

genom att tillämpa det mest effektiva beteendet. Vad som är det mest effektiva beteendet skiljer 

sig åt från företag till företag och påverkas av hur ett företag väljer att organisera sig. Vidare 

påverkar olika faktorer företaget som gör att ett sätt att organisera sig är mer effektivt än ett 

annat. Varför det är viktigt för företagsledningen att använda ett så effektivt organiseringssätt 

som möjligt är för att det kan avgöra dess investeringsmöjligheter och därmed företagets 

framtidsutsikter. Sådana faktorer kan vara: hur den rättsliga och institutionella miljön ser ut, 

hur konkurrensen i den aktuella branschen ser ut, vilken nivå på teknologi som företaget 

använder sig av och med mera. (Scott, 1997)  

Ett sätt att beskriva ett företags uppbyggnad är genom olika kontrakt som organisationen bygger 

upp sin verksamhet genom. Det kan vara kontrakt inom företaget, till exempel med 

företagsledningen och anställda eller med utomstående parter som investerare, leverantörer och 

kunder. I och med att företaget vill vara så effektivt som möjligt kommer det att verka för att 

kostnaderna för dessa kontrakt är så optimala som möjligt. Kontraktkostnader kan till exempel 

uppstå genom förhandlingar och omförhandlingar, övervakning av kontraktet för att se till att 

det följs eller andra typer av kostnader som uppstår i samband av förekomsten av kontraktet. 

Många av de kontrakt som ett företag består av påverkas av påståenden i redovisningen. Vid 

kontrakt med anställda kan provisionen baseras på hur det har gått för företaget i helhet och 

mäts genom exempelvis nettoinkomsten för företaget. Skuldsättningsgraden eller andelen av 

eget kapital i företaget kan påverka kontrakt med leverantörer. (Scott, 1997) 

3.2. Företagsledningens agerande: Den positivistiska redovisningsteorin 

De positivistiska redovisningsteorierna har främst sin utgångspunkt i någon av följande tre 

hypoteser för att förklara eller försöka förutse hur ett företag kommer att agera i sin redovisning 

(Watts & Zimmerman, 1990). 

▪ The bonus plan hypothesis: Hypotesen utgår från att företagsledningen, vars bonus 

baseras på företagets prestationer, är mer benägen att välja redovisningsmetoder som 

gynnar nuvarande redovisningsperiod snarare än framtida. Hypotesen bygger på att 

företagen precis som alla andra ser till sitt eget bästa, och vill således få ut så hög bonus 

som möjligt. Baseras bonusen på exempelvis företagets nettointäkter kan 

redovisningsprinciper som förbättrar periodens nettointäkt väljas framför andra. Allt 

annat lika betyder dock att vid ett sådant beteende, minskas framtida bonusar. Däremot 

om nettointäkten är under den fastställda bonusnivån och redovisningsval saknas för att 

företagsledningen ska lyckas komma över den fasta nivån, kan scenariot istället vara det 
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motsatta. Det vill säga att företagsledningen istället väljer redovisningsprinciper som 

minskar periodens nettointäkt för att på så sätt kunna förbättra framtida vinster och 

bonusar. (Watts & Zimmerman, 1990) 

▪ The debt covenant hypothesis: Hypotesen utgår från att ju närmare ett företag är att 

överskrida en skuldförbindelse desto mer benägen företagsledningen är för att välja 

redovisningsmetoder som gynnar nuvarande redovisningsperiod snarare än framtida. 

Hypotesen bygger på att exempelvis en ökad nettoinkomst ökar sannolikheten att 

företaget kan betala sina skulder. Det medför att kontrakten ofta innehåller olika typer 

av krav eller nivåer på mått som de behöver hålla sig inom för att kontraktet ska fortgå. 

Därav tenderar företagsledningen att välja redovisningsprincip som gynnar aktuell 

period för att undvika att dessa krav bryts. (ibid.) 

▪ The political cost hypothesis: Hypotesen utgår från de kostnader företaget kan ha i 

form av olika politiska regleringar, där företagets ledning tenderar att välja 

redovisningsmetod som skjuter kostnaderna till en framtida period. Politiska kostnader 

kan till exempel uppstå då företaget eller branschen genererar väldig hög lönsamhet. En 

hög lönsamhet väcker uppmärksamhet i samhället, varav nya regleringar kan skapas. 

Regleringar medför nya kostnader, som till exempel en höjd skattekostnad, vilket blir 

till nackdel för företag. (ibid.) 

3.3. Förekomsten av EM: Self-interest theory 

Inom den positivistiska redovisningsteorin antar man att företagsledningen är rationell och 

väljer redovisningsmetoder baserat på vad som är bäst för dem själva, vilket benämns som self-

interest. Antagandet gör att alla handlingar som en individ gör bygger på self-interest och att en 

organisation är uppbyggd av individer som alla söker self-interest och har gått med på att 

samarbeta. (Scott, 1997) Enligt Williamson (1985), finns det tre olika nivåer av strävan efter 

self-interest. Den starkaste formen kallas för opportunism. Opportunism handlar om att anpassa 

sig efter omständigheterna eller att handla på ett visst sätt där man enbart tar hänsyn till det 

egna intresset oftast med svek inblandat. Rent generellt, när man talar om opportunism inom 

ekonomi, menar man utelämnande eller förvridning av information med avsikt att vilseleda och 

förvirra intressenter eller även för att förmörka något. (Williamson, 1985) Det leder till 

slutsatsen att företagsledningen, som försöker att manipulera resultatet för att tjäna sina egna 

intressen gör intressenter till föremål för opportunism (Hatch, 2002). 

3.4. Förekomsten av EM: Agentteorin 

Agentteorin används ofta för att beskriva de kontrakt som finns mellan företaget och dess högsta 

chefer eller mellan företagsledningen och aktieägare (Scott, 1997). Agentteorin förklarar ett 

förhållande mellan agenten och principalen där relationen mellan parterna brukar beskrivas som 

ett kontrakt. Agent-principal förhållandet kan fungera i flera sammanhang än de två just 
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nämnda. Teorin försöker förklara ett förhållande mellan två parter där principalen delegerar 

makt till agenten i form av makt och besluttagande. Vid dessa relationer har agenten och 

principalen skilda intressen. (Eisenhardt, 1989) Fortsättningsvis kommer kontraktet mellan 

företagsledningen och aktieägarna att vara i fokus. 

Agentteorin försöker förklara två problem som kan uppstå i kontraktet. Det första handlar om 

det problem som uppstår när aktieägarna inte kan bedöma om företagsledningen använt ett 

lämpligt beteende. Det är ett resultat av att parterna kan ha olika önskningar och mål och att det 

kan både vara dyrt och svårt för aktieägarna att ta reda på vad företagsledningen egentligen gör. 

Det andra problemet är att parterna kan ha olika attityder i förhållande till risk och av den 

anledningen föredras olika åtgärder. Agentteorin försöker ta fram optimala kontrakt mellan 

agenten och principalen för att lösa de problem som kan uppstå och minska 

kontraktkostnaderna. (Eisenhardt, 1989) 

Syftet med kontraktet är att se till att företagsledningen, trots möjliga skilda intressen, handlar 

utifrån ägarnas intresse. Kontraktet som ingås mellan parterna utlovar företagsledningen 

belöningar för sina insatser och prestationer och på så sätt skyddar ägarnas intressen. I 

bonusprogrammen används ofta den redovisade vinsten som ett mått på företagsledningens 

prestation och belöningen baseras utifrån det. Detta ger i sin tur incitament för 

företagsledningen att manipulera vinsten för att maximera sina möjligheter till belöning. 

(Hatch, 2002; Jensen & Meckling, 1976; Sundgren et al., 2013) 

3.5. Incitament till EM: Big bath 

Big bath är en typ av EM. Till skillnad från de tidigare nämnda incitamenten för att använda 

EM, där den kortsiktiga vinstmaximeringen är målet, är det så lågt resultat som möjligt som 

eftersträvas här. Om företaget förväntas att redovisa ett sämre resultat, kan det verka rimligt att 

ta upp så mycket kostnader som möjligt inom samma period och minska intäkterna. Detta 

sammanfattas med ett ordspråk: “if you have to stick your toe in cold water, you might as well 

jump in for a big bath” (McKee, 2005, s.93). Med hjälp av big bath-tekniken kommer inte de 

kommande årens rapporter att belastas med dessa kostnader och företaget kan i framtiden visa 

förbättrat resultat (ibid.). Detta kan göras bland annat med hjälp av stora ned- eller 

avskrivningar på tillgångar, avsättningar för framtida utgifter och godtyckliga periodiseringar 

som minskar intäkter (Walsh et al., 1991). 

3.6. Modeller och studier på området EM 

Olika modeller har vuxit fram under åren för att kunna upptäcka EM i de finansiella rapporterna. 

Modellerna baseras på olika antaganden. Främst föreligger skillnader i vilka poster i de 

finansiella rapporterna EM kan ta form och hur förändringar i företagets ekonomiska 

förhållanden bör ha en inverkan i dessa poster. (Dechow et al., 1995)  
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Forskning och analyser på EM lägger ofta fokus på företagsledningens godtyckliga 

periodiseringar, det vill säga periodiseringar som kan användas för att styra resultatet. 

Existerande modeller utgår antingen från totala antalet periodiseringar, total accruals (TA), eller 

genom att separera godtyckliga periodiseringar, discretionary accruals (DA), från dem som inte 

är godtyckliga, non-discretionary accruals (NDA). (Vladu et al., 2016) De mest kända 

modellerna inom EM är Healy Model (1985), DeAngelo Model (1986), Jones Model (1991) 

och Modified Jones Model (1995). Samtliga modeller gör en linjär regressionsanalys för att 

urskilja DA från NDA. Genom att framställa en regression av TA mot företagsspecifika 

variabler, som får representera NDA, får man fram den andel av TA som inte går att förklara, 

det vill säga DA. Residualerna som är skillnaden mellan det uppmätta värdet och det förväntade 

värdet är det som inte går att förklara i regressionen. Således representerar residualerna i den 

här typen av modellerna EM. (Dechow et al., 1995)  

Modellerna har blivit och är utsatta för kritik. Antagandet om att det som inte går att förklara 

genom en linjär projektion, representerar EM kritiseras av anledningen att det kan vara utsatt 

för mätfel och felaktig specificering från korrelerade variabler som har utelämnats. Därför 

föreligger det en risk att mätfelen leder till felaktig förkastning av studiens hypoteser. (Vladu 

et al., 2016)  

I en studie gjord av Dechow et al. (1995) genomförde forskarna en utvärdering av de mer 

etablerade modellerna. I deras test av modellerna jämförde de i vilken grad de genererade olika 

typer av felaktig förkastning av studiens hypoteser för att bedöma träffsäkerheten och 

modellernas effekt. Resultatet visade att samtliga modeller fungerade bra när de applicerades 

på fasta år med ett slumpmässigt urval och att samtliga modeller genererade ett utfall där nivån 

på EM ansågs ekonomiskt rimlig. Dock tenderar modellerna vara känsliga för att ge 

missvisande bild när urvalet innehåller företag med väldigt extrema resultat. Modified Jones 

Model var den modell som gav bäst resultat på att upptäcka EM. En av nackdelarna med 

Modified Jones Model är att modellen kräver flera års data för att ge ett tillförlitligt resultat, 

vilket både är tidskrävande och svåråtkomligt. (Dechow et al., 1995) 

Scott (1997) påpekar svårigheten att urskilja godtyckliga periodiseringar från de icke-

godtyckliga. Icke-godtyckliga periodiseringar hänger ihop med nivån av aktiviteter i 

verksamheten och hur branschen företaget verkar i ser ut. Ett företag som till exempel har en 

stark konkurrens från utlandet, kan ha färre fordringar och kan behöva skjuta upp betalningar 

på skulder eller skriva av värdet på lagret på grund av dålig omsättning. Alla dessa justeringar 

är en form av periodisering som gör att resultatet kommer att minska, däremot kan de inte räknas 

till godtyckliga periodiseringar. (ibid.) Av den anledningen menar Scott (1997) att en 

utomstående forskare inte kan urskilja dessa periodiseringar från de godtyckliga enbart genom 

påståenden i företagets finansiella rapporter och utan att ha tillgång till 

bakgrundsinformationen. 

Nyare forskning kritiserar det linjära förhållningssättet som de äldre modellerna bygger på och 

menar att EM aktiviteter borde följa förändringarna i ekonomin. Hribar och Collins (2002) 
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påpekar att processen för periodiseringar inte är linjär och kritiserar de modeller som utgår från 

balansräkningens poster. Istället förespråkas en mer korrekt bild av periodiseringarna genom 

att studera företagets kassaflöden (ibid.). Bergstresser och Philippon (2006) håller förvisso med 

Hribar och Collins (2002), däremot påpekar forskarna att även om företagens kassaflöden är 

relativt enkla att mäta, är det desto svårare att mäta förändringarna i bolagets värde som inte 

speglas i periodens kassaflöde.  

Det är välkänt, att det finns ett inneboende förhållande mellan de finansiella rapporterna, varav 

EM kan avslöjas genom att olika förhållanden i rapporterna studeras. På senare år har forskare 

försökt att ta fram nya modeller, The Earnings Distribution Model, Specific-accrual Model och 

M-score Model är några exempel. Varav M-score Model är den som i förhållande till de andra 

fått genomslag och visat sig vara ett användbart verktyg för att upptäcka EM i de finansiella 

rapporterna. (Anh & Linh, 2016) Beneish (1999) ses som modellens fader och är även en av 

dem som har insett vikten av finansiella förhållanden. Modellen baseras på matematiska formler 

och utgår från åtta finansiella förhållanden som ska urskilja företag som använder EM från dem 

som inte använder EM. Efter Beneish studie (1999) har modellen anammats av flera forskare 

världen över, där originalet har satts in i andra miljöer eller där forskarna själva har försökt att 

vidareutveckla modellen. The M-score Model har genom forskning visat sig ge ett bättre 

resultat än Modified Jones Model, däremot gör de matematiska formlerna modellen relativt svår 

att använda. (Anh & Linh, 2016) Även om analyser som bygger på förhållanden visat sig vara 

användbara, uppstår andra problem. Förhållandeanalyser kritiseras för att vara utsatta för 

tolkningsproblem och att framstå som förvirrande. (Vladu et al. 2016) 

3.7. Vladu et al. (2016) - Studien som replikeras 

Vladu et al. (2016) menar att en av de större frågorna som uppstår, när man sätter samman en 

förhållandeanalys, är vilka förhållanden som ska studeras för att måtten ska utformas i en 

användbar och förutsägande metod. Forskarna ville med sin studie fylla det tomrum som finns 

inom förhållandeanalysen när det kommer till vilka förhållanden som är meningsfulla att 

studera inom EM. Studiens syfte var att hitta användbara förhållanden för att använda i en 

modell avsedd för att upptäcka EM i de finansiella rapporterna som skulle vara enkel och 

effektiv att använda. Forskarna plockade ut tolv olika variabler i form av nyckeltal, uppbyggda 

från olika förhållanden mellan resultat-, balansräkning samt kassaflödets poster, inspirerade 

från tidigare forskning och kritik på området. (Vladu et al., 2016) Nyckeltalen är utformade på 

så vis att de antingen ska fånga eventuella förvrängningar i de finansiella påståenden som kan 

vara ett resultat av EM, eller eventuella betingelser i företagets ekonomiska miljö, som kan ge 

incitament till EM (Beneish, 1999; Mulford & Comiskey, 2002; Schilit, 2010). Förhållanden 

som används i nyckeltalen hämtas från två efterföljande år: året då EM upptäcktes samt året 

dessförinnan (Vladu et al., 2016). 
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De tolv nyckeltalen som forskarna plockade ut var följande: 

▪ Receivables index (RI) - Index av kundfordringar. Nyckeltalet RI mäter ett förhållande 

mellan företagets kundfordringar och nettoomsättning. Forskarna antog att 

sannolikheten för EM ökar när andelen kundfordringar antar ett oproportionerligt stort 

värde i förhållande till nettoomsättningen. Ett exempel på hur posten kan manipuleras 

är genom att företaget ändrar kredittiden för sina kunder. På så sätt har de möjlighet att 

styra försäljningen eller öka konkurrenskraften. (ibid.) 

