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Sammanfattning 
Redovisning har till syfte att ge en verklig bild över företagets finansiella situation och 
fungera som ett beslutsunderlag för intressenter, detta är dock inte alltid fallet. Denna 
uppsats har till syfte att undersöka om aktiebolag, noterade på svenska börser, med 
avsättningar för garantiåtaganden använder sig av dessa avsättningar som ett verktyg för 
resultatmanipulering. 
 
Uppsatsen har undersökt hur företag inom tillverkningsbranschen sätter av för framtida 
garantiåtaganden samt om det finns någon synbar systematik i dessa avsättningar. För att 
undersöka om så var fallet, beräknades korrelationen mellan olika variabler från företagens 
årsredovisningar. Beräkningarna kom att göras i två grupper utifrån hur företag i uppsatsens 
urval redovisat sina garantiåtaganden i årsrapporten. Studien kom fram till att det starkaste 
sambandet för svenska aktiebolag i tillverkningsbranschen förekommer mellan 
garantiavsättning och nettoomsättning eller mellan årets garantiavsättning och föregående 
års garantiavsättning. Att en stor andel av företagen sätter av i enlighet med årets 
försäljning är något som ligger i linje med vad flertalet av företagen själva anger i 
årsredovisningen. 
 
För att undersöka om företagen använts sig av garantiåtaganden som ett verktyg för 
resultatmanipulering undersöktes om företagen satt av onormalt stora eller små 
garantiavsättningar. I denna studie bedömdes 42 av 104 garantiavsättningar som onormala. 
Det var dock inget av de undersökta företagen som under något utav åren gick från ett 
negativt till ett positivt resultat efter att den onormala garantiavsättningen korrigerats till en 
mer normal garantiavsättning. Denna studie gav således inget direkt resultat om huruvida 
svenska börsnoterade företag inom tillverkningsindustrin använder sig av garantireserver 
som ett verktyg för resultatmanipulering, däremot kan det spekuleras kring varför vissa 
företag har så stora skillnader i sina avsättningar under åren. 
 
Nyckelord: Garantireserver, Garantiåtaganden, Garantiavsättningar, Produktgarantier, 
Avsättningar, Earnings Management, Periodiseringar, Resultatmanipulation, 
Vinstmanipulation 
  



Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion .................................................................................................................. 2 

1.3 Syfte ........................................................................................................................................ 3 

1.4 Frågeställningar ....................................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsningar ......................................................................................................................... 3 

1.6 Definitioner ............................................................................................................................. 3 

2. Metod ............................................................................................................................................... 5 

2.1 Forskningsstrategi ................................................................................................................... 5 

2.2 Forskningsdesign ..................................................................................................................... 6 

2.3 Perspektiv ................................................................................................................................ 6 

2.4 Tillvägagångssätt ..................................................................................................................... 6 

2.4.1 Population .............................................................................................................................. 7 

2.4.2 Urval ....................................................................................................................................... 7 

2.4.3 Bortfall ................................................................................................................................... 9 

2.4.4 Val av mått ........................................................................................................................... 10 

2.4.5 Rapporten ............................................................................................................................ 11 

2.4.6 Beräkningar .......................................................................................................................... 12 

2.5 Reliabilitet, Replikation och Validitet .................................................................................... 15 

2.5.1 Reliabilitet ............................................................................................................................ 15 

2.5.2 Replikation ........................................................................................................................... 16 

2.5.3 Validitet ................................................................................................................................ 16 

2.6 Källkritik ................................................................................................................................ 17 

3. Teori ............................................................................................................................................... 20 

3.1 Teoretisk referensram .......................................................................................................... 20 

3.1.1 Positive Accounting Theory .................................................................................................. 20 

3.1.2 Agent-Principal teori ............................................................................................................ 21 

3.1.3 Earnings Management ......................................................................................................... 22 

3.1.4 Avsättningar enlig svensk redovisningspraxis ...................................................................... 22 

3.1.5 Avsättningar ......................................................................................................................... 23 

3.1.6 Matchningsprincipen ........................................................................................................... 23 

3.1.7 Garantier .............................................................................................................................. 24 

3.1.8 Reklamationer/Konsumentköplagen ................................................................................... 24 

3.2 Tidigare forskning ................................................................................................................. 25 



3.2.1 Warranty Reserve: Contingent Liability, Information Signal, or Earnings Management 
Tool? .............................................................................................................................................. 25 

3.2.2 Detecting Earnings Management ........................................................................................ 27 

3.2.3 Earnings Management to avoid earnings decreases and losses.......................................... 28 

3.2.4 Why are Earnings kinky? An examination of the Earnings Management explanation........ 29 

4. Empiri ............................................................................................................................................. 31 

4.1 Resultat från statistisk undersökning .......................................................................................... 31 

5. Analys ............................................................................................................................................. 49 

6. Tolkning .......................................................................................................................................... 52 

7. Slutsats ........................................................................................................................................... 55 

8. Förslag till vidare forskning ............................................................................................................ 56 

Källor ...................................................................................................................................................... 57 

 