▪ Inventories index (II) - Index av varulager. Nyckeltalet II mäter ett förhållande mellan 

företagets lager och kostnad för sålda varor. En oproportionerlig lagerökning i 

förhållande till årets kostnad för sålda varor mellan de olika åren visar på att 

försäljningen av varor gått ner och ökar incitamenten för EM. (ibid.) 

▪ Gross margin index (GMI) - Bruttomarginal index. Nyckeltalet GMI mäter ett 

förhållande mellan företagets bruttovinst och nettoomsättning. En lägre bruttomarginal 

kan tyda på sämre framtidsutsikter och som en följd av detta antas företagen bli mer 

benägna för att använda EM. Om värdet är högre än 1, innebär det att bruttomarginalen 

har sjunkit. (ibid.) 

▪ Sales growth (SG) - Ökad nettoomsättning. Nyckeltalet SG mäter ett förhållande i 

nettoomsättning mellan de två åren. Ökad nettoomsättning eller tillväxt i sig behöver 

inte vara ett tecken på EM, däremot finns det en ökad risk för EM hos tillväxtföretagen. 

Detta beror på att tillväxtföretagen har större press på sig när det kommer till att uppnå 

resultatmål jämfört med andra företag. Minskad nettoomsättning kan följaktligen ge 

företagen incitament till EM. (ibid.) 

▪ Depreciation index (DI) - Avskrivningsindex. Nyckeltalet DI mäter ett förhållande 

mellan företagets totala avskrivningar för perioden och nettovärdet på 

anläggningstillgångarna. Företagen som på ett betydande sätt minskar sin 

avskrivningstakt kan misstänkas öka nyttjandeperioden för sina tillgångar genom EM. 

Således kan minskad avskrivningstakt tyda på förekomst av EM. (ibid.) 

▪ Discretionary expenses index (DEI) - Index av godtyckliga kostnader. Nyckeltalet 

DEI mäter ett förhållande mellan företagets godtyckliga kostnader och de totala 

kostnaderna. Företaget kan välja att minska på sina godtyckliga kostnader för att 

redovisa ett bättre resultat. En minskning av de godtyckliga kostnaderna i förhållande 

till de totala kostnaderna kan därför vara ett tecken på EM. (ibid.) 

▪ Leverage index 1 (LI1) - Index av hävstångseffekten. Nyckeltalet LI1 mäter ett 

förhållande mellan företagets kortfristiga skulder och totala tillgångar. När värdet på 
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LI1 är högre än 1, innebär det en ökning av hävstångseffekten. Det i sin tur betyder att 

den högre skuldsättningen kan stimulera företaget till EM. (ibid.) 

▪ Leverage index 2 (LI2) - Index av hävstångseffekten 2. Nyckeltalet LI2 mäter ett 

förhållande mellan företagets kortfristiga skulder och nettoomsättningen. Den ökade 

hävstångseffekten kan innebära ökat incitament till EM. (ibid.) 

▪ Asset quality (AQ) - Tillgångarnas kvalitet. Nyckeltalet AQ mäter ett förhållande 

mellan företagets anläggningstillgångar, som inte är materiella, och de totala 

tillgångarna. Nyckeltalet har som syfte att fånga upp förhållandet mellan de tillgångar, 

där de framtida ekonomiska fördelar är mindre säkra, och totala tillgångar. På så sätt 

fångas de tillgångar upp där en framtida kapitalisering har en större risk. Om värdet är 

högre än 1, är det ett tecken på att företaget har ökat andelen kostnader som periodiseras, 

vilket även tyder på EM. (ibid.) 

▪ Cash flow from operations index 1 (CFO1) - Index på kassaflöde från den löpande 

verksamheten 1. Nyckeltalet CFO1 mäter ett förhållande mellan kassaflödet från 

löpande verksamheten och årets resultat. Minskat kassaflöde från den löpande 

verksamheten i förhållande till årets resultat tyder på en ökning av andelen 

periodiseringar i förhållande till årets resultat. En ökning av andelen godtyckliga 

periodiseringar kan vara ett tecken på EM. (ibid.) 

▪ Cash flow from operations index 2 (CFO2) - Index på kassaflöde från den löpande 

verksamheten 2. Nyckeltalet CFO2 mäter ett förhållande mellan kassaflödet från den 

löpande verksamheten och de totala tillgångarna. Likt det tidigare index, förväntas det 

minskade kassaflödet i förhållande till totala tillgångar vara ett tecken på EM. (ibid.) 

▪ Sales index (SI) - Index av nettoomsättning. Nyckeltalet SI mäter ett förhållande mellan 

företagets nettoomsättning och kassaflöde från den löpande verksamheten. Om en 

ökning av nettoomsättningen inte speglas proportionellt i kassaflödet, kan det vara ett 

tecken på en planerad aggressiv intäktsredovisning i syfte att manipulera och missvisa 

den ekonomiska utvecklingen i företaget. Således kan den oproportionerligt ökade 

nettoomsättningen i förhållande till kassaflödet från den löpande verksamheten, jämfört 

med föregående året vara ett tecken på EM. (ibid.) 

Forskarna Vladu et al. (2016) fick fram nio nyckeltal (RI, II, GI, SG, DI, DEI, LI1, LI2 & AQ) 

från diskriminantanalyserna som visade en diskriminanteffekt. Variablerna som tillsammans 

hade starkast samband till gruppen som använt EM enligt MANOVA var SG, RI och LI1. 

Samtliga nyckeltal uppvisade förväntat samband i regressionen. LI2 visade ett signifikant 

samband, däremot ett negativt samband i regressionen. Forskarna påpekade att deras resultat 

bidrog med bevis på att EM kan upptäckas genom redovisningsdata. Framförallt kunde en 
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onormal ökning av kundfordringar, en ökad hävstångseffekt och en minskad försäljning 

indikera att det finns en ökad sannolikhet för EM. (ibid.) 

4. Metod 

4.1. Tillvägagångssätt 

I studien applicerades den metod, nyckeltal och statistiska tekniker som presenterades i studien 

av Vladu et al. (2016) för att ta fram en modell avsedd att kunna urskilja företag som använder 

EM. Anledningen till varför vi valde att replikera studien från Vladu et al. (2016) var för att 

deras studie är relativt ny och forskarna hade byggt vidare på befintliga modeller för att 

upptäcka EM. Modellen, som forskarna hade som avseende att skapa, ansågs vara både 

kostnadseffektiv och enkel att tillämpa. Om vår studie genererade en liknande modell, 

förstärktes möjligheten att modellen kan appliceras i fler miljöer. Modellen kan bli väldigt 

användbar och framgångsrik att ha som verktyg vid analyser av företagens finansiella rapporter 

eller för att användas i studier på området EM i framtiden.  

I studien utförd av Vladu et al. (2016) analyserades 12 nyckeltal i olika steg. För att få förståelse 

för studien och det tillvägagångssättet som vi valde att replikera samt på vilka grunder studiens 

nyckeltal var legitima och aktuella att använda sig av, var vi tvungna att öka våra kunskaper 

inom EM. Vår teoretiska referensram växte fram med hjälp av forskningsartiklar, litteratur och 

teorier inom företagsekonomin, för att bygga den grund vi ansåg oss behöva. Utifrån tidigare 

forskning och teorier växte vårt problemområde med en efterföljande forskningsfråga fram. 

Detta tillvägagångssätt kan liknas vid den deduktiva processen, där befintliga teorier är 

utgångspunkten, sedan bildas hypoteser för att kunna sättas på prov i verkligheten (Bryman & 

Bell, 2011). 

4.2. Forskningsstrategi 

I studien av Vladu et al. (2016) inhämtades data från två olika grupper av företag. Den ena 

gruppen bestod av företag som hade uppmärksammats för att ha manipulerat sitt resultat i media 

och den andra gruppen bestod av företag som var kända för att föra god redovisning. Den ena 

gruppen, bestående av företag som följer god redovisning, fungerade som en kontrollgrupp. 

Båda grupperna utsattes för identiska analyser för att på så vis få fram de nyckeltal som visade 

en diskriminanteffekt och kunde användas för att upptäcka företag som använder EM.  

Med stöd i studien av Vladu et al. (2016) tog vår studie formen av en flerfallstudie. Fallen 

representerades av två grupper med företag som hade specifika egenskaper. Syftet med vår 

studie var att belysa de nyckeltal som visade unika drag för en av grupperna och kunde därför 

användas för att urskilja ett fall från det andra. För att syftet skulle kunna uppfyllas, var det inte 

relevant för studien att direkt kunna påverka de enheter som de två olika grupperna 

representerade. Istället behövde grupperna fungera som två separata objekt, där möjlighet fanns 
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att studera och jämföra en redan pågående process, i form av deras redovisning. Fallstudier är 

en lämplig form när forskaren vill studera en process snarare än att direkt kunna påverka eller 

kontrollera ett beteende. Fallstudier har även en fördel när det är historiska data forskaren vill 

komma åt. (Yin, 2006) Speciellt för fallstudier är att forskaren vill lyfta speciella och unika 

drag hos de studerade fallen (Bryman & Bell, 2011).  Med det som stöd ansågs en 

fallstudiedesign lämpad för studiens genomförande. 

4.3. Forskningsdesign och metod 

Forskningsdesignen ska hjälpa till att ta fram de frågor som ska studeras, vilken data som är 

relevant samt hur analysen av resultaten ska gå till. Forskningsdesignen kan beskrivas som ”en 

logisk plan” för hur studien ska ta sig från ”här” till ”där”. (Yin, 2006) I vår studie, likt studien 

gjord av Vladu et al. (2016), placerades två grupper bestående av ett antal enheter, det vill säga 

företag från två olika kontexter mot varandra för att tydliggöra eventuella likheter och 

skillnader. Detta gjordes genom att utsätta grupperna för identiska metoder för att se hur 

gruppen som ansågs ha använt EM särskilde sig från gruppen som inte ansågs ha använt EM. 

När likheter och skillnader studeras på det sättet tyder det på en komparativ design. (Denk, 

2002) När en fallstudie hanterar mer än ett fall, vilket är karakteristiskt för en flerfallsstudie, tar 

ofta forskningsdesignen formen av en komparativ studie och fallen utsätts ofta för nästintill 

identiska metoder (Bryman & Bell, 2011). 

4.4. Population, urval och generaliserbarhet 

Population beskrivs av Bryman och Bell (2011) som den totala massan som urvalet görs ifrån. 

Urvalstekniker väljs ut beroende på om resultatet ska kunna generaliseras över hela 

populationen eller inte (ibid). Vår population består av Sveriges samtliga aktiebolag, det vill 

säga både företag som använder EM och företag som för en god redovisning. Vid ett 

generaliserbart resultat är studiens framtagna modell oberoende av bolaget det appliceras på. 

Det vill säga, modellen fungerar oavsett vilket aktiebolag som analyseras för att se om det 

föreligger risk för användning av EM eller inte.  

När det kommer till fallstudier finns det en diskussion bland forskare hur några enstaka fall kan 

vara representativa för en hel population (Bryman & Bell, 2011). För att resultatet ska vara 

generaliserbart krävs det att de utvalda enheterna är representativa för hur det faktiskt ser ut 

(Loewenstein, 1999). Å andra sidan är forskaren vid fallstudier oftast mer intresserad av 

respektive falls unika kontext, snarare än att studien ska leda till väldigt generella resultat 

(Bryman & Bell, 2011).  

Tillvägagångssättet i vår studie var av komparativ design, därav krävdes det att de två grupperna 

i studien de facto bestod av vissa skillnader. Fallens kontext blev således väldig viktig och 

avgörande för att studiens syfte skulle uppfyllas och att tillvägagångssättet skulle fungera. Av 

den anledningen valdes företagen i respektive grupp ut med hjälp av ett icke-sannolikhetsurval 
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- subjektivt urval. Tyngdpunkten vid val av fallen låg på de kriterier som gruppen skulle 

uppfylla snarare än att studien skulle kunna generera generaliserbara resultat. (Bryman & Bell, 

2011). 

Möjligheten att generalisera resultatet i vår studie ökade om vårt resultat gick i linje med 

resultaten från Vladu et al. (2016) av den anledningen modellen skulle kunna vara giltig på en 

bredare kontext. Å andra sidan, kan det finnas nationella skillnader i tillämpningen av 

redovisningen som skulle kunna tala emot att ett resultat från den svenska kontexten likställs 

eller jämförs mot ett resultat från den spanska kontexten. Möjligheten att kunna generalisera 

resultatet baseras på hur väl respektive fall kan spegla en normalfördelning, det vill säga speglar 

hur verkligheten ser ut på ett rättvist sätt.  

4.4.1. Val av enheter: Företag som använde EM 

Vi valde att utgå från Ronen och Yaaris (2008) alternativa definition av EM när vi valde ut 

företag som hade använt EM. Fokus låg på att hitta företag som använt någon form av grått 

eller svart EM. Valet gjordes för att öka sannolikheten att företagen i gruppen som använt EM 

de facto hade använt EM. Företagen ur den svarta kategorin tillhandahåller en större 

tillförlitlighet att EM har använts i redovisningen i och med att de har blivit dömda för någon 

form av bokföringsbrott. Företagen inom grått EM, har inte blivit dömda, av den anledningen 

sjunker tillförlitligheten något i avseende hur stor sannolikheten är att dessa de facto tillämpade 

EM. Däremot har dessa företag varit aktuella i media vilket talar för att en oetisk redovisning 

har tillämpats. 

Företagen som har använt EM valdes ut efter den information som kunde hittas i media och 

tidigare studier. Tillvägagångssättet påminner om det som har använts i tidigare studier för 

liknande urval (Beneish, 1999; Vladu et al., 2016). Att media användes som källa kan påverka 

tillförlitligheten i vår studie i och med att allt som rapporteras i media inte alltid är sant. Av den 

anledningen skulle urvalets externa validitet kunna ifrågasättas. För att öka tillförlitligheten, 

kontrollerades vilken mediekanal som rapporterade kring skandalen, där kända kanaler som 

Dagens Nyheter, Dagens Industri, Affärsvärlden med flera, ansågs ha större tillförlitlighet än 

mindre och okända kanaler. Utöver det kontrollerades om det fanns rapporter kring samma 

anklagelser från fler kanaler. Dessutom förstärktes tillförlitligheten kring urvalet något då flera 

av de utvalda företagen hade fått orena revisionsberättelser under perioderna då EM upptäcktes 

i media.  

Den externa validiteten i gruppen med företag som använde EM påverkades även av huruvida 

de valda företagen kan anses representativa för hur det ser ut i företagen som använder EM. 

Inom studiens möjligheter är den externa validiteten svår att styrka av den anledningen EM är 

ett svårdefinierat fenomen. Vi kan inte bevisa eller vara säkra på att samtliga företag, som 

plockades ut, de facto använde EM året som de hade blivit utpekade i media. Däremot har 

studiens insamlad data bearbetats för att hantera outliers, det vill säga avvikande data. På så vis 

kunde vi hantera en del av problemet och minska påverkan på studiens resultat. Däremot kan 
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generaliserbarheten ifrågasättas, det vill säga hur den framtagna modellen ska kunna fungera 

när den placeras utanför den miljö studien är uppbyggd kring. 

4.4.2. Val av enheter: Företag som följer god redovisning 

Företagen som uppfyller kriterium två, företag som följer god redovisning, plockades ut från 

en lista över tidigare års vinnare av Bäst redovisning presenterad av Finforum i samarbete med 

Nasdaq med fler. Arrangörerna har som syfte med tävlingen att få företagen att förbättra sin 

externa information.  Vinnarna tas fram utefter vilken information som anges i de finansiella 

rapporterna, där vissa kriterier behöver vara uppfyllda. Urvalet av företags finansiella rapporter 

granskas i nästa steg mer i detalj och poängsätts av en jury. Vinnarna måste för varje år 

accepteras av alla i juryn, vilket betyder att det inte är bolagen som får högst poäng som på 

automatik vinner. (Finforum, 2015) 

Den externa validiteten kan påverkas i och med att det inte är redovisningen i siffror som direkt 

granskas av juryn. Valet att ändå använda listan som utgångspunkt i vårt urval grundar sig på 

att företagen med stor sannolikhet inte har varit misstänkta för en oetisk och felaktig 

redovisning samma år eller året innan de vann priset. Valet kan anses subjektivt. Däremot är 

arrangörerna av tävlingen trovärdiga och legitima aktörer på marknaden. En utmärkelse till ett 

bolag som sedan skulle bli dömd för redovisningsbrott skulle vara högst ogynnsamt för 

arrangörerna av tävlingen. Därför gjordes ett antagande att företagen som har vunnit Bäst 

redovisning inte har varit misstänkta vid tillfället för utmärkelsen eller året innan för att ha 

tillämpat grått eller svart EM. Vi förhöll oss dock till risken att gruppen ändå kunde inkludera 

företag som använde EM. 

För att stärka validiteten i urvalet, gjordes en extra kontroll av revisorsanmärkningar i de 

finansiella rapporterna. Förelåg det en anmärkning i någon av företagens rapporter oberoende 

vilket år det avsåg, släpptes företagen endast igenom i de fall anmärkningen inte avsåg själva 

redovisningen i bolaget. Förelåg det någon form av det vi tidigare beskrivit som vitt EM, bestod 

det av relativt milda tekniker, som inte anses oetiska. Därför gjorde vi antagandet att 

skillnaderna mellan grupperna: företag som använde EM och företag som inte använde EM, 

ändå skulle ha framträtt och studiens syfte inte skulle äventyras. Skulle urvalet å andra sidan 

inkluderat andra former av EM, av grövre slag, har vårt resultat säkerligen påverkats i det 

avseende att vissa nyckeltal inte fått den diskriminateffekt de borde ha haft. Däremot 

bearbetades även data insamlad för denna grupp och outliers, som skulle kunna vara ett resultat 

av någon form av EM, justerades bort. 

4.4.3. Slutlig urvalsstorlek 

I vår sökprocess efter företag som antogs ha använt EM, fann vi åtta företag som uppfyllde våra 

kriterier. Gruppen begränsades av att många skandaler kring bolagens finansiella rapporter inte 

alltid bestod av resultatmanipulering. Företagen ifråga skulle även vara svenska bolag, ha 
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tillgänglig information kring året då EM upptäcktes samt tillgängliga finansiella rapporter för 

året dessförinnan. Därutöver valde vi att inte ta med finansbolag då deras redovisning skiljer 

sig markant från andra branscher. En lista över företagen som antogs ha använt EM presenteras 

i Tabell 1 tillsammans med årtal som beaktogs, samt i Bilaga 1, där även informationen om vad 

företagen har anklagats för finns med. 

Tabell 1 Företag som använde EM 

 FÖRETAG ÅR 

1 Arkitekthus DNU AB 2007–2006 

2 Eltel AB 2016–2015 

3 Eniro AB 2014–2013 

4 Hellefors Bryggeri AB 2006–2005 

5 Kraft & Kultur i Sverige AB 2010–2009 

6 Noréns TM AB 2006–2005 

7 Oniva Online Group Europe AB 2013–2012 

8 Telefonaktiebolaget L M Ericsson 2016–2015 

Listan över tidigare års vinnare av Bäst redovisning innehöll totalt 57 företag för åren 1964 till 

och med 2015, varav flera företag vann priset flera gånger. Tillgänglig finansiell information 

fanns från år 2000 i Retriever Business databas, där redovisningen från 1999 kunde tas fram 

genom redovisningsrapporter från 2000, där informationen fanns med i jämförelseåret. 

Tillgänglig information begränsade vårt urval till 41 enheter som var vinnande företag för åren 

2000–2015. Bland dessa 41 enheter inkluderades företag som hade vunnit priset två gånger. I 

och med att företagen skulle användas i gruppen som inte använde EM samt att det var ett par 

års mellanrum mellan åren då företaget vann priset, valde vi att låta företagen inkluderas i 

urvalet två gånger. Det gjordes för att studiens syfte inte ansågs påverkas i och med att gruppen 

som inte använde EM fungerade som en kontrollgrupp. Några av företagen fick plockas bort på 

grund av olika anledningar, vilket begränsade urvalet ytterligare. Tre av dessa företag var 

finansbolag, som av samma anledning som för gruppen som har manipulerat sin redovisning 

valdes att ta bort. Två företag föll bort och presenteras senare i avsnitt 4.8. Bortfall och 

hantering av bortfall i datainsamling. Den slutliga gruppen av företag som inte använde EM 

bestod av 36 enheter eller 32 företag, där fyra företag räknades in två gånger. Företagen 

presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2 Företag som inte använde EM 

 FÖRETAG ÅR  FÖRETAG ÅR 

1 Concordia Maritime AB 
2006–2005 

2010–2009 
17 Swedol AB 

2009–2008 

2015–2014 

2 SAS AB 
2006–2005 

2010–2009 
18 Trelleborg AB 

2007–2006 

2014–2013 

3 Addnode Group AB 2013–2012 19 JM AB 2001–2000 

4 Aktiebolaget Electrolux 2009–2008 20 Karlshamns AB 2001–2000 

5 Atlas Copco AB 2013–2012 21 Klövern AB 2012–2011 

6 Autoliv Inc AB 2010–2009 22 Lindab AB 2011–2010 

7 Billerud AB 2009–2008 23 NCC AB 2005–2004 

8 Boliden AB 2011–2010 24 NIBE Industrier AB 2002–2001 

9 Boss Media AB 2004–2003 25 Nolato AB 2013–2012 

10 Castellum AB 2015–2014 26 PA Resources AB 2008–2007 

11 DGC One AB 2012–2011 27 ProfilGruppen AB 2003–2002 

12 Display AB 2007–2006 28 Rottneros AB 2014–2013 

13 Elanders AB 2005–2004 29 Sagax AB 2008–2007 

14 Gambro AB 2003–2002 30 Stora Enso AB 2000–1999 

15 Global Health Partner AB 2011–2010 31 Svenska Cellulosa AB SCA 2002–2001 

16 Haldex AB 2014–2013 32 Vattenfall AB 2004–2003 

Vladu et al. (2016) utgick i sin studie från beteenden hos spanska företag. Deras urval i de två 

olika grupperna av företag bestod av totalt 71 bolag som var noterade på spanska börsen. Tolv 

stycken var kända för att använda grått EM och 59 var kända för att följa god praxis under 

perioden 2005–2012. Således blev vårt urval mindre än det som användes i studien av Vladu et 

al. (2016). Å andra sidan är andelen företag som använder EM i förhållande till företag som 

inte använder EM någorlunda densamma.  

Totalt bestod vårt urval i de två grupperna av 44 enheter. Enligt Stock & Watson (2009) finns 

det en statistiskt accepterad storlek på urval för att de statistiska teknikerna ska fungera. När 

det finns två beroende variabler bör urvalet vara minst 30 för att statistiska analyser ska kunna 

användas (ibid.). Vårt urval uppfyllde den kritiska gränsen och av den anledningen beslutades 

att inga fler bolag skulle tas med i studien. 

4.5. Datainsamling 

Datainsamlingen skedde från finansiella rapporter via Retriever Business databas. I gruppen för 

företag som använde EM samlades data in från rapporterna året då EM uppmärksammades (år 

t) samt året dessförinnan (år t-1). I gruppen för företag som inte använde sig av EM samlades 

data in från året då företaget vann utmärkelsen för Bäst redovisning (år t) samt för året 

dessförinnan (år t-1) (för årtalen se Tabell 1 och Tabell 2). Data som samlades in från 
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rapporterna är baserad på posterna i nyckeltalen. Formlerna som användes för att ta fram 

nyckeltalen presenteras i Bilaga 2. 

4.5.1. Insamlad data från resultatrapporten 

▪ Bruttovinst: Bruttovinst räknades fram genom formeln (Thomasson et al., 2010): 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑠å𝑙𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟 

I de flesta fall motsvaras bruttovinsten av bruttoresultat, det vill säga det första 

resultatmåttet som återfinns på resultaträkningen innan övriga avdrag görs. I och med 

att olika uppställningar finns på resultaträkningen förekom det fall där kostnad för 

sålda varor inte redovisades som en enskild post. Beräkning av kostnaden för sålda 

varor presenteras nedan under KSV. 

▪ KSV: KSV togs fram genom posten ”kostnad sålda varor” i resultaträkningen i den 

mån det redovisades. I de fall KSV inte redovisades direkt i resultaträkningen, 

användes informationen i noterna. I vissa fall redovisades KSV som en post i noten, i 

andra fall räknades KSV ut utifrån följande formel (Thomasson et al., 2010): 

𝐾𝑆𝑉 = 𝐼𝐵 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟 + Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝐼𝑛𝑘ö𝑝 − 𝑈𝐵 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟 

▪ Godtyckliga kostnader: Posten var svårtolkat av informationen som var given av 

Vladu et al. (2016) därför valde vi att utgå ifrån en definition som anges av 

Roychowdhury (2006). I beskrivningen ingår under benämningen av godtyckliga 

kostnader: kostnader för forskning och utveckling, marknadsföringskostnader och 

försäljnings-, generella samt administrativa kostnader. Samtliga av dessa poster i 

resultaträkningen innehåller sällan någon ytterligare information kring deras innehåll, 

vilket lämnar utrymme för EM. I och med att företag kan välja mellan två olika 

kostnadsindelningar i resultaträkning, förekom det fall då dessa poster inte 

redovisades. I dessa fall använde vi poster över kostnader där ingen information 

lämnades kring dess innehåll. Detta kunde till exempel vara övriga kostnader med 

avdrag för de kostnader som redovisades i noter, exempelvis kostnader för revision 

och leasing. 

▪ Nettoomsättning: togs fram genom posten ”nettoomsättning”. 

▪ Totala avskrivningar: Totala avskrivningar hämtades från posten ”avskrivningar” i 

resultaträkningen i de fall den redovisades. I de fallen kostnaden inte redovisades 

separat, hämtades informationen från noterna. 
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4.5.2. Insamlad data från balansrapporten 

▪ Kortfristiga skulder: togs fram genom posten ”kortfristiga skulder” i 

balansräkningen alternativt med beräkning genom följande formel: 

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 = 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 & 𝐸𝐾 − 𝐸𝐾 − 𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

▪ Kundfordringar: togs fram genom posten ”kundfordringar” i balansräkningen. 

▪ Lager: togs fram genom posten ”lager” i balansräkningen. 

▪ MT: togs fram genom posten ”materiella anläggningstillgångar”. 

▪ Nettoanläggningstillgångar: togs fram genom posten ”anläggningstillgångar” i 

balansräkningen. 

▪ Totala tillgångar: togs fram genom posten ”totala tillgångar”. 

▪ Totala AT: togs fram genom posten ”anläggningstillgångar”. 

4.5.3. Insamlad data från kassaflödesrapporten 

▪ CFO: togs fram genom posten ”kassaflöde från den löpande verksamheten”. 

4.6. Sammanställning av data och resultat 

Insamlad data och beräkningar bearbetades i programmen Microsoft Excel och SPSS. I 

Microsoft Excel matades alla siffror tagna från de finansiella rapporterna in. Siffrorna matades 

in i en färdig mall med formler för beräkning av nyckeltalen, framtagen av oss. På så vis 

beräknades all data på exakt samma vis, och risken för felräkning minskade. SPSS användes 

sedan för de statistiska modellerna. Med hjälp av samma statistiska tekniker Vladu et al. (2016) 

använt sig av sammanställdes resultatet.  

Vid genomförandet av en förhållandeanalys krävs det att en variabel kan urskiljas som beroende 

och en eller flera som oberoende (Stock & Watson, 2009). I studien studerades skillnader 

mellan “företag som använt sig av EM” respektive “företag som inte använt sig av EM” och 

flera olika förklarande variabler. Det var således frågan om en två-grupps studie, där den 

beroende variabeln bestod av de två olika grupperna och de oberoende variablerna av 
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nyckeltalen. Vid modeller där det finns två varianter på den beroende variabeln, där den 

beroende variabeln är kvalitativ, det vill säga, antar ett av två värden, är det vanligast att värdet 

klassificeras om till antingen siffran 0 eller siffran 1. Där siffran 1 representerar en “framgång” 

och siffran 0 representerar ett “misslyckande”. (Stock & Watson, 2009) I Vladu et al. (2016) 

studie, fick siffran 1 respektive 0 representera de två olika grupperna. Av den anledningen 

klassificerades bolagen som använde EM med siffran 1 och bolagen som inte använder EM 

med siffran 0. 