Bildförteckning 

Bild 1: Summering av sökresultat i ORBIS ............................................................................................. 18 
Bild 2 Skala av Earnings Management (Ronen et al. s 25) .................................................................... 22 
Bild 3: Procentuell andel börsnoterade företag i tillverkningsbranschen med/utan avsättningar ...... 32 
Bild 4: Avvikelse per företag och år där avvikelsen är större/mindre än den egna standardavvikelsen 
(Grupp 1) ............................................................................................................................................... 42 
Bild 5: Antal avsättningar som anses normal/onormal (Grupp 1) ........................................................ 42 
Bild 6: Antal företag som rapporterat vinst/förlust i Årets Resultat (Grupp 1) .................................... 43 
Bild 7: Antal företag som rapporterar vinst/förlust i Årets Resultat efter justering av onormala 
avsättningar till en normal avsättning (Grupp 1) .................................................................................. 43 
Bild 8: Avvikelse per företag och år där avvikelsen är större/mindre än den egna standardavvikelsen 
(Grupp 2) ............................................................................................................................................... 44 
Bild 9: Antal avsättningar som anses normal/onormal (Grupp 2) ........................................................ 44 
Bild 10: Antal företag som rapporterat vinst/förlust i Årets Resultat (Grupp 2) .................................. 45 
Bild 11: Antal företag som rapporterar vinst/förlust i Årets Resultat efter justering av onormala 
avsättningar till en normal avsättning (Grupp 2) .................................................................................. 45 
Bild 12: Avvikelse per företag och år där avvikelsen är större/mindre än den egna standardavvikelsen 
(Grupp 1(2)) .......................................................................................................................................... 46 
Bild 13: Antal avsättningar som anses normal/onormal (Grupp 1(2)).................................................. 46 
Bild 14: Antal företag som rapporterat vinst/förlust i Årets Resultat (Grupp 1(2)).............................. 47 
Bild 15: Antal företag som rapporterat vinst/förlust i Årets Resultat efter justering av onormala 
avsättningar till en normal avsättning (Grupp 1(2)) ............................................................................. 47 
Bild 16: Summering av potentiella drivkrafter för avsättningar för garantiåtaganden ........................ 48 
  



Tabellförteckning 

Tabell 1: Översyn över uppsatsens population ....................................................................................... 7 
Tabell 2: Summering av sökresultat i Retriever Business ..................................................................... 18 
Tabell 3: Antal företag per år med rätt/fel rapporterade avsättningar i Retriever Business ............... 18 
Tabell 4: Antal företag per år med rätt/fel rapporterad övrig empiri i Retriever Business .................. 19 
Tabell 5: Totalt antal börsnoterade företag/rapporterade bokslut i samtliga branscher samt i 
tillverkningsbranschen med/utan avsättningarna ................................................................................ 31 
Tabell 6: Totalt antal börsnoterade företag/rapporterade bokslut i tillverkningsbranschen med/utan 
avsättningar .......................................................................................................................................... 32 
Tabell 7: Totalt antal företag i urvalsgrupp 1 ........................................................................................ 32 
Tabell 8: Totalt antal företag i urvalsgrupp 2 ........................................................................................ 33 
Tabell 9: Korrelation mellan årets garantiavsättning; nettoomsättning, bruttoomsättning och årets 
resultat (Grupp 1) ................................................................................................................................. 34 
Tabell 10: Korrelation mellan årets garantiavsättning och föregående års garantiavsättningar 
(Grupp 1) ............................................................................................................................................... 35 
Tabell 11: Korrelation mellan årets garantiavsättning; nettoomsättning, bruttoomsättning och årets 
resultat (Grupp 2) ................................................................................................................................. 36 
Tabell 12: Korrelation mellan årets garantiavsättning och föregående års garantiavsättningar 
(Grupp 2) ............................................................................................................................................... 36 
Tabell 13: Korrelation mellan årets garantiavsättning; nettoomsättning, bruttoomsättning och årets 
resultat (Grupp 1(2)) ............................................................................................................................. 37 
Tabell 14: Korrelation mellan årets garantiavsättning och föregående års garantiavsättningar 
(Grupp 1(2)) .......................................................................................................................................... 38 
Tabell 15: Korrelation mellan årets avsättning samt årets utgifter för genomförda 
garantireparationer (Grupp 1) .............................................................................................................. 39 
Tabell 16: Summa avsättningar samt återförda medel för de fyra åren som studien täcker 
(Grupp 1) ............................................................................................................................................... 40 
Tabell 17: Standardavvikelse (Grupp 1) ................................................................................................ 41 
Tabell 18: Standardavvikelse (Grupp 2) ................................................................................................ 43 
Tabell 19: Standardavvikelse (Grupp 1(2)) ............................................................................................ 45 
  



1 
 

1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
I och med att marknaden skapar allt mer komplexa produkter, ställer konsumenter allt 
högre krav på att produkterna tillfredsställer deras behov och förväntningar. På en marknad 
med liknande produkter krävs det mer än bara produktrelaterade egenskaper, så som 
exempelvis produktkvalitet och funktioner, för att sticka ut bland konkurrenterna. Här 
spelar även efterförsäljningsfaktorer en viktig roll. En av dessa faktorer, som för kunden 
redan är känd vid köptillfället, är garantier (Ambad et al. 2013). 
 