4.6.1. Korrigering av insamlat datamaterial 

Insamlad data korrigerades med winsorizing metoden, vilket hade gjorts i studien av Vladu et 

al. (2016). Winsorizing är en metod som hanterar outliers, det vill säga extremvärden. Metoden 

går ut på att värdet som är en outlier ersätts med närmsta värde som inte är en outlier. Syftet är 

att värden som avviker för mycket inte ska påverka en eventuell normalfördelning. (Kokic & 

Bell, 1994) Vladu et al. (2016) satte en ram på 5 % och 95 % för varje variabel. Samma intervall 

valdes även för vår studie för att hantera de värden som kunde påverka resultatet på ett 

missvisande sätt. För att hitta outliers valde vi att använda ett boxplot diagram i SPSS, där ramen 

sattes på 5 % och 95 %. Genom utskriften från boxplotten kunde vi observera de värden som 

låg innanför respektive utanför området för det lägsta respektive det högsta tillåtna värdet 

utifrån den satta ramen. Värden som låg utanför och representerade outliers ersattes sedan med 

högsta respektive lägsta tillåtna värdet. Korrigerat datamaterial presenteras i Bilaga 3.  

I de fall värden från balansräkningen i något av åren antar värdet 0 så kan de påverka 

beräkningen när dessa uppstår i nämnaren. I dessa fall ersattes dessa värden med siffran 1 

istället. Liknande tillvägagångssätt användes i studien av Vladu et al. (2016) samt i Beneish 

(1999). 

4.6.2. Kontroll av nyckeltalen inför analys 

För att kontrollera att nyckeltalen mätte det de avsåg att mäta innan samtliga statistiska tekniker 

utfördes genomförde Vladu et al. (2016) en analys. För analysen hade de hämtat inspiration 

från en studie gjord av Altman (1968). I analysen genomfördes kontroll av variablernas 

statistiska signifikans av alternativa funktioner, där även de oberoende variablernas relativa 

bidrag undersöktes. De gjorde även en bedömning av de relevanta variablernas interkorrelation 

samt en sammanställning över bedömningar som hade gjorts av tidigare analytiker, där de 

hämtat inspiration för nyckeltalen.  

Innan valda statistiska tekniker genomfördes på nyckeltalen genomfördes ett korrelationstest 

för att se om det förelåg risk för multikollinearitet. Vid förekomst av en stark korrelation mellan 

de oberoende variablerna kan det vara svårt att tolka individuella effekter de oberoende 

variablerna har på den beroende variabeln. En acceptabel nivå på korrelation mellan analysens 

oberoende variabler ligger mellan -0,7 och 0,7. Det krävs dock inte alltid att variabler som 
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ligger strax utanför intervallet utesluts omedelbart. (Lind et al., 2012) Resultatet av 

korrelationsanalysen på alla företag visade på att inga oberoende variabler hade en korrelation 

som var utanför intervallet -0,7 till 0,7. Resultatet för varuproducerande företag visade på att 

det förelåg en risk för en korrelation mellan LI1 och LI2 på 0,846. I och med att nyckeltalen 

innehåller liknande poster som kan ha orsakat en viss korrelation beslutades båda nyckeltalen 

att inkluderas i analysen. 

4.6.3. Val av signifikansnivå 

Signifikansnivån representerar den nivå på risk som är acceptabel för eventuella slumpfel i en 

statistisk undersökning. Valet av signifikansnivån bestäms ofta av praxis som finns på det 

vetenskapliga området. Inom samhällsvetenskap används ofta en signifikansnivå på 5 %. 

(Lantz, 2011) I studien valde vi att använda praxis inom området och satte signifikansnivån på 

5 % för respektive metod. Samma ignifikansnivå användes även i studien av Vladu et al. (2016). 

4.7. Analys av data 

I studien av Vladu et al. (2016) analyserades insamlad data i olika steg för att komma fram till 

resultatet. Det första steget gick ut på att testa nyckeltalen i två olika diskriminantmodeller: 

linjär diskriminantanalys (LDA) och Probit-modellen. Modellerna hade som syfte att plocka ut 

de nyckeltal som visade högst diskriminanteffekt. Det andra steget gick ut på att bilda olika 

modeller, där varje modell hade olika kombinationer av nyckeltal. De modeller som bestod av 

nyckeltal som tillsammans hade högst diskriminanteffekt analyserades i kommande steg i en 

regressionsmodell. Modellen som användes var MANOVA, där nyckeltalens relevans och 

bidrag testades. Samtliga nyckeltal förväntades ha en positiv effekt i regressionsanalysen. Som 

ett slutligt skede i analysen av nyckeltalen gjordes ett test på hur väl nyckeltalen lyckades 

placera företagen i respektive grupp. 

4.7.1. Diskriminantanalyser  

Diskriminantanalyserna användes för att ta fram de variabler som på bäst sätt beskrev de 

skillnader som förelåg mellan analysens grupper, det vill säga mellan grupp 0, företag som inte 

har använt EM, och grupp 1, företag som har använt EM. I studien representerades variablerna 

i analysen av de framtagna nyckeltalen. Vi använde oss av SPSS funktion för att genomföra två 

diskriminantanalyser. Innan analyserna genomfördes ställde vi upp två hypoteser: 

▪ H0: Ingen signifikant diskriminanteffekt föreligger mellan nyckeltalen och huruvida 

företaget använt EM 

▪ H1: Det föreligger en signifikant diskriminanteffekt mellan nyckeltalen och huruvida 

företaget använt EM 
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Den första analysen som utfördes var linjär diskriminantanalys (LDA). LDA är en statistisk 

teknik som är användbar vid en multipel analys och testar multivariata skillnader. Tekniken 

används för att ta fram en linjär funktion utifrån analysens variabler som bäst separerar två eller 

fler grupper. (IDRE UCLA, u.å.) LDA tar hänsyn till de gemensamma egenskaper som finns 

hos de studerade variablerna samt hur de samspelar med varandra. Tekniken minskar de 

dimensionella problem som kan uppstå vid en två-gruppstudie. När flera variabler analyseras 

samtidigt hjälper LDA till att minska de problem som kan uppstå vid klassificeringen. (Vladu 

et al., 2016) 

I samband med LDA framförs ett test där skillnaderna i gruppernas medelvärden jämförs. 

Resultatet ur detta test betecknas som Wilks´ lambda, och det representerar den andel av 

gruppernas totala varians som inte kan förklaras av skillnaderna mellan grupperna. Värdet kan 

variera mellan 0–1 och representerar 0–100 %. Värdet 0 visar på en stark diskriminanteffekt. 

Vid värdet 0 kan 100 % förklaras med hjälp av skillnaderna mellan grupperna. Värdet 1 visar 

en mycket svag diskriminanteffekt, vilket innebär att 0 % förklaras av skillnaderna mellan 

grupperna. Det enskilda nyckeltalets förklaringsgrad (FG) av den totala variansen beräknas 

således fram genom: 1 − 𝑊𝑖𝑙𝑘𝑠´ 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎. (IDRE UCLA, u.å.) 

F-test är ytterligare ett användbart test som LDA tar ut. Ett högre F-värde visar på att 

skillnaderna mellan grupperna är större, men skillnaderna inom gruppen är mindre. Om p-

värdet för ett nyckeltal är <0,05 visar det att värdet är signifikant och H0 kan förkastas. Det går 

således att säga att nyckeltalet är användbart för modellen och har en signifikant 

diskriminanteffekt-förhållande utefter resultatet av Wilks´ lambda och F-testet. (IDRE UCLA, 

u.å.) 

Antalet linjära funktioner som LDA framställer baseras på antalet nivåer i vår grupp av 

variabler, där ett dras från det totala antalet nivåer. I vårt fall har vi två nivåer, 0 och 1, varav 

antalet funktioner blir en. Variablerna som tas med i en funktion är den kombination som bäst 

separerar skillnaderna mellan medelvärden. Den linjära funktion LDA tar fram, betecknas 

canonical discriminant funktion, det vill säga de nyckeltal som i kombination särskiljer 

grupperna åt bäst. I utskriften från LDA kunde ett par värden utläsas som beskriver hur väl 

nyckeltalens diskriminanteffekt är. Den standardiserade canonical discriminant funktion-

koefficienten visar på respektive variabelns totala bidrag eller laddning. Eigenvalue beskriver 

hur väl funktionen som helhet fungerar för att särskilja grupperna åt. Ett högre värde tyder på 

att funktionen kan förklara en större del av den totala variationen.  Canonical correlation visar 

hur korrelationen i de olika funktionerna ser ut. Värdet kan variera mellan siffran 0–1 där 1 

tyder på en stark korrelation och 0 på en svag korrelation. (IDRE UCLA, u.å.) 

Den andra diskriminantanalysen som genomfördes var med hjälp av Probit-modellen. Probit-

modellen är en statistisk teknik som härleder Z utifrån en linjär kombination av variablerna. 

Till skillnad från LDA kännetecknas regressionslinjen i Probit-modellen av en icke-linjär 

funktion. (Stock & Watson, 2009) Modellen är gjord för att gestalta ett två-gruppsförhållande. 

Till skillnad från LDA, är det en standardiserad normalfördelning av sannolikheten som visas 
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med hjälp av de oberoende variablerna i Probit-modellen. (IDRE UCLA, u.å.) Modellen tar 

fram den sammansättning av variabler som med störst sannolikhet klassificerar bolagen rätt 

mellan de två grupperna. (Stock & Watson, 2009)  

Två användbara mått som utskriften från Probit-analysen genererar är ett Wald- och ett 

Likelihood ratio chi-square värde. Wald-testet liknar ett traditionellt z-test det vill säga syftet 

är att se om man kan förkasta en nollhypotes. Det Wald-testet gör är att beräkna signifikansen 

för en enskild koefficient genom att den istället beräknar ett kvadrerat z (z2) varav ett värde som 

är högre än signifikansnivån i kvadrat kan förkastas. I vår studie användes en 5 % 

signifikansnivå, vilket betyder att ett wald-värde> 1,962 kan förkasta nollhypotesen. I utskriften 

av testet presenteras resultatet tillsammans med huruvida resultatet av testet visat sig vara 

signifikant, ett p <0,05 är således ett signifikant test och ett signifikant samband finns mellan 

koefficienten och sannolikheten för EM. (Bjerling & Ohlsson, 2010) Till skillnad från Wald-

testet som analyserar de enskilda koefficienterna kan Likelihood ratio chi-square värdet ge en 

indikation på hur modellen i helhet fungerar. Får vi ut ett signifikant värde betyder det att 

modellen fungerar bättre med de inkluderade nyckeltalen än om någon skulle tas bort. (IDRE 

UCLA, u.å.) 

Genom LDA och Probit-modellen identifierades de nyckeltal som särskilde sig mest mellan de 

två grupperna, det vill säga med högst diskriminanteffekt. För ett starkt resultat, bör LDA och 

Probit-modellen lyfta fram liknande nyckeltal. 

4.7.2. Test av nyckeltalens relevans och bidrag 

De framtagna nyckeltalen från diskriminantanalysen testades sedan i en traditionell MANOVA, 

som står för multivariate analysis of variance. MANOVA är ett bra verktyg för att förstå och 

tolka ett förhållande mellan flera oberoende variabler och en beroende variabel. I en MANOVA 

utgår analysen från en oberoende variabel för att försöka förklara eller förutse den beroende 

variabeln. MANOVA användes för att belysa signifikansen av skillnaderna i variablerna som 

fanns mellan dem som använt sig av EM från dem som inte gjort det. Föreligger det ingen 

skillnad mellan grupperna för respektive variabel, är den variabeln till väldigt liten nytta. (Vladu 

et al., 2016) 

Från diskriminantanalyserna plockades de nyckeltalen som visade på en signifikant 

diskriminanteffekt samt de nyckeltal som hade en signifikansnivå som låg i närheten för att 

anses som acceptabla. Därutöver togs även de nyckeltal med som inte hade visat på en 

signifikant diskriminanteffekt, men som i kombination med andra nyckeltal hade blivit 

signifikanta. Genom en stegvis regressionsanalys ställdes modeller upp som inkluderade olika 

kombinationer av nyckeltal. I samband med uppställningen av MANOVA-tablån, ställdes två 

hypoteser upp: 
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▪ H0: Det finns inget signifikant samband mellan nyckeltalen och företag som använder 

EM 

▪ H1: Det finns ett signifikant samband mellan något av nyckeltalen och företag som 

använder EM 

Genom testet går de att utläsa F-värdet, som visar på om de oberoende variablerna, nyckeltalen, 

som har testats hade korrelation till gruppen av företag som använde EM. Ju större F-värdet är 

i tablån, desto större är variationen i medelvärden mellan grupperna samt desto mindre variation 

inom respektive grupp. Med hjälp av R2-värdet kunde modellens förklaringsgrad utläsas. 

Förklaringsgraden visade hur stor del av variationen i Y, vilket i vår studie representerades av 

grupper av företag, kunde förklaras av regressionens oberoende variabler, i vårt fall nyckeltal. 

Resterande procenten, det vill säga 1-R2, innebar hur mycket av variationen berodde på andra 

faktorer än våra utvalda nyckeltal. (Lind et al., 2012) 

P-värdet visar sannolikheten för att få insamlade mätvärden i det fall H0 inte kan förkastas, det 

vill säga om hur stor sannolikheten är att slumpen har inverkat på resultatet. Ett lägre p-värde 

talar för att H0 är falsk och att H1 mest sannolikt stämmer. P-värdet visade om nyckeltalen hade 

ett signifikant samband i regressionen. För ett signifikant samband och möjlighet att förkasta 

H0 skulle signifikansen klara den satta signifikansnivån på 5 %. (Lind et al., 2012) Om H0 kunde 

förkastas innebar det att det fanns åtminstone ett nyckeltal som urskiljer företag som använt 

EM på ett signifikant sätt. (Evans & Olson, 2003) Den stegvisa regressionen fortsatte till vi 

hade en modell där samtliga nyckeltal hade ett signifikant samband. 

Korrelationskoefficienten (r), beskrev riktningen och styrkan (+, -) på förhållandet mellan 

nyckeltalen. En koefficient som hade ett värde som låg nära +1 eller -1 visade på ett väldigt 

starkt samband. Låg värdet nära 0 visade det på ett svagt samband. (Lind et al., 2012) Nyckeltal 

som hade en negativ korrelation togs bort på grund av att samtliga nyckeltal förväntas ha ett 

positivt samband i regressionen. Analysen gjordes stegvis i Microsoft Excel, tills vi hade en 

modell som bestod av en samling av nyckeltal där samtliga hade en signifikant positiv inverkan. 

4.7.3. Test av modellernas förmåga att placera företag 

Med hjälp av data från diskriminatanalyserna kunde en matris över förväntade och verkliga 

grupptillhörigheten läsas av. Det vill säga, hur väl modellerna bestående av de olika nyckeltalen 

lyckades att klassificera de olika företagen i respektive grupp. Med hjälp av matrisen kunde 

man räkna ut hit ratio, som visade procentuellt hur väl modellen hade lyckats med 

klassificeringen. (Chawla & Sondhi, 2015) Hit ratio för varje modell räknades ut med hjälp av 

följande formel: 

𝐻𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑟ä𝑡𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑙
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Svaret jämfördes sedan mot proportional chance criterion. För att hit ratio ska anses som 

“tillfredsställande” skall den vara åtminstone 25 % högre än proportional chance criterion. 

(Pardoe, 2004) Proportional chance criterion beräknades med hjälp av följande formel: 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛 = 𝑝1
2 + 𝑝2

2 … + 𝑝𝑥
2 

*där P motsvarar proportionen mellan storleken på gruppen och det totala antalet fall 

4.8. Bortfall och hantering av bortfall i datainsamling 

Vid urval av företag som inte använde EM, föll två företag bort. 2000-års vinnare för klassen 

“Mindre bolag”, företaget Scandiaconsult AB, fick plockas bort på grund av en oläsbar rapport. 

2007-års vinnare för “Mid Cap” bolagen, företaget Home AB, föll bort på grund av otillgänglig 

information. 

För datainsamling av nyckeltalen II och GMI, föll tolv företag bort på grund av företagen inte 

var varuproducerande och av den anledningen fanns inte de nödvändiga posterna såsom ”lager” 

och ”KSV” tillgängliga. Av dessa tolv företag var fyra stycken som använde EM och åtta 

stycken som inte använde EM. Vi valde att hantera bortfallet genom att genomföra samtliga 

analyser för två olika sammansättningar av data. En sammansättning bestod av hela urvalet, 

med 44 enheter, där alla företag var inkluderade, med nyckeltalen II och GMI borttagna från 

analysen. Den andra sammansättningen var 27 % mindre och bestod endast av 

varuproducerande företag, 32 enheter, med samtliga nyckeltal inkluderade i analysen. Inga 

enskilda analyser genomfördes på de tolv icke-varuproducerande företagen som föll bort. Detta 

på grund av att antalet var för litet för att kunna fungera i de statistiska analyserna. Inga andra 

bortfall skedde i datainsamlingen. I och med att resultatet skilde sig relativt mycket åt mellan 

de två olika sammansättningarna av data, presenteras resultatet från respektive analys. 

4.9. Studiens tillförlitlighet och brister 

Felaktigt val av metod, fel i planeringen av studiens upplägg eller en felaktig tolkning från 

forskarnas sida i processen kan leda till en låg validitet i studien (Lantz, 2011). Studien är starkt 

inspirerad av Vladu et al. (2016) varav studiens validitet påverkas av validiteten i deras studie 

i avseende av metodval och tillvägagångssätt. Vladu et al. (2016) hade hämtat mycket 

inspiration i sina metodval från tidigare forskning och studier som legitimerade deras val och 

stärker deras validitet.  

Vi insåg under genomförandet av vår studie, att Vladu et al. (2016) hade presenterat sitt 

tillvägagångssätt, främst gällande utformningen på nyckeltalen väldigt koncist och översiktligt. 

Studien är presenterad på engelska, vilket gjorde att det förelåg risk för eventuella 

översättningsfel, vid tolkning och tillämpning av nyckeltalen och de statistiska teknikerna. För 

att minimera risken för översättningsfel valde vi att vid oklara situationer använda FAR:s 
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ordlista för ekonomiska termer (FAR, 1988). För att säkerställa att de statistiska teknikerna 

genomfördes på korrekt sätt användes stöd bland annat från litteratur inom området statistik, 

tidigare forskning, hjälp-funktionen för SPSS-programmet och hemsidan för institutet för 

digital forskning och utbildning (IDRE UCLA). För att hantera de problem som uppstod i 

samband med bristen på förklaring av nyckeltalens utformning, gick vi tillbaka i den mån det 

gick till de studier där Vladu et al. (2016) hade hämtat sin inspiration ifrån. Dock fortsatte vissa 

frågetecken att bestå och en diskussion med våra handledare genomfördes för ett ytterligare 

omdöme. 

I och med att en del tolkningsproblem uppstått, kan validiteten i nyckeltalen av den anledningen 

anses låg. En studie med stark intern validitet kännetecknas å andra sidan av dess starka och 

replikerbara resultat (Schram, 2005). För att förbättra validiteten i vår studie, har vi redogjort 

för hur vi byggde upp nyckeltalen utifrån olika poster i de finansiella rapporterna så de ska 

kunna tolkas och replikeras av en utomstående.   

Reliabilitet står för studiens tillförlitlighet och kan påverkas av huruvida slumpen kan ha 

inverkat på resultatet (Lantz, 2011). Bryman och Bell (2011) beskriver reliabilitet utifrån 

måttens följdriktighet, överensstämmelse och pålitlighet. För att bedöma i vilken grad måttet 

kan anses reliabelt tar författarna hjälp av de tre faktorerna: stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att måttet inte ska fluktuera över tid i någon större 

utsträckning. Det vill säga om måttet mäts vid två olika tidpunkter så ska resultaten ha högt 

samband. (Bryman & Bell, 2011) Stabiliteten i vår studie förstärks med hjälp av ett utförligt 

beskrivet tillvägagångssätt. Vi anser att vår studie har relativt hög stabilitet och tror på att om 

studien genomförs på samma urval, kommer det att generera ett liknande resultat. 

Interbedömarreliabiliteten berör data som kan utsättas för subjektiva bedömningar (Bryman & 

Bell, 2011). Eftersom data som används i vår studie är mestadels kvantitativa och är hämtad 

från finansiella rapporter, minskar risken för feltolkningar och olika bedömningar beroende av 

vem som utför studien. Detta bidrar även till att stabiliteten blir något högre. Om en person 

skulle upprepa studien och hämtar samma data som redogjorts av oss kommer måtten inte att 

påverkas. 

Avgörande för studiens reliabilitet är tillförlitligheten i de metoder som används för att samla 

in och analysera data (Denk, 2002). Den interna reliabiliteten beskriver hur indikatorerna i 

studien förhåller sig till varandra (Bryman & Bell, 2011). Den interna reliabiliteten försämrades 

till följd av en alltför kort och översiktlig presentation av utformningen på nyckeltalen i Vladu 

et al. (2016) som diskuterats tidigare. Det krävdes att vissa subjektiva bedömningar gjordes för 

att studien skulle kunna fortsätta. Å andra sidan grundade sig bedömningarna i en ökad kunskap 

kring poster som kan vara utsatta för EM. Av den anledningen, ansåg vi, att även om tolkningen 

av nyckeltalen inte har fallit helt i linje med den Vladu et al. (2016) hade, kunde studien ändå 

generera intressanta resultat. 

I och med att modellen bestående av den slutliga uppsättningen av nyckeltal testas ökar studiens 

validitet. Vid bedömning av måttets validitet är utgångspunkten huruvida måttet i fråga 
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verkligen mäter det som avses att mätas (Bryman & Bell, 2011). Genom modellens hit ratio såg 

vi i vilken grad nyckeltalen kunde användas för att upptäcka EM, det vill säga hur väl den 

framtagna modellen har lyckats att placera företagen i rätt grupper. I och med att vi visste hur 

många företag i studien som använde sig av EM, respektive inte använde sig av EM, kunde vi 

med hjälp av testet som kontroll stärka reliabiliteten genom att minska slumpfelen. Vid en hög 

grad av samstämmighet med kontrollen och det faktiska antalet företag som använde sig av EM 

kan risken för slumpfel anses vara låg och reliabiliteten anses vara hög (Lantz, 2011). De 

eventuella brister som uppmärksammades under studiens gång, togs i beaktning vid analysen 

av studiens resultat. 

5. Empiri & analys 

5.1. Nyckeltalens diskriminanteffekt 

De första analyserna som genomfördes på insamlad empiri var LDA och Probit-modellen. 

Dessa tog fram de nyckeltal som visade högst diskriminanteffekt, det vill säga nyckeltal som 

visade störst skillnader mellan medelvärden för de två grupperna. Gruppernas medelvärden för 

respektive nyckeltal presenteras i Bilaga 4. 

5.1.1. Alla företag 

 
Tabell 3 LDA: Alla nyckeltal (Alla företag) 

  RI SG DI DEI LI1 LI2 AQ CFO1 CFO2 SI GMI II 

Wilks' Lambda 0,939 0,945 0,998 0,977 0,961 0,932 0,979 0,883 0,992 1,000     

F-värde  2,711 2,440 0,096 1,010 1,693 3,048 0,910 5,549 0,350 0,008     

p-värde 0,107 0,126 0,758 0,321 0,200 0,088 0,345 0,023 0,557 0,930     

I Tabell 3 presenteras resultatet från LDA baserad på samtliga företag som togs med i studien. 

Resultatet visar att de nyckeltal vars skillnader bäst förklarade den totala variansen mellan 

gruppernas medelvärden och hade starkast diskriminanteffekt är: CFO1 (FG 11,7 %) och LI2 

(FG 6,8 %). CFO1 är det enda nyckeltalet som analysen tog fram som signifikant för att 

beskriva skillnaderna mellan grupperna. Det betyder att resterande nyckeltal inte enskilt har en 

signifikant diskriminanteffekt vid en 5 % signifikansnivå. 
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Tabell 4 Wilks' lambda; Eigenvalue; Standardized canonical discriminant function coefficient (Alla företag) 

Funktion 1 

Std. canonical 

discriminant 

function coefficient 

Wilks' Lambda 
Eigen-

value1 
Sig. 1 

Canonical 

correlation1 Per 

nyckeltal 

För hela 

funktionen 

CFO1 1,041 0,883 
0,738 0,335 0,002 0,512 

SG 0,902 0,945 

1gäller för hela funktionen 

I Tabell 4 presenteras den funktion som LDA tog fram för den kombination av nyckeltal som 

bäst separerade skillnaderna mellan medelvärden. I funktionen fanns CFO1 med en bidragande 

faktor på 104,1 % och SG som bidrog med 90,2 % av den totala diskriminanteffekt funktionen 

genererade. FG för funktionen var 26,2 %, den hade ett Eigenvalue på 0,335 och en canonical 

correlation på 0,512.  

Resultaten skilde sig åt i Tabell 3 och Tabell 4. När nyckeltalen testades var för sig (se Tabell 

3) visades enbart CFO1 med en signifikant diskriminanteffekt, däremot i kombination med 

andra nyckeltal (se Tabell 4) hade även nyckeltalet SG tagits med av testet. SG, som enskilt 

nyckeltal, hade endast en FG på 5,5 %.  

CFO1 mäter kassaflödet från den löpande verksamheten i förhållande till årets resultat. Enligt 

Vladu et al. (2016) visar ett kassaflöde som har minskat mer än årets resultat på att företaget 

har ökat andelen periodiseringar. Den ökade andelen periodiseringar kan vara ett tecken på att 

andelen godtyckliga periodiseringar har ökat, som enligt teorin kan vara ett tecken på EM. SG 

mäter ett förhållande mellan årens nettoomsättning, där ett incitament till att använda EM skulle 

uppstå om nettoomsättningen minskade. 

Tabell 5 Probit: Nyckeltalens bidrag (Alla företag) 

Nyckeltal Koefficient Wald p-värde 

RI -3,312 5,115 0,024 

SG 3,519 5,383 0,020 

LI2 2,343 3,354 0,067 

CFO1 0,543 4,697 0,030 

CFO2 -1,088 3,688 0,055 

I Tabell 5 presenteras resultatet från Probit för de nyckeltal som genererade högst sannolikhet 

för att klassificera in företagen i rätt grupper. Resultatet visade att RI, SG och CFO1 är nyckeltal 

som enskilt hade ett signifikant samband för sannolikheten för att EM har använts. I likhet med 

LDA-resultatet visades CFO1 som signifikant. Däremot visade resultatet skillnader med 

resultatet från LDA, när det gällde nyckeltalen RI och SG, som LDA inte visade ha en 

signifikant diskriminanteffekt. RI mäter ett förhållande mellan företagets kundfodringar och 
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nettoomsättningen. Vladu et al. (2016) menar att ett tecken på EM föreligger om kundfodringar 

antar ett i förhållandevis stort värde jämfört med nettoomsättningen. 

Tabell 6 Probit: Chi-square & Likelihood ratio: Modell (Alla företag) 

  
Chi-square p-värde 

Modell (∈ SG, CFO1, LI2) 12,267 0,007 

I Tabell 6 presenteras resultatet av den modell som Probit tog fram bestående av en kombination 

av nyckeltal som med högst sannolikhet klassificerade företagen i rätt grupper. Modellen bestod 

av nyckeltalen SG, CFO1 och LI2. Modellen visade att kombinationen av nyckeltalen är 

signifikant och fungerade bättre än om något av nyckeltalen dem skulle tas bort från modellen. 

Överlag tog Probit och LDA fram samma nyckeltal som dem som hade högst 

diskriminanteffekt, vilka är CFO1 och SG. Till skillnad från tidigare analyser har LI2 

inkluderats i modellen. LI2 mäter ett förhållande mellan företagets kortfristiga skulder och 

nettoomsättningen. En ökad hävstångseffekt förväntas ge incitament till EM. 

5.1.2. Varuproducerande företag 

 

Tabell 7 LDA: Alla nyckeltal (Varuproducerande företag) 

 
RI GMI SG DI DEI LI1 LI2 AQ CFO1 CFO2 SI II 

Wilks' Lambda 0,988 0,714 0,877 0,972 0,999 0,795 0,911 0,999 0,684 0,999 0,997 0,924 

F-värde 0,365 12,041 4,219 0,880 0,038 7,743 2,948 0,028 13,839 0,026 0,089 2,479 

p-värde 0,550 0,002 0,049 0,356 0,846 0,009 0,096 0,867 0,001 0,873 0,768 0,126 

Resultatet för varuproducerande företag från Tabell 7 visade att de nyckeltal vars skillnader 

bäst förklarade den totala variansen mellan grupperna och hade starkast diskriminanteffekt var: 

CFO1 (FG 31,6 %), GMI (FG 28,6 %), LI1 (FG 20,5 %) och SG (FG 28,6 %). Samtliga visade 

även en diskriminanteffekt, som analysen visade som signifikant. 

Tabell 8 Wilks' lambda; Eigenvalue; Standardized canonical discriminant function coefficient (Varuproducerande företag) 

Funktion 

1 

Std. canonical 

discriminant 

function 

coefficient 

Wilks' Lambda 

Eigen-

value1 
Sig. 1 

Canonical 

correlation1 
Per 

nyckeltal 

För hela 

funktionen 

AQ 0,522 0,999 

0,321 2,114 0,000 0,824 CFO1 -1,593 0,684 

II 1,238 0,924 

1gäller för hela funktionen 
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I Tabell 8 presenteras den funktion LDA tog fram bestående av kombinationen av nyckeltal 

som bäst separerade skillnaderna mellan nyckeltalens medelvärden. I funktionen har AQ en 

bidragande faktor på 52,2 %, II på 123,8 % och CFO1 på 159,3 %. Funktionen hade en FG på 

67,9 %, den hade ett Eigenvalue på 2,114 och en canonical correlation på 0,824. 

På liknande vis som resultatet för den tidigare presenterade datasammansättningen för samtliga 

företag visades andra nyckeltal i funktionen än vad analysen för de enskilda nyckeltalen kom 

fram till. Funktionen plockade ut AQ, II och CFO1 som den kombination som genererade 

starkast diskriminanteffekt. AQ hade som enskilt nyckeltal endast en FG på 0,1 % och II på 7,6 

%.  