En produktgaranti är ett avtal som uppstår vid försäljning och innebär att säljaren kan 
krävas på ytterligare prestation efter att försäljning skett. Garantier är frivilligt för tillverkare 
eller säljare att lämna (Konsumentverket. 2013-11-04) och kan vara viktiga i köpprocessen, 
för att säkerställa konsumenterna om att produkterna som de köper kommer att fungera 
som förväntat (Ambad et al. 2013). 
 
För företag kan garantier ses som en affärsstrategi för marknadsföring, då de minskar 
informationsasymmetrin mellan konsument och säljare gällande produktens kvalité (Emons. 
1988). Utifrån en annan synvinkel kan avsättningar för garantier även användas som ett 
verktyg för resultatmanipulering, då företaget måste beakta osäkra framtida kostnader 
(Cohen et al, 2011). 
 
Om det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att ske i framtiden och 
om tidpunkten för utflödet eller beloppet är osäkert, ska företag enligt lag göra avsättningar 
för de framtida förpliktelserna. Grunden till detta ligger i den så kallade 
matchningsprincipen, som innebär att intäkter och sammanhängande kostnader ska 
redovisas under samma period (Sundgren et al. 2013. s 80). Även om syftet med 
periodisering av intäkter och kostnader är att visa på en mer rättvisande bild av företaget, 
så kan det även användas för att manipulera företagets resultat (Sundgren et al. 2013. s 51). 
 
Uppskattningen av framtida garantiåtaganden är helt upp till företagsledningen att bedöma 
och bedömningarna bestyrkas sällan av en extern part (Cohen et al. 2011). Genom att 
strukturera transaktioner och utnyttja flexibiliteten i redovisningen, använder sig företag av 
resultatmanipulering för att resultatet ska se bättre eller sämre ut än vad det egentligen är, 
exempelvis för att möta marknadens förväntningar (Sundgren et al. 2013. s 51). 
Resultatmanipulering kan ske på tre sätt – genom periodiseringar, manipulation av verkliga 
händelser samt genom att medvetet klassificera poster fel i de finansiella rapporterna (Fan 
et al. 2010). 
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1.2 Problemdiskussion 
Redovisning i Sverige ska enligt lag ske i enlighet med god redovisningssed. Detta innebär 
att företag ska följa lagstiftning på området, men även den redovisningsstandard och 
redovisningspraxis som är gällande i den bransch som företaget verkar i (Sundgren et al. 
2013. s 13). 
 
Övergripande har redovisning till syfte att ge en verklig bild över företagets finansiella 
situation och fungera som ett underlag för beslut, detta är dock inte alltid fallet (Sundgren 
et al. 2013. s 22).  Genom att utnyttja flexibiliteten i redovisningen kan företag manipulera 
sitt resultat. Tidigare forskning och modeller inom ämnet förknippar resultatmanipulering 
med onormala periodiseringar (i motsats till förväntade periodiseringar), där värdet endast 
påverkas av företagsledningens beslut (Guay et al. 1996). 
 
I artikeln Earnings Management – Reconcilling the views of accounting academics, 
practitioners and regulators (Dechow, Skinner. 2000) diskuterar artikelförfattarna 
svårigheten med att definiera begreppet Earnings Management. Detta eftersom att det inte 
finns någon tydlig gräns mellan vanlig periodisering och resultatmanipulering. En viss 
resultatmanipulering är nödvändig för att företaget ska kunna ge investerare en rättvis och 
sann bild över företagets ekonomiska resultat och dess framtida kassaflöden. Författarna 
kommer till slutsatsen att det är intentionen som ska vara vägledande i periodiseringen av 
intäkter och kostnader. Periodisering som i ett fall anses vara korrekt, kan i ett annat 
sammanhang anses som felaktigt. Om periodisering sker för att ge en mer sann bild av 
företaget är detta korrekt. Om periodisering istället används i syfte för att exempelvis 
förbättra bilden av företagets ekonomiska situation, så blir rapporten missvisande och 
inkorrekt. Resultatmanipulering är således ett ämne där intentionen bakom sättet att 
redovisa spelar stor roll för att avgöra om det tillhör god redovisningssed eller inte. Detta 
gör ämnet intressant att undersöka och studera i vilken grad fenomenet förekommer i 
svenska företag.  
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1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka om aktiebolag, noterade på svenska börser, med 
avsättningar för garantiåtaganden använder sig av dessa avsättningar som ett verktyg för 
resultatmanipulering. 
 
1.4 Frågeställningar 
I uppsatsen ämnas följande frågeställningar att besvaras: 
 

1) Sätter företag av avsättningar för garantiåtaganden på ett systematiskt sätt? 
a. Finns det korrelation mellan storleken i kronor på garantiavsättningen och 

nettoomsättningen? 
b. Finns det korrelation mellan storleken i kronor på garantiavsättningen och 

bruttoresultatet? 
c. Finns det korrelation mellan storleken i kronor på garantiavsättningen och 

föregående års avsättningar? 
2) Finns det någon korrelation mellan storleken i kronor på garantiavsättningen och 

utgifter för genomförda garantireparationer? 
3) Finns det några bolag som klarat ett positivt resultat eller undvikit att rapporterat en 

förlust på grund av att de satt av onormalt stor eller liten avsättning för 
garantiåtaganden, jämfört med tidigare år eller kommande år? 

 
1.5 Avgränsningar 
Studien kommer att avgränsa sig till att endast undersöka tillverkningsindustrin. Detta 
eftersom det är en bransch där garantiavsättningar torde finnas samt att tidigare 
vägledande forskning på området undersöker just denna bransch. 
 
1.6 Definitioner 
Earnings Management/ Vinstmanipulering/ Resultatmanipulering: används i denna 
uppsats som synonymer till varandra. Innebörden av termen definierats enligt Sundgren et 
al (2013 s 51) som avses således att man strukturerar såväl transaktioner som att man 
utnyttjar den flexibilitet som finns i redovisningen för att nå mål avseende resultat, 
skuldsättning m.m. 
 
Garantiavsättningar: posten för garantiavsättningar i företagens årsredovisningar 
inkluderar kostnader för reklamationer. Det bör dock framhållas att garantier och 
reklamationer inte är detsamma (Konsumentverket. 2013-09-18). I denna uppsats används 
begreppen garantireparationer, garantiåtaganden samt garantiavsättningar som synonymer 
till varandra. 
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Garantiutfästelser: har inte samma innebörd som garantiavsättningar. Med 
garantiutfästelser menas i denna uppsats det företaget lovar kunden vid köptillfället 
gällande garanti på varan efter försäljningstillfället. 
 
Normal avsättning: En normal avsättning bedöms efter medianen av företagets alla års 
avsättningar i ordningsföljd. 
 
Onormal avsättning: En onormal avsättning bedöms utefter graden av avsättningens 
avvikelse från medelvärdet. En onormal avsättning är en avsättning som avviker mer än sin 
egen standardavvikelse. 
 
Tillverkningsindustrin: definieras i denna uppsats i enlighet med Retriever Business 
klassifikation och definiering. Denna branschindelning är egenutvecklad av Retriever 
Business, Upplysnings Centralen (UC) samt Allabolag och är tänkt att fungera som ett 
komplement till Statiska Centralbyråns (SCB) SNI-koder (Svensk näringsgrenstillhörighet, 
som används vid beräkning av nationalräkenskaperna i Sverige). Det finns 30 huvudgrupper 
av branscher i Retriever Business och dessa bygger på EU:s standard NACE (Classification of 
Economic Activities in the European Community). Tillverkningsindustrin är en av dessa 30 
huvudgrupper och den bransch som kommer att undersökas i denna uppsats (Retriever 
Business. 2013-11-20).  
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2. Metod 
 
2.1 Forskningsstrategi 
Forskningsstrategier delas vanligen upp i kvantitativa respektive kvalitativa metoder (Holme 
et al. 2010. s 13). Den kvantitativa metoden betonar kvantifiering och har ett deduktivt 
synsätt i prövning av teorier, medan den kvalitativa metoden oftast framhåller ord vid 
insamling och analys av data och har ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och 
forskning (Holme et al. 2010 s 78). 
 
Denna uppsats grundar sig i en kvantitativ forskningsstrategi som tar avstamp i 
sekundärdata från databasen Retriever Business samt manuellt inmatad data från 
aktiebolagens årsredovisningar gällande hur stor del av avsättningarna som gäller just 
garantiåtaganden. Uppsatsen använder sig av en deduktiv process eftersom att den utgår 
från tidigare framtagna teorier om vinstmanipulering och garantier och sedan återkopplar 
resultatet till dessa. I en deduktiv metod kan en tydlig skillnad göras mellan fenomenet som 
ska förklaras och det som förklarar själva fenomenet (Ryman et al. 2002. s 147). I det här 
fallet är fenomenet som ska förklaras resultatmanipulering och detta ska förklaras med 
hjälp av uppsatsens teoretiska referensram. Denna ansats fungerar bäst ihop med studiens 
syfte, då fokus ligger i att förklara och inte skapa förståelse för fenomenet vinstmanipulering 
(Holme et al. 2010 s 78). 
 
Uppsatsen använder sig av en statistisk analytisk undersökning för att svara på uppsatsens 
frågeställningar med syftet med att kartlägga och förklara samband (Körner et al. 2005. s 9). 
Analys och tolkning av årsredovisningar och insamlad data har gjorts genom en så kallad 
innehållsanalys som syftar till att kvantifiera innehållet i dokument eller texter (Denscombe. 
2009. s 307). Anledningen till det valda angreppssättet är att rapporternas data kommer att 
hämtas in och behandlas utefter uppsatsens eget syfte, vilket skiljer sig från en 
sekundäranalys där data utgår ifrån fakta som redan är inmatad och behandlad (Bryman et 
al. 2011. s 231). De variabler som använts vid kvantifiering av årsredovisningarna och övrig 
data har haft sin utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
Fördelen med en innehållsanalys är enligt Bryman et al (2011. s 227) att personliga 
värderingar påverkar forskningsprocessen så lite som möjligt då data kvantifieras istället för 
att tydas. I denna uppsats studeras årsredovisningar som redan var publicerade vid 
granskningstidpunkten. Rapporterna är upprättade för företagets syften och inte i syfte för 
denna uppsats, på så sätt har inga personliga värderingar påverkat beräkningsunderlaget. En 
annan fördel som Bryman et al tar upp är att innehållsanalyser oftast är objektiva, det är lätt 
att beskriva tillvägagångssättet vilket leder till en ökad möjlighet för replikation av studie. 
 