II mäter ett förhållande mellan lager och kostnad sålda varor, där ett ökat lagervärde i 

förhållande till kostnad för sålda varor skulle ge företaget incitament till att använda EM. AQ 

mäter ett förhållande mellan de anläggningstillgångar som inte är materiella och de totala 

tillgångarna. Enligt Vladu et al. (2016) har dessa tillgångar en högre risk om det skulle krävas 

en framtida kapitalisering. Om värdet av nyckeltalet är högre än 1 skulle det tyda på att andelen 

kostnader, som företaget har periodiserat, ökat. The political cost hypothesis förklarar hur 

företagsledningen kan välja att skjuta upp sina kostnader till en framtida period, som ett sätt att 

undvika olika regleringar. Som vi kan se i Bilaga 4, är medelvärdet för de företag som har 

använt EM, inte över 1. Det, enligt den teori Vladu et al. (2016) utgick från, skulle betyda att 

företagen inte har ökat andelen kostnader som periodiserats, utan minskat. I och med att 

resultatet snarare visade på en minskning av de periodiserade kostnaderna skulle det kunna vara 

ett tecken på ökad avskrivningstakt. Big bath-teorin förklarar hur företagsledningen kan välja 

att öka den aktuella periodens kostnader för att istället gynna framtida perioder. En ökad 

avskrivningstakt skulle leda till ökade kostnader för aktuell period, det går dock emot den teori 

som Vladu et al. (2016) presenterade i sin studie.  

Som enskilt nyckeltal togs även CFO1 fram som det nyckeltal som hade högst FG, följt av 

GMI. Därutöver visades även nyckeltalen SG och LI1 att ha en signifikant diskriminanteffekt. 

GMI mäter ett förhållande mellan företagets bruttomarginal mellan åren, där en försämrad 

bruttomarginal kan ge incitament för EM. SG mäter, som tidigare nämnt i avsnitt 5.1.1. Alla 

företag, ett förhållande mellan årens nettoomsättning, där incitament till att använda EM skulle 

uppstå om nettoomsättningen minskade. LI1 tar i sin tur vara på en ökad hävstångseffekt, där 

ett värde över 1 innebär att företagen har ökat sin hävstång och där med sin skuldsättning. Att 

företagen som har använt EM ökat sin hävstångseffekt kan vi också se för medelvärdet för 

nyckeltalet i Bilaga 4. 
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Tabell 9 Probit: Nyckeltalens bidrag (Varuproducerande företag) 

 Nyckeltal Koefficient Wald p-värde 

II -0,555 0,000 1,000 

GMI 34,801 0,000 1,000 

SG 19,482 0,000 1,000 

LI1 14,229 0,000 1,000 

AQ -10,309 0,000 1,000 

CFO1 3,708 0,000 1,000 

I Tabell 9 presenteras resultatet från Probit och de nyckeltal som genererade högst sannolikhet 

för att klassificera in företagen i rätt grupp. Resultatet visade att inget av nyckeltalen enskilt har 

fått en signifikant inverkan på sannolikheten att klassificera företagen rätt. 

Tabell 10 Probit: Chi-square & Likelihood ratio: Modell (Varuproducerande företag) 

 
Chi-square p-värde 

Modell (∈ II, SG, LI1, CFO1) 24,113 0,000 

I Tabell 10 presenteras den modell som Probit tog fram för den kombination av nyckeltalen 

som med högst sannolikhet klassificerade företagen i rätt grupp. Modellen, bestående av 

nyckeltalen II, SG, LI1 och CFO1, visade att kombinationen är signifikant, och det fungerade 

bättre än om något av nyckeltalen skulle tas bort. Resultatet från LDA och Probit lyfte fram 

liknade nyckeltal även för datasammansättningen för varuproducerande företag. 

5.1.3. Sammanfattning av diskriminantanalyserna 

Nyckeltalen som togs med i studien är konstruerade efter olika antaganden. Nyckeltalen RI, 

GMI, SG, LI1, LI2 och II bygger på att det har skett en förändring i den ekonomiska miljön. 

Dessa nyckeltal har avsikt att fånga upp en försämring. Vid en eventuell försämring i ekonomin 

för företagen, föreligger det enligt Vladu et al. (2016) teori ökat incitament att använda EM. 

Nyckeltalen DI, DEI, AQ, CFO1, CFO2 och SI försöker ta fasta på förvrängningar som har 

skett i de finansiella påståenden som kan vara ett resultat av att bolaget har använt EM-tekniker. 

I många av de äldre teorierna, som Healy, DeAngelo och Jones hade, ansågs processen för EM-

aktiviteter vara linjär. Att processen skulle vara linjär har väckt kritik, vilket Vladu et al. (2016) 

har tagit i beaktning vid utformningen av nyckeltalen. Forskarna Hribar och Collins (2002) hade 

en teori om att EM-aktiviteter bör följa förändringarna i den ekonomiska miljön, vilket 

forskarna Vladu et al. (2016) verkar vara överens om. Detta i och med att en del av nyckeltalen 

försöker fånga upp eventuella förändringar i företagets ekonomiska miljö. 
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För båda av våra datasammansättningar har LDA och Probit lyft fram liknande nyckeltal. CFO1 

och SG var nyckeltalen som var gemensamma för bägge datasammansättningarna. Funktionen 

som togs fram genom LDA för varuproducerande företag visade ett högre Eigenvalue, än den 

funktion som togs fram för samtliga företag. Det betyder att modellen för varuproducerande 

företag fungerar bättre som helhet. En gemensam nämnare för de två funktionerna är att båda 

inkluderar ett nyckeltal som försöker ta fasta på ett eventuellt incitament till EM samt ett eller 

två nyckeltal som visar på att en eventuell EM-aktivitet har förekommit. 

Vladu et al. (2016) fick fram nyckeltalen RI, II, GMI, SG, DI, DEI, LI1, LI2 och AQ som de 

nyckeltal som genererade högst diskriminanteffekt. Som vårt resultat har visat, går det i linje 

med forskarnas resultat gällande nyckeltalen RI, II, GMI, SG, LI1, LI2 och AQ. Resultatet 

skiljer sig dock en aning beroende på vilken datasammansättning resultatet jämförs mot. Inför 

kommande analys plockades nyckeltalen som visat högst diskriminanteffekt ut. Gällande alla 

företag, plockades RI, SG, LI2, CFO1 och CFO2 ut. SG och LI2 visade sig ha hög 

diskriminanteffekt i kombination med CFO1 (se Tabell 4 och Tabell 6). CFO1, SG och RI hade 

en signifikant diskriminanteffekt var för sig och CFO2 låg i närheten av den acceptabla 

signifikansnivån (se Tabell 5). För varuproducerande företag plockades nyckeltalen GMI, SG, 

LI1, AQ, II och CFO1 ut. GMI, SG, LI1 och CFO baserat på att de hade en signifikant 

diskriminanteffekt var för sig (se Tabell 7) och nyckeltalen AQ och II, tack vare hög 

diskriminanteffekt i kombination med varandra och CFO1 (se Tabell 8 och Tabell 10). 

5.2. Test av nyckeltalens relevans och bidrag 

Den andra analysen som genomfördes var en MANOVA. Analysens syfte var att bilda 

kombinationer av nyckeltalen som visat en diskriminanteffekt, för att komma fram till vilken 

kombination som hade starkast samband till företagen som använt EM samt om den visar det 

förväntade sambandet i regressionen, det vill säga positivt. 

 

 

 

 



35 

 

5.2.1. Alla företag 

 

Tabell 11 MANOVA (Alla företag) 

  p-värde RI SG LI2 CFO1 CFO2 R2 
F-

värde 

Modell 1 

Coefficient 0,000 
-0,675 0,838 0,403 0,154 -0,210 

0,498 7,543 

p-värde 0,005 0,000 0,025 0,001 0,010 

Modell 2 

Coefficient 0,000 
-0,620 0,705 

  
0,185 -0,200 

0,426 7,226 

p-värde 0,014 0,003 0,000 0,019 

Modell 3 

Coefficient 0,001 
-0,538 0,748 

  
0,140 

  0,337 6,787 

p-värde 0,039 0,002 0,001 

Modell 4 

Coefficient 0,001   
0,677 

  
0,143 

  0,262 7,276 

p-värde 0,007 0,002 

Tabell 11 visar resultatet för samtliga företag. Alla modeller hade ett signifikansvärde på <0,05, 

vilket betyder att de innehöll åtminstone ett nyckeltal som hade ett signifikant samband till 

företagen som har använt EM. Modell 1 hade högst FG, vilket R2-värdet visar. Däremot 

innehåller modellen två nyckeltal som visar på negativa samband: RI och CFO2. I Modell 2 är 

LI2 exkluderat, vilket gav modellen en något lägre FG. I Modell 3 är även CFO2 uteslutet, 

vilket har resulterat i ytterligare något lägre FG. Både Modell 2 och Modell 3 innehåller precis 

som Modell 1 nyckeltal med negativa samband. Modell 4 består av nyckeltalen SG och CFO1. 

F-värdet är det näst högsta, vilket betyder att kombinationen på nyckeltal är den som hade den 

näst största variationen i medelvärden mellan grupperna samt näst minsta variationen inom 

grupperna. I Modell 4 visade samtliga nyckeltal det förväntade positiva sambandet. Modellen 

består av samma nyckeltal som LDA plockade fram som den kombination med nyckeltal som 

genererade högst diskriminanteffekt. 
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5.2.2. Varuproducerande företag 

 

Tabell 12 MANOVA (Varuproducerande företag) 

 p-värde II GMI SG LI1 AQ CFO1 R2 F-värde 

Modell 1 

Coefficient 0,000 
-0,837 0,391 0,478 0,314 -0,392 0,213 

0,745 12,177 

p-värde 0,014 0,589 0,068 0,127 0,121 0,000 

Modell 2 

Coefficient 0,000 
-0,920  

 

0,449 0,361 -0,372 0,224 
0,742 14,956 

p-värde 0,003 0,075 0,052 0,131 0,000 

Modell 3 

Coefficient 0,000 
-0,879  

 

0,530 0,411  

 

0,203 
0,718 17,178 

p-värde 0,004 0,037 0,030 0,000 

Tabell 12 visar resultatet för varuproducerande företag. Modellerna hade ett signifikansvärde 

på 0,000, vilket betyder att de innehåller åtminstone ett nyckeltal som hade ett signifikant 

samband till företagen som har använt EM. Samtliga modeller innehåller åtminstone ett 

nyckeltal som inte visade det förväntade positiva sambandet i regressionen (II och AQ). Modell 

1 hade den högsta FG däremot har Modell 3 det högsta F-värdet, vilket betyder att 

kombinationen på nyckeltal där är den som hade största variationen i medelvärden mellan 

grupperna och minst variation inom grupperna. I Modell 3 bidrog varje enskilt nyckeltal i 

regressionen som mest. SG, LI1 och CFO1 visade det förväntade positiva sambandet, II visar 

en hög bidragande faktor, dock ett negativt samband. Till skillnad från den funktionen LDA 

genererade, bestående av kombinationen som visade högst diskriminanteffekt, tas inte AQ med 

i modellen utan istället visas SG med ett starkare samband. 

AQ och II är nyckeltal som bygger på poster från tillgångssidan i balansräkningen, vilket skulle 

kunna vara en förklaring till att dessa får en stark kombination i diskriminantanalysen. Som 

tidigare nämnt är CFO1 ett nyckeltal som försöker ta vara på företagets ökade periodiseringar. 

CFO1 är inte uppbyggd av poster från balansräkningen, däremot ska nyckeltalet ta hänsyn till 

en ökad andel periodiseringar som på så vis skulle påverka balansräkningens poster. Det 

diskriminantanalysen gör är att mäta skillnader av medelvärdet mellan grupperna, där vi kan se 

att det förelåg en skillnad och som kan vara förklaringen till att nyckeltalet ändå visade sig ha 

en signifikant diskriminanteffekt tillsammans med II och CFO1, även om sambandet inte klarar 

den satta signifikansnivån i MANOVA. 

5.2.3. Sammanfattning av nyckeltalens relevans och bidrag 

De flesta nyckeltalen visade det förväntade positiva sambandet i regressionen förutom CFO2 

och RI i analysen för alla företag och II, AQ för analysen för varuproducerande företag. I 

resultatet från Vladu et al. (2016) studie visade LI2 (kortfristiga skulder genom 

nettoomsättning) med ett negativt samband, vilket inte uppstod i vårt fall.  De negativa 



37 

 

sambanden går inte ihop med förväntningarna, i och med att ett positivt samband förväntades 

för samtliga nyckeltal. Nyckeltalen bygger på att ett visst tillstånd i en period, ger incitament 

till företagen att använda EM i kommande perioder, alternativt att ett förändrat tillstånd mellan 

två perioder är ett tecken på möjlig EM-aktivitet. Samtliga nyckeltal är konstruerade för att ta 

fasta på ett växande förhållande, förutom nyckeltalen GMI och DI, som ska ta fasta på ett 

avtagande förhållande. Nyckeltalen GMI och DI har en konstruktion som skiljer sig från övriga 

nyckeltal på så sätt att förhållande år t-1 sätts i relation till år t istället för tvärtom. Detta är till 

för att generera det positiva sambandet i regressionen. Huruvida sambandet i regressionen är 

positivt eller inte kommer att påverkas av vilken EM-aktivitet som har använts, samt om den 

ekonomiska miljön har försämrats eller förbättrats. Skulle den ekonomiska miljön ha 

förbättrats, varav de företag som har använt EM har det gemensamt, kommer regressionen 

förmodligen visa på ett motsatt samband.  

Vladu et al. (2016) byggde sina teorier på att en försämring i företagets ekonomiska miljö ökade 

incitamenten att använda EM. Incitament för att öka resultatet med hjälp av EM vid en 

försämring i företagets ekonomiska miljö kan förklaras av flera av de positivistiska 

redovisningsteorierna. Hypoteserna som de ekonomiska teorierna ofta utgår ifrån, tar sitt 

avstamp i de olika kontrakt som organisationerna är uppbyggda på. Det gäller främst kontrakt 

som på olika sätt kan skapa incitament för en part att använda EM. I agentteorin används 

kontraktet för att skapa mer kontroll för en part, principalen, som har en sämre inblick i 

företaget, vilket kan vara ägarna eller en utomstående part som på ett eller annat sätt är 

intresserad av hur det går för företaget. Kontraktet är grunden för de incitament som kan uppstå 

för den kontrollerade parten. I agentteorin representeras den part som blir kontrollerad av en 

agent, som i vår studie representeras av företagsledningen. Med stöd av The bonus hypotes 

theory uppstår incitament enligt agentteorin för företagsledningen genom de olika 

bonusnivåerna. För att företagsledningen ska få den bonus som kontraktet utlovar vid vissa 

resultatnivåer, manipuleras redovisningen för att öka chanserna att nå önskad nivå. Med stöd 

av The debt cost hypotes skapas incitament genom de krav som till exempel investerare, banker 

eller andra kreditbolag kan ha gentemot företaget för att kontraktet ska gälla. 