Bryman et al (2011. s 228) tar även upp svagheter med en innehållsanalys. En svaghet kan 
vara att innehållsanalysen blir omtvistad då det dras slutsatser om eventuell betydelse av 
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resultatet. Det som exempelvis anses vara ett samband i denna uppsats behöver inte 
nödvändigtvis vara det i en annan tolkning. Det är även svårt att få svar på varför saker och 
ting är som de är med en innehållsanalys (Bryman et al. 2011. s 229). Detta är dock inget 
som kommer att beröra denna uppsats då syftet inte ligger i att skapa förståelse, utan att 
förklara om det finns någon tendens för vinstmanipulering i urvalet. 
 
2.2 Forskningsdesign 
I denna uppsats används en tvärsnittsdesign vilket innebär att data samlats in från flera 
företag vid en viss tidpunkt, för att upptäcka olika mönster och samband, genom en 
uppsättning av kvantitativ data (Ryman et al. 2002. s 83). I och med att uppsatsen ämnar 
undersöka förekomsten av vinstmanipulering i svenska börsnoterade företag, är det viktigt 
att undersöka en hel population och inte bara några enstaka fall som vid exempelvis en 
fallstudie (Bryman et al. 2011. s 65). 
 
Då uppsatsen ämnar undersöka avsättningar under en viss period hos flera företag används 
även en longitudinell design som syftar till att se förändringar över tid. Den longitudinella 
designen ger kunskaper om det tidsmässiga förhållandet mellan olika variabler (Bryman et 
al. 2011. s 70). Denna design är nödvändig i denna uppsats för att kunna undersöka om det 
finns några onormala periodiseringar för garantiavsättningar under perioden eller inte. Dock 
bör det framhävas att uppsatsens undersökning endast skett vid en tidpunkt och inte under 
flera tidpunkter (vilket ofta är fallet i en longitudinell design), men att uppsatsens 
undersökning tagit del av information som berör flera år. 
 
2.3 Perspektiv 
Uppsatsen ämnar problematisera och analysera uppsatsens frågeställningar ur 
intressentens perspektiv och inte ur företagets. Detta eftersom det är intressenten som 
drabbas av felaktig och missvisande information som kan uppstå till följd av 
resultatmanipulering. 
 
2.4 Tillvägagångssätt 
Uppsatsens arbete inleddes med att skaffa idéer samt uppslag genom att undersöka tidigare 
forskning på det utvalda området, avsättningar för garantiåtaganden. Sökningen resulterade 
i en vetenskaplig artikel vid namn Garantireserver: Avsättning för garantiåtaganden, 
informationssignal eller vinstmanipulering? (översatt till svenska) skriven av Cohen et al. 
Denna artikel publicerades i tidningen The Accounting Review i mars 2011 och har varit 
vägledande genom hela arbetet då den undersökt samma område som denna uppsats valt 
att undersöka. 
 
I denna uppsats kommer dock endast Cohens et als sista hypotes att testas då det är denna 
som berör uppsatsens valda syfte och frågeställningar. Nedanstående underrubriker avser 
att beskriva tillvägagångssättet för de olika delmomenten i uppsatsen. 
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2.4.1 Population 
Uppsatsens population är svenska aktiebolag som är noterade på någon av de börslistor där 
svenska aktiebolag har möjlighet att erbjuda handel med sina värdepapper och som också 
gör avsättningar för garantiåtaganden. Vid urvalstillfället (2013-11-21) så fanns det runt 500 
börsnoterade företag registrerade i databasen Retriever Business, som var noterade på 
någon av följande listor (Aktietorget, BeQuoted, First North, Large Cap, Mid Cap, NGM 
Equity, NGM OTC, Small Cap). Antal företag som har data rapporterade i databasen varierar 
från år till år. 
 
Tabellen nedan visar på totalt antal noterade svenska aktiebolag som gör avsättningar samt 
hur många av dessa som tillhör tillverkningsindustrin. 
 
Tabell 1: Översyn över uppsatsens population 

 
(Siffrorna inkluderar företag som senare bedömts som bortfall i uppsatsen) 

2.4.2 Urval 
Urvalet av företag i undersökningen kommer ske enligt följande kriterier; 

1. Börsnoterade företag på någon av de börser som finns tillgängliga för svenska bolag 
att registrera sig på (Aktietorget, BeQuoted, First North, Large Cap, Mid Cap, NGM 
Equity, NGM OTC, Small Cap) 

2. Undersökningen kommer att utgå ifrån siffror presenterade i koncernredovisning för 
de noterade företagen. 

3. Företagen ska finnas inom tillverkningsindustrin 
4. Företagen ska ha avsättningar (för produktgarantier) något år eller fler av åren 2012, 