Oftaförekommande krav är nivåer på nettoomsättningen som visar företagets möjligheter att 

betala, vilket gör nettoomsättningen till en viktig post. Redovisningen manipuleras i dessa fall 

för att undvika att nivåerna bryts. Att nettoomsättningen är en viktig post finns även stöd för i 

studiens resultat, där flera av de nyckeltal som har visat signifikanta samband bygger på ett 

förhållande som på ett eller annat sätt påverkas av företagets omsättning. 

The self-interest theory baseras på att individer är rationella och tar hänsyn till det egna 

intresset. Redovisningen kan därför påverkas av att företagsledningen försöker gynna sitt eget 

intresse. Det skapar i sin tur incitament även för att manipulera resultatet i motsatt riktning, 

negativ riktning. Big bath kan, som tidigare nämnts i avsnitt 3.5. Incitament till EM: Big bath, 

användas för att förklara incitamenten för att styra resultatet i negativ riktning. När 

företagsledningen är för långt ifrån sitt bonusmål väljer företagsledningen enligt The bonus 

hypotes theory att ta en större förlust för aktuell period, för att på så sätt kunna förbättra sina 

möjligheter att komma upp till sitt resultatmål i kommande perioder. På samma omvända sätt 

kan The debt cost hypotes förklara incitamenten genom att när företagsledningen är långt över 
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de nivåer kontraktet kräver, kan extra kostnader tas för perioden för att undvika att bryta 

nivåerna i kommande perioder. Att incitament för EM finns för att styra resultatet i båda 

riktningarna är en möjlig förklaring till att nyckeltalen har visat samband i regressionen som 

inte varit det förväntade. De teorier som Vladu et al. (2016) hade kring de samband nyckeltalen 

var byggda efter var inte konstruerade för att fånga de incitament som kan finnas eller de EM-

tekniker som kan användas för att istället generera ett sämre resultat.  

Sammanfattningsvis har resultatet från MANOVA för samtliga företag visat att nyckeltalen 

CFO1 och SG i kombination med varandra bidrog till starkast separation för de företag som har 

använt EM från dem som inte har använt EM. För varuproducerande företag blev resultatet SG, 

LI1 och CFO1. Modellerna inkluderade nyckeltal som visade ett signifikant positivt samband 

till företag som har använt EM både i kombination med varandra som enskilt. Resultatet från 

MANOVA stöder även resultatet från diskriminantanalyserna. 

5.3. Test av nyckeltalens förmåga att placera företag 

5.3.1. Alla företag 

 
Tabell 13 Hit ratio & Wilks' lambda för modeller (Alla företag) 

 Hit ratio Wilks’ lambda 

Modell (∈ SG, CFO1) 0,886 0,738 

Från Tabell 13 kan avläsas att modellen lyckades placera 88,6 % av företagen i rätt grupp. 

Wilks’ lambda visade att modellen förklarade 26,2 % av den totala variansen mellan grupperna. 

5.3.2. Varuproducerande företag 

  

Tabell 14 Hit ratio & Wilks' lambda för modeller (Varuproducerande företag) 

 Hit ratio Wilks’ lambda 

Modell (∈ SG, LI1, CFO1) 0,100 0,282 

Från Tabell 14 kan avläsas att modellen lyckades placera 100 % av företagen i rätt grupp. Wilks’ 

lambda visade att förklarade 71,8 % av den totala variansen mellan grupperna. 

5.4. Sammanfattande analys 

Vladu et al. (2016) fick i sin studie fram nyckeltalen SG, RI och LI1 som var de som bäst kunde 

användas i en modell för att urskilja företag som har använt EM. Resultatet för 

datasammansättningen bestående av varuproducerande företag visade ett starkt samband till 
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resultatet från studien av Vladu et al. (2016). Två av tre framtagna nyckeltal är gemensamma, 

SG och LI1. Resultatet för alla företag gick i linje med resultatet från Vladu et al. (2016) 

gällande nyckeltalet SG. Därutöver kan resultatet anses vara relativt lika mellan de olika 

datasammansättningarna, där både CFO1 och SG har varit framträdande nyckeltal i båda 

analyserna. Modellen som togs fram för varuproducerande företag som även inkluderade LI1 

har visat sig placera företagen mer korrekt än den modell som togs fram för samtliga företag.  

I likhet med tidigare modeller för att upptäcka EM, bygger studiens framtagna modeller på 

företagsspecifika variabler. I tidigare studier får variablerna representera det som går att 

förklara, medan det oförklarade representerar EM. Nyckeltalen däremot försöker fånga 

förändringar genom att studera olika förhållanden, där ovanligt uppblåsta förhållanden ökar 

sannolikheten för EM. Problematiken som förekommer kring olika förhållandeanalyser som 

har använts på området har varit angående de förhållanden som är relevanta att studera. Äldre 

modeller som har använts på området EM har kritiserats på grund av de bedömningar de 

godtyckliga periodiseringarna kräver. Bedömningar som krävs är någon form av skala för vad 

som är godtyckligt. I likhet med tidigare modeller försöker nyckeltalet CFO1 att fånga de 

godtyckliga periodiseringarna. Genom att olika antaganden görs för nyckeltalen, visas det om 

företaget har ökat sina periodiseringar. Scott (1997) menade att det är svårt för en utomstående 

part att bedöma ett företags godtyckliga periodiseringar på grund av att dessa påverkas av 

många olika faktorer. Det betyder att det kan finnas andra faktorer som kan ha orsakat ett 

mönster i företaget, som modeller som mäter EM fångar upp. Detta är en problematik som även 

föreligger vid användningen av nyckeltalen. Hribar och Collins (2002) påtalar att det bästa sättet 

att mäta företagets periodiseringar är genom kassaflödet och att modeller inte bör byggas upp 

av poster från balansräkningen. Det stöder resultatet för nyckeltalet CFO1 som är uppbyggt av 

företagets kassaflöde i förhållande till årets resultat. LI1 är å andra sidan enbart uppbyggt av 

poster från balansräkningen i och med att den tar ett förhållande mellan företagets kortfristiga 

skulder och de totala tillgångarna. 

Nyckeltalet SG är uppbyggt av posten nettoomsättning, vilket är kopplat till företagets intäkter. 

Intäkter är den post som enligt McKee (2005) signalerar i vilken utsträckning företaget har 

lyckats tillföra värdeökningar och som enligt Ronen och Yaari (2008) är den som oftast utsätts 

för manipulation. Samtidigt bör lyftas, att om resultatet jämförs mot de faktiska anklagelserna 

som företagen som manipulerat sin redovisning blivit utpekade för (se Bilaga 1) är övervägande 

del av anklagelserna riktade mot redovisningen av intäkter, vilket stöder resultatet för SG. 

Redovisningen av intäkter är en post som regelverket lämnar mycket tolkningsutrymme för till 

företaget. Det möjliggör att inkomster kan tas upp som intäkter i felaktig period genom felaktiga 

periodiseringar. Däremot är det också viktigt att komma ihåg att det svenska lagsystemet är 

uppbyggt för att lämna plats åt företagen för att kunna göra egna bedömningar och tolkningar 

samt att frångå redovisningsnormer för att kunna förmedla en korrekt bild av företagets 

ställning. En problematik kommer då att uppstå gällande huruvida utnyttjandet av 

tolkningsutrymmet är eller inte är ett agerande som är att anse som EM.  

Zetterquist (2002) och McKee (2005) tillsammans påpekar problemet att det inte finns någon 

tydlig gräns mellan vad som kan anses som en acceptabel nivå på manipulation och vad som är 



40 

 

att klassa som bedrägeri. Mulford och Comiskey (2011) påpekar att det är problematiskt att 

avgöra vad som är ett oetiskt beteende. Detta är ett problem som gör det svårt i studier om EM 

att på något sätt kunna påvisa att företag har använt sig av EM. Som en hel del av kritiken av 

tidigare modeller, är det svårt att veta att det är rätt beteende som fångas upp av modellen. Det 

gör att de nyckeltal som resultatet har visat kunna urskilja studiens företag, som har varit 

utpekade för EM, kan ha fångat rätt effekter av ett beteende som är oetiskt. Å andra sidan kan 

dessa skillnader ha påverkats av vilka företag som har inkluderats i urvalet, och effekterna som 

fångats upp inte varit de avsiktliga. Den positivistiska redovisningsteorin utgår från att företag 

väljer att organisera sig på det sätt som är mest effektivt. Olika typer av branschförhållanden 

såsom konkurrenssituation eller regleringar är faktorer som kan påverka företagets val om vilket 

organiseringssätt som anses vara det mest effektiva. Det skulle kunna betyda att nyckeltalen 

som har visat sig vara användbara för att urskilja företag som har använt EM, lika väl skulle 

kunna vara en effekt av att företag ur respektive grupp tillhör olika branscher, består av olika 

storlekar eller andra skillnader som har genererat en diskriminanteffekt. Det i sin tur gör att 

nyckeltalen fångar upp effekter som snarare är från en branschpraxis som har vuxit fram eller 

andra värdeförändringar som inte är ett resultat av ett oetiskt beteende. Det gör att resultatet blir 

begränsat till studiens medverkande företag och kan innehålla brister om modellen skulle 

appliceras på nya företag, som i sin tur har andra faktorer gemensamt. 

6. Slutsats 

Studien har genererat två snarlika modeller som har visat sig kunna utpeka företagen som har 

använt EM eller som har incitament för att använda EM. Resultatet visade att nyckeltalen SG 

och CFO1 bäst kunde urskilja företag som har varit utpekade för att manipulera sin redovisning. 

Resultatet finner stöd av att båda nyckeltalen visade ett signifikant samband till företagen som 

manipulerat sin redovisning för de båda datauppsättningarna analyserna genomfördes på. Det 

betyder att en ökad sannolikhet för EM föreligger när försäljningen har minskat och kassaflödet 

har minskat mer än årets resultat. Utöver dessa två nyckeltal har även LI1 visat ett signifikant 

samband när företaget är varuproducerande. Det betyder att sannolikheten för EM ökade 

ytterligare när skuldsättningen också hade ökat.  

Resultatet visade ett samband till studiens medverkande företag som manipulerat sin 

redovisning och de anklagelser som har gjorts. Detta gör att studiens resultat kan styrkas av den 

anledning rätt effekter kan anses ha fångats av modellen för de företag som den har applicerats 

på. Å andra sidan kan det också tala för att resultatet är väldigt färgat av studiens uppbyggnad. 

I och med studiens uppbyggnad av en komparativ flerfallstudie där en av grupperna har fungerat 

som kontrollgrupp blir resultatet beroende av studiens urval. Huruvida presenterat resultat de 

facto är ett resultat av att de skillnader som finns hos företag som använder sig av EM eller om 

resultatet snarare baseras på andra faktorer som studiens urval hade gemensamt eller inte 

gemensamt, kan inte styrkas med det tillvägagångssätt som valdes för studien. I och med att 

igen entydig definition finns för vad EM är, blir det problematiskt att bevisa att en faktisk EM-

aktivitet har förekommit. Huruvida urvalet för företagen i respektive grupp kan representera en 

normalfördelning, kan inte styrkas med anledning av den problematik som föreligger kring 

fenomenet EM. Hade urvalet bestått av en annan grupp av företag finns det risk för att resultatet 
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hade sett annorlunda ut. Nyckeltalen SG och LI1 finner dock stöd från studien som har 

replikerats, Vladu et al. (2016), vilket kan styrka nyckeltalens förmåga utöver studiens kontext.  

Sammanfattningsvis blir slutsatsen att studien inte helt har uppfyllt sitt syfte. Studien har tagit 

fram två modeller, bestående av nyckeltalen SG och CFO1 samt SG, CFO1 och LI1 som har 

lyckats utpeka 88,6 % respektive 100 % av företagen som varit anklagade för att manipulerat 

sin redovisning. Däremot kan modellerna anses vara beroende av studiens urval och därav kan 

brister förekomma i anledning av huruvida modellen skall kunna fungera som ett självständigt 

verktyg på svenska företag.  

7. Avslutande reflektion 

Studien vi valde att replikera hade som syfte att skapa en enkel och kostnadseffektiv modell 

genom att ta fram nyckeltal som kan urskilja företag som har manipulerat resultatet. De 

framtagna modellerna som studien har genererat bygger endast på data för ett fåtal nyckeltal 

inhämtade från en tvåårs period, vilket gör dem relativt enkla och tidseffektiva att använda. De 

framtagna modellerna kommer dock att stöta på flera av de problem som tidigare modeller har 

kritiserats för när de tas från den komparativa miljö som studien har genomförts i. Stor 

problematik föreligger kring fenomenet EM. Svårigheten för en utomstående part att kunna 

värdera ett företags poster gör det svårt att bevisa att EM-aktiviteter har förekommit hos de 

företag som vi valde att inkludera i gruppen som varit utpekade för att använt EM. Det har redan 

diskuterats under metodavsnittet om hur studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas. Syftet med 

studien var att generera en modell, och för att kunna göra det med valt tillvägagångssätt blev 

studiens generaliserbarhet lidande. Däremot finns det likheter med resultatet från Vladu et al. 

(2016) som kan styrka att resultatet skulle kunna vara giltigt på en bredare kontext. Därtill anser 

vi att ytterligare problem föreligger med våra modeller, precis som med modellen som togs 

fram i den spanska kontexten.  

När modellen tas bort från den komparativa miljön, där två grupper av företag jämförs mot 

varandra, kommer det krävas att en nivå eller en gräns sätts upp gällande förhållandet av 

nyckeltalen. Detta för att sedan kunna avgöra huruvida resultatet tyder på ett acceptabelt 

beteende eller EM. Nivåerna kommer antagligen kräva att uppskattningar görs, precis som har 

varit fallet för de modeller där utgångspunkten är i de godtyckliga kostnaderna. 

Tolkningsproblem kommer följaktligen att uppstå när modellen används i praktiken för hur 

olika mätvärden ska tolkas och värderas. Det gäller vid vilka nivåer företaget får starkare 

incitament för att använda EM och vid vilka nivåer det tyder på att en EM-aktivitet har använts.  

Genom att se på de poster som har inkluderats i nyckeltalen i förhållande till de poster som ofta 

beskrivs i samband med EM, kan modellen anses ha en legitim utgångspunkt. Däremot kommer 

det oavsett vilka nyckeltal som studier skulle välja ut i en eventuell modell, problem att uppstå 

gällande hur modellen skall fungera i praktiken. Nyckeltalen som studien bygger kring kan 

kritiseras av den anledningen huruvida de kan ta fasta på eventuella incitament en 

företagsledning kan ha för att manipulera resultatet i motsatt riktning. Det finns därutöver ett 
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par nyckeltal med oförklarade negativa samband som talar för att nyckeltalen inte fungerade 

som det var tänkt. Mätfel kan leda till felaktig förkastning av studiens hypoteser. Felberäknade 

nyckeltal kan leda till att studien har genererat ett resultat som inte speglar den verkliga bilden. 

Som tidigare diskuterats i metodavsnittet var Vladu et al. (2016) beskrivning av nyckeltalens 

utformning bristfällig, samtidigt bygger en hel del av studiens reliabilitet på att medverkande 

företag för respektive grupp har respektive inte har använt EM-tekniker i sin redovisning. I 

tidigare modeller som har använts på området EM görs ett antal olika antaganden för att på ett 

eller annat sätt legitimera sina val och sin utformning på modellen. På samma sätt har vi i vår 

studie varit tvungna att göra olika antaganden om att våra urvalsmetoder genererade två grupper 

av företag med olika beteenden för att en komparativ metod skulle kunna användas. Av samma 

anledning måste Vladu et al. (2016) ha gjort antaganden om att deras konstruktion av 

nyckeltalen var utformade på ett sätt som kunde anses fånga de beteenden som önskades.  

Redovisningsskandaler kommer med stor sannolikhet att fortsätta uppdagats. Varav det finns 

ett behov för intressenter att kunna styrka rapporternas innehåll i och med att de ofta används 

som underlag vid beslut. Redovisningsregler och lämnat tolkningsutrymme ställer till det för 

utomstående parter att kunna göra egna värderingar och bedömningar. En osäkerhet råder som 

gör att användarna av företagets finansiella rapporter tappar förtroendet för dess innehåll. Idag 

saknas det nivåer för vad som är en sannighetsenligrapport och vad som skall klassas som 

bedrägeri. Ökade kunskaper och förståelse för vad som kan trigga företag att använda EM samt 

hur EM kan upptäckas kan därför anses kunna ge tillbaka rapporterna sin trovärdighet. 

Även om studien inte har genererat ett optimalt resultat på grund av att många frågetecken finns 

kvar kring hur modeller som denna skall kunna fungera i praktiken, samt att modellerna kan 

innehålla brister om den appliceras i en ny kontext, anser vi att ett visst bidrag har gjorts. Studien 

har bidragit med en ökad förståelse för i vilka former EM kan ta form och hur det skulle kunna 

komma i uttryck i de finansiella rapporterna. Således blir studien intressant för de som är 

intresserade av ämnet EM såsom för intressenter som försöker bedöma de finansiella 

rapporterna. Modellerna som studien har genererat kanske idag inte fungerar som ett 

självständigt verktyg, däremot finns det goda möjligheter att vidareutveckla modellerna genom 

att applicera dem i en ny miljö med förutsättningar för att kunna skapa ett mer generaliserbart 

resultat. Genom ytterligare studier på området tror vi att det finns möjlighet att utveckla 

modellen och skapa en stabilare grund. 
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 I 

Bilaga 1: Företag som har använt EM 

 

Arkitekthus DNU AB (2007–2006) 
Kunders förskott hade redovisats som intäkter, kända förluster beaktogs inte och olika omkostnader 

hade aktiverats och bokförts som tillgångar (Hedelius, 2014). 

 

Eltel AB (2016–2015) 
Aggressiv vinstavräkning och kraftiga nedskrivningar (Sundkvist, 2017; Olilla, 2016). 

 

Eniro AB (2014–2013) 
För höga intäkter och resultat inrapporterade samt felaktiga periodiseringar (Hedelius & Sundkvist, 

2015; Petersson, 2014). 

 

Hellefors Bryggeri AB (2006–2005) 
Övervärderat lager inför försäljning av företaget (Joffer, 2010; SvD, 2010). 

 

Kraft & Kultur i Sverige AB (2010–2009) 
Alltför höga bokförda intäkter som saknade substans i verkligheten (Södertörns tingsrätt).  

 

Noréns TM AB (2006–2005) 
Felaktiga fakturor och felaktig bokföring av löner och affärshändelser utan underlag bland annat 

(Berring, 2013; Lindsköld, 2013). 

 

Oniva Online Group Europe AB (2013–2012) 
Felaktig bokföring och uppblåst resultat (Affärvärlden SIX, 2014; Froste, 2014). 

 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (2016–2015) 
Misstänkt aggressiv bokföring som har blåst upp intäkterna (Cervenka & Hedelius, 2016). 

  



II 

 

Bilaga 2: Formler för nyckeltalen  

 

Receivables index (RI) - Index av kundfordringar 

 

 
 

Inventories index (II) - Index av varulager 

 

 
 

Gross margin index (GMI) - Bruttomarginal index 

 

 
 

Sales growth (SG) - Ökad nettoomsättning 

 

 
 

Depreciation index (DI) - Avskrivningsindex 

 

 
 

Discretionary expenses index (DEI) - Index av godtyckliga kostnader 

 

 
 

 

 

 



III 

 

Leverage index 1 (LI1) - Index av hävstångseffekten 1 

 

 
 

 

Leverage index 2 (LI2) - Index av hävstångseffekten 2 

 

  
 

Asset quality (AQ) - Tillgångarnas kvalitet 

 

 
 

CFO index 1 (CFO1) - Index på kassaflöde från den löpande verksamheten 1 

 

 
 

CFO index 2 (CFO2) - Index på kassaflöde från den löpande verksamheten 2 

 

 
 

Sales index (SI) - Index av nettoomsättning 

 

 
 

 



 IV 

Bilaga 3: Korrigerad datamaterial 

Företag                                     typ av ftg  RI II GMI SG DI DEI LI1 LI2 AQ CFO1 CFO2 SI 

ProfilGruppen AB 0 0,823294258 0,985491107 0,876203279 0,961111111 0,967143241 0,638052511 1,148696403 1,095649615 0,852836421 0,352252444 1,239010523 0,846171855 

NIBE Industrier AB 0 0,901657114 0,994096837 0,970302790 1,159292178 0,908582130 0,996689020 0,953918281 0,919570169 1,153158425 0,910450972 1,030285875 1,006858758 

Trelleborg AB 0 1,059688603 1,142879732 0,957566421 1,048526056 1,204156298 1,110808495 1,246594953 1,440685636 1,030727068 1,118967326 1,271758103 0,680380135 

Atlas Copco AB 0 1,123774239 1,026895349 1,002755623 0,926601350 0,948461040 1,002454661 1,050909868 1,233780316 0,992740865 0,998618019 0,796027913 1,070038333 

Boliden AB 0 0,791169660 0,852491788 1,035914047 1,098240549 1,011777260 1,007207515 0,843090295 0,822023546 0,937578490 0,757612372 0,605961365 1,692563214 

Autoliv Inc AB 0 0,979007022 0,927684437 0,876203279 1,220190398 1,024637677 1,262485346 0,926674014 0,766334196 0,829462409 0,094931354 1,383934531 0,873762161 

Aktiebolaget Electrolux 0 0,842432642 0,779568647 0,876203279 1,020661157 0,940877235 0,728869553 0,849306398 0,843909689 1,005049108 -0,710090391 -0,547557212 -0,034008180 

Haldex AB 0 1,101366034 1,019711436 0,986478356 1,117346939 1,040955631 0,955389916 1,313409951 1,388248414 0,957709452 0,547822629 1,306126442 0,724349050 

Nolato AB 0 0,751183202 0,779568647 0,929888585 1,167268973 0,986801242 1,027699969 0,865934520 0,716304829 1,011165781 0,691965958 1,113984738 1,085195373 

Swedol AB 0 1,107581445 0,857516768 0,928171562 1,074658502 0,939532103 0,912246119 0,747753169 0,720322519 0,965963667 -0,710090391 -0,547557212 -0,034008180 

Display AB 0 1,071130671 1,142879732 0,949419356 1,310906165 1,257148799 1,022895929 1,087873447 1,142281521 1,130504110 1,168816003 1,505155923 0,632737732 

SAS AB 0 0,783249066 1,142879732 0,998414403 1,095061350 0,846848618 1,049724141 0,882269159 0,692408645 1,113297515 0,075038008 1,623004130 0,785089179 

NCC AB 0 1,035908519 1,010495756 0,926112616 1,063867280 1,093694627 0,638052511 1,078760589 0,968315854 0,960739911 0,362878553 0,514906638 1,692563214 

Vattenfall AB 0 0,932681215 1,060702740 0,876203279 1,012784205 0,979088116 0,977644117 0,850484151 0,814235918 0,955570370 1,020952858 1,359142086 0,768512805 

Gambro AB 0 1,084129377 0,985199237 0,962711517 0,947740625 0,928665286 1,200802003 0,773099002 0,772540306 0,912359233 0,527254893 1,293579907 0,773607559 

Svenska Cellulosa AB SCA 0 1,265845052 0,779568647 1,035914047 1,063871435 0,934917974 1,574842010 1,034297635 1,440685636 1,242842869 1,012287455 1,007110360 0,116253917 

JM AB 0 1,199989083 0,779568647 1,035914047 1,261790042 0,866934239 0,933219178 1,022315231 0,863188374 1,153577385 1,258627301 1,599405615 0,740492446 

Stora Enso AB 0 1,211003467 1,077493799 0,960770351 0,963808142 1,120448834 0,978039310 1,095327671 1,178713860 0,901741335 0,912449194 1,362868667 0,681838723 

Elanders AB 0 1,114884608 0,909919143 1,035914047 1,096662696 1,028804366 1,190981195 1,025697578 1,005122706 0,985111200 0,442506226 0,332203726 1,692563214 

Lindab Ab 0 1,143578571 0,971774195 0,913197787 1,161285984 0,809901934 0,996675257 0,998326527 0,839327945 0,614599335 0,352173965 0,472660655 1,692563214 

Billerud AB 0 0,893933938 0,995962627 0,983779616 0,995893224 0,862926086 0,992398396 0,955624201 0,965947127 1,147010241 0,994582998 1,072512579 0,922425691 

PA Resources AB 0 0,737557796 1,027581228 1,000535042 0,866145089 1,054557422 1,341523695 1,313409951 1,440685636 0,917919031 1,905261932 1,196375107 0,465240372 

Swedol AB 0 1,000880793 0,919221369 0,982260537 1,113279838 0,729277279 0,829181770 1,167783152 1,060539768 1,147607135 1,149527187 0,991627995 1,110417936 

Rottneros AB 0 1,265845052 1,086526611 0,876203279 1,113750900 1,257148799 1,121992952 0,704063069 0,686604053 1,185983683 1,992723745 1,544396408 0,663966883 

Addnode Group AB 0 0,968366516 0,922751617 1,012296299 1,057757114 1,068664155 0,690056018 1,006165933 1,098220716 1,091818242 1,398971927 0,879092490 1,042186414 

DGC One AB 0 1,185345595 1,015645278 1,000015120 1,116079964 0,926708645 0,790762513 1,018004107 0,913710177 0,596192544 0,801856896 0,882569182 1,262386407 

Global Health Partner AB 0 1,020800732 0,856655866 0,980373868 1,172017574 0,729277279 1,193426625 0,932968743 0,718642727 0,967963267 0,492030492 0,284024189 1,692563214 

Trelleborg AB 0 0,935005413 0,970636584 1,001226537 1,146418605 0,971050150 0,988840912 1,030295302 0,956660507 0,984346834 0,820039721 0,849606307 1,267611429 

Concordia Maritime Aktiebolag 0 0,600922369   0,856666111 0,859988862 1,188784550 1,101616487 1,319994673 0,596192544 1,992723745 1,623004130 0,090425867 

Sagax HL 0 0,740800322   1,349891422 1,211616291 1,219187927 0,692238673 0,585136908 1,053056288 -0,710090391 0,988029519 1,197370202 

SAS AB 0 0,906888680   0,890645846 1,257148799 1,036049354 0,757916359 0,837556957 1,142244800 0,060323534 0,046128578 1,692563214 

Klövern AB 0 1,265845052   1,349891422 1,026643382 0,752002609 1,313409951 1,440685636 1,242842869 1,992723745 1,326643504 0,683988764 

Karlshamns AB 0 1,001306788   0,968734070 1,009984004 1,574842010 1,313409951 1,440685636 0,596192544 -0,369452656 1,531551294 0,629298973 

Concordia Maritime Aktiebolag 0 1,265845052   1,349891422 0,729277279 1,296335127 0,769532816 0,603341822 0,596192544 -0,710090391 -0,547557212 -0,034008180 

Castellum AB 0 0,541562711   0,994273659 1,112100353 1,068620217 0,943844302 1,063030331 1,005761767 0,455721310 0,968160188 0,917080548 

Boss Media AB 0 1,265845052   1,349891422 1,257148799 0,638052511 0,955829151 0,793045873 1,242842869 -0,027318123 -0,031733376 -0,034008180 

Hellefors Bryggeri AB 1 0,913970575 1,167454267 0,978514700 1,230200965 0,959674609 0,989489025 1,110206277 1,071651600 1,132700758 4,907821579 1,197820002 0,864885271 

Kraft & Kultur i Sverige AB 1 0,890651837 0,636738403 0,990866457 1,737093054 0,663571245 0,919239503 1,068626717 0,921177119 0,701040418 0,949949442 1,917550306 0,604973178 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson 1 1,063140857 1,098935266 1,165812883 0,901538960 1,186282736 0,998295026 1,092028933 1,206966391 1,154942967 4,907821579 0,682635131 1,325410275 

Eltel AB 1 0,986291288 0,440473784 1,165812883 1,115467368 0,821445938 1,031461503 1,853491714 1,635579790 0,917748904 0,113874449 -0,231653439 0,604973178 

Oniva Online Group Europe AB 1 0,503796088   1,634964997 0,935208060 1,190503909 0,448004830 0,446531385 0,918822012 -0,600708188 0,203350120 1,393515073 

Eniro AB 1 0,983891408   0,834370771 0,575718225 0,994441246 1,270078957 1,150123011 0,994852211 -0,064486592 0,792455269 1,393515073 

Arkitekthus DNU AB 1 0,556988495   0,558632251 1,514810946 0,612953368 0,510680268 1,831029055 0,956508115 4,907821579 1,917550306 -0,034008180 

Noréns TM AB 1 1,063140857   1,886370176 1,514810946 0,771308852 1,631492041 1,265243095 0,469385887 -0,600708188 -0,547557212 0,604973178 



 V 

Bilaga 4: Medelvärden 
 

Tabell 15 Medelvärden (Alla företag) 

typ av företag (1/0) RI II GMI SG DI DEI LI1 LI2 AQ CFO1 CFO2 SI 

0 0,998 - - 1,096 0,997 1,026 0,994 0,989 0,978 0,651 0,898 0,863 

1 0,870 - - 1,237 1,021 0,938 1,123 1,191 0,906 1,815 1,423 1,089 

 

Tabell 16 Medelvärden (Varuproducerande företag) 

 typ av företag (1/0) RI II GMI SG DI DEI LI1 LI2 AQ CFO1 CFO2 SI 

0 1,012 0,965 0,963 1,084 0,980 1,005 0,997 0,982 0,991 0,741 0,944 0,926 

1 0,964 0,836 1,075 1,246 0,908 0,985 1,281 1,209 0,977 2,720 0,892 0,850 