2011, 2010, 2009 
a. Företag med brutna räkenskapsår kommer att inkluderas i det år som 

räkenskapsåret avslutas ex 201208 = 2012 
 
Nedanstående tabell visar totalt antal företag (per år) i det första stratifierade urvalet, 
börsnoterade företag i tillverkningsindustrin (rad 1 och 2). För att få delta i studien krävdes 
det även att företaget har gjort avsättningar för produktgarantier något av åren i studien 
och då ser urvalgruppen ut som följer (rad 3); 

DATA 2012 2011 2010 2009
Antal Företag 498 498 498 498
Antal Bokslut 490 490 490 490
Antal FTG med avsättningar 200 226 221 228
Tillverkningsindutrin
Antal Företag 85 85 85 85
Antal Bokslut 85 85 85 85
Antal FTG med avsättningar 49 48 44 50
Antal FTG med garantiavsättningar 28 28 26 28
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Tabell 2, Slutgiltigt urval 

 
 
Denna uppsats kommer endast att titta på börsnoterade företag eftersom att det är en 
förutsättning att man kan handla med aktier i de berörda företagen i de teorier som ligger 
till grund för denna uppsats och i Cohens et als artikel. Referensramen i uppsatsen bygger 
även på det informationsgap som uppstår mellan ägare (aktieägare) och företagsledning. 
Detta knyter an till den problematik som uppkommer enligt Agent-Principal teorin samt de 
drivkrafter som beskrivs i Bonus Plan hypotes (Watts, Zimmermans. 1990), vilka blir tydliga 
när ersättningar knyts till resultatmål och resultatuppfyllelse. 
 
Anledningen till att endast titta på siffror presenterade i koncernens redovisning, och inte i 
moderbolagets, är att det är dessa siffror som primärt ligger som underlag för marknadens 
bedömning och värdering av företag (Eriksson. 1974. s 2-9). Även om det ofta är en enskild 
juridisk person inom koncernen som är börsnoterad (oftast moderbolaget) så görs ofta 
bedömningen av detta bolag baserat på koncernens framtida utsikter (Eriksson. 1974. s 2-9). 
Att undersökningen endast studerar koncernredovisningar får även till följd att regelverket 
blir detsamma för alla företag i studien, det vill säga IFRS (International Financial Reporting 
Board). Undersökningen kan därför utgå ifrån att företag i studien använder samma 
redovisningsprinciper och värderingar gällande studiens insamlade data. 
 
Cohen et als studie har undersökt amerikanska börsnoterade företag inom 
tillverkningsbranschen, vilket denna uppsats också har till syfte att göra, fast då för svenska 
tillverkningsföretag noterade på någon av de svenska börserna. I likhet med Cohen et als 
studie så undersöker denna studie fyra år, men denna undersökning kommer att titta på 
fyra år tillbaka från och med det senaste fullgångna året för att få så aktuell data som 
möjligt. 
 
Förutsättningen för att företag ska komma med i studien är att de har minst en avsättning 
något utav åren 2012, 2011, 2010, 2009. Bedömningen i undersökningen är att de år då 
avsättning saknas, kan jämställas med 0 kr i avsättning. Jämförelsen blir då att företag har 
en oregelbunden serie av avsättningar och att detta enligt Cohen et als studie skulle kunna 
klassificeras som vinstmanipulering beroende på andra variabler. 
 
Urvalet är ett stratifierat sannolikhetsurval då undersökning endast kommer att titta på 
företag inom en specifik bransch, men hela den stratifierade gruppen som har avsättningar 

DATA 2012 2011 2010 2009
Tillverkningsindutrin
Antal Företag 85 85 85 85
Antal Bokslut 85 85 85 85
Antal FTG med garantiavsättningar 28 28 26 28
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för garantier kommer med i det slutgiltiga urvalet. Huruvida resultatet är överförbart på 
hela populationen (svenska börsnoterade företag) diskuteras i avsnittet om validitet (s 16). 
 
Då garantier är frivilliga att lämna och att det finns en viss frihet i hur årsredovisningar ska 
se ut, skiljer det sig åt hur företag väljer att redovisa sina avsättningar för garantiåtaganden. 
För att göra studien mer tillförlitlig och inte jämföra äpplen med päron, så har studiens 
företag delats in i två grupper beroende på hur de redovisar avsättningar för 
produktgarantier i årsredovisningen. 

 Grupp 1: Företag med årliga specificerade garantiavsättningar. Företagen redovisar 
förutom IB och UB värden för skulden på balansräkningen även kostnader, utgifter, 
valutadifferenser med mera, som tillsammans utgör förändringen för året. Dessa 
värden behövs för att fullt ut kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

 Grupp 2: Företag med årlig förändring av garantiavsättningar. Företagen redovisar 
endast årets förändring av garantiavsättningarna (inkl. IB och UB värden för skulden 
på balansräkningen) och specificerar inte kostnader, utgifter, valutadifferenser med 
mera, vilket gör det svårare att besvara en utav uppsatsens frågeställningar. För att 
få ett mer tillförlitligt resultat har även Grupp 1:s företag räknats om på samma sätt 
som Grupp 2 och vidare i uppsatsen benämns den omräknade gruppen som Grupp 
1(2). 

2.4.3 Bortfall 
Av de företag som kom med i det slutgiltiga urvalet över företag som har gjort avsättningar 
för produktgarantier under något av de fyra aktuella åren, föll fyra företag bort ur 
undersökningen. Dessa fyra var; 

 JLT Mobile Computers AB 
 RAUG Space AB 
 SAAB AB 
 Trelleborg AB 

 
Företaget JLT Mobile Computers AS föll bort på grund av att företaget redovisar kostnader 
för produktgarantier över Resultaträkningen. De avsättningarna som har gjorts går inte att 
skilja ut från övriga kostnader för sålda varor och företaget vill inte avslöja specifika siffror 
då de anser att det är en affärshemlighet. 
 
Ett av företagen (RUAG Space AB) föll bort på grund av att företaget är del av en större 
koncernbildning och upprättar därför inte själv en koncernredovisning för sig och sina 
dotterbolag. 
 
Två av företagen (SAAB AB, Trelleborg) föll bort på grund av att de redovisar kostnader för 
produktgarantier som en klumpsumma tillsammans med kostnader för andra åtaganden, 
exempelvis miljöåtagande, försäkringsåtaganden eller pågående rättstvister. 
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ABB AB har mellan åren 2011 och 2012 ändrat sitt sätt att redovisa garantiåtaganden. Detta 
kommer inte att räknas som ett bortfall i undersökningen. ABB AB kommer istället att 
tillhöra Grupp 2, det vill säga företag med årlig förändring av garantiåtaganden, då det går 
att beräkna årets förändring för de tre första åren. 
 
I och med att studiens urval delas in i två grupper, varav en grupp med mindre tillgänglig 
information i redovisningen, uppstod ett internt bortfall. Detta eftersom Grupp 2 inte har 
den information tillgänglig som behövs för att besvara uppsatsens andra frågeställning. 

2.4.4 Val av mått 
Enhetsteorin eller enhetssynsättet är den syn på företaget och dess redovisning som 
kommer att vara vägledande i denna uppsats vid inhämtande av data. Detta synsätt blir ett 
naturligt val eftersom att undersökningen kommer att titta på koncernredovisningar och 
dessa ska enligt svensk lag följa IFRS. Synsättet innebär att minoritetsägarna ses som en del 
av bolagets finansiärer och inte som en separat enhet (Lönnqvist. 2012. s 46-47). 
Undersökningen kommer att bortse från minoritetsandelar i alla tillgångar, skulder och 
resultatmått. 
 
Cohen et al använder sig av de resultatmått som de får från den databas som de använder i 
sin undersökning. I denna uppsats har samma mått valts, men översatta till svenska 
förhållanden. Denna uppsats har valt att ta med följande resultatmått eftersom dessa anses 
vara tänkbara drivkrafter för värdering av avsättningarna för garantiåtaganden; 

 Omsättning (Försäljning/Nettoomsättning) (per år) 
 Bruttoresultat (per år) 

o Alt. Rörelseresultat (per år) 
 Alla företag redovisar inte Bruttoresultat och för dessa företag så är 

nästa resultatmått (efter Omsättning/Nettoresultat) 
Rörelseresultatet. Undersökning kommer att titta på detta mått i de 
fall då Bruttoresultat saknas i företagets Resultaträkning. Då 
företagen inte kommer att jämföras med varandra utan bara med sina 
egna siffror är det möjligt att använda olika resultatmått. 

I Sverige är redovisning och beskattning starkt förknippade, men i USA är detta samband 
inte lika starkt (SKV 305 (1). s 5). Undersökningen kommer endast att titta på koncerner och 
eftersom koncerner inte är egna skatteobjekt så kommer skatten inte spela in som en 
tänkbar faktor för att sänka årets resultat (Lönnqvist. 2012. s 14). Analysen kommer därför 
att ske utifrån resultatmåttet; 

• Årets resultat (per år) 
 
Från databasen Retriever Business ges en klumpsumma av de avsättningar som företagen 
gjort under åren. I undersökningen ska endast avsättningar för garantiåtaganden tas med 
och dessa siffror hämtades från respektive årsredovisning. I uppsatsens granskade 
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årsredovisningar har nedanstående typer av avsättningar inte tolkats som avsättningar för 
garantiåtaganden: 

 Återställandekostnader 
 Bank warranties (Bankgarantier) 
 Garantiåtagande FPG/PRI (Pensioner) 
 Garantiåtagande vid förvärv som inte gäller produktgarantier 
 Avsättningar för produktgarantier som är redovisade som poster inom linjen, 

eftersom dessa kostnader påverkar inte något resultatmått. 

2.4.5 Rapporten 
Som nämnt tidigare i uppsatsen baseras undersökningen på data hämtad från databasen 
Retriever Business. Databasen hämtar i sin tur information från den årsredovisning som 
skickats in av företagen till Bolagsverket för registrering och inskanning. Alla aktiebolag 
måste enligt svensk lag skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Databasen kombinerar 
information från företagens årsredovisningar med företagsinformationen från bl.a. SCB 
(Statiska Centralbyrån), Skatteverket och Upplysnings Centralen (UC). 
 
Av databasen ges följande definition för vissa av de mått som uppsatsens undersökning 
kommer att använda sig av; 

 Omsättning (tkr) Avses ett företags eller en organisations totala försäljning (såväl 
kontant som fakturerad) under en viss period, vanligtvis per år. 

 Totala tillgångar (tkr) Sammanslagning av poster som t.ex. kortfristiga fodringar, 
varulager, immateriella-, materiella- och finansiella anläggningstillgångar. 

 Årets Resultat (tkr) Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett 
räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från 
redovisningsenhetens intäkter. 

 
Då uppsatsen bland annat vill belysa om det finns någon märkbar systematik i de 
avsättningar som respektive företag i studien har gjort, har flera resultat och 
försäljningsmått tagits med. Rapportens utseende är följande; 

 Omsättning (per år) 
 Bruttoresultat (per år) 
 Årets resultat (per år) 
 Total Balansomslutning (per år) (Totala tillgångar i Retriever Business) 
 Totala Avsättningar (per år) 

o Avsättningar för fyra år tillbaka (2012, 2011, 2010, 2009) 
o Avsättningar för garantiåtagande  

(ej möjligt i databasen, har manuellt lagts till) 
o Utgifter för genomförda garantireparationer 

(ej möjligt i databasen, har manuellt lagts till) 
 



12 
 

Den ursprungliga empirin samlandes in (den 21 november 2013) från databasen och till 
denna inhämtades ytterligare information från de utvalda företagens årsredovisningar, 
angående storlek (valuta) på avsättningen för just garantiåtaganden. All empiri 
sammanställdes i kalkylprogrammet Excel. 
 
Vid inhämtande av information från årsredovisningar, angående garantiåtaganden, 
framkom dock ett problem. Vissa företag, som enligt Retriever Business inte hade 
avsättningar, hade trots allt redovisade avsättningar i sin årsredovisning och i flera fall även 
avsättningar för garantiåtaganden. För att kontrollera databasens siffror, jämfördes 
Retriever Business data gentemot årsredovisningarna för alla företag som kom med i den 
ursprungliga rapporten. 
 
För företag vars garantiåtagande inte gick att hitta i årsredovisningen eller i de fall då de 
redovisades som en klumpsumma ihop med andra åtaganden, kontaktades företag för 
ytterligare information via e-post. Detta gav dock inget ytterligare resultat och företagen 
kom att bedömas som bortfall. 
 
När all data var inmatad i Excel-filen skapades tre flikar, en flik med företag som redovisat 
årliga garantiåtaganden (Grupp 1), en flik med de företag som redovisat den årliga 
förändringen av garantiåtaganden (Grupp 2) samt en flik för den omräknade gruppen, det 
vill säga Grupp 1(2). 

2.4.6 Beräkningar 
Samma beräkningar som Cohen et al gör i samband till deras sista hypotes har även gjorts 
som en del av denna studie. Många av nedanstående beräkningar har beräknats med hjälp 
av korrelationsanalyser. En korrelationsanalys kan dock inte användas för att bevisa 
någonting. Det går inte att fastställa orsak och verkan mellan de två variablerna, däremot 
kan saker antas på sannolika grunder (Lisper et al. 2005. s 144). 
 
Genom att beräkna korrelationen mellan variabler kan sannolikheten för att teorin inte 
beror på ett slumpartat samband undersökas (Wahlgren. 2007. s 95). En av de vanligaste 
korrelationskoefficienter som beskriver styrkan på det linjära sambandet mellan två 
variabler är R2. Denna används även i de beräkningar som gjorts av uppsatsens vägledande 
forskning av Cohen et al. Måttet anger hur stor del av den totala variationen inom varje 
företags siffror som kan förklaras av det linjära sambandet mellan den beroende och den 
oberoende variabeln (Körner et al. 2013. s 77). Korrelationskoefficienten antar värden 
mellan -1 och +1, varav ett värde på -1 eller +1 innebär ett perfekt samband mellan de två 
variablerna (Wahlgren. 2007. s 95). I denna uppsats, i likhet med tolkning av Cohens et als 
studie, anses en korrelationskoefficient på +/- 0,7 indikera ett svagt samband och ett 
samband över +/- 0,9 som ett starkt samband. 
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Som tidigare nämnts i denna uppsats, finns det två huvudsakliga sätt för företagen i studien 
att ställa upp/redovisa sina garantiåtaganden på. För Grupp 2, där företag endast redovisar 
förändringen som en klumpsumma, kommer förändringen mellan åren att beräknas för alla 
de variabler som ingår i beräkningarna för att sedan kunna jämföras med förändringen av 
avsättningen för garantier. För att öka reliabiliteten och kunna jämföra de olika grupperna 
kommer även Grupp 1 att omräknas på samma sätt som Grupp 2. 
 
Följande beräkningar har gjorts i syfte till att besvara respektive frågeställning. De 
nedanstående punkterna beskriver vilka poster i företagets redovisning som är nödvändiga 
variabler för beräkningarna: 
 

1) Sätter företag av avsättningar för garantiåtaganden på ett systematiskt sätt? 
a. Finns det korrelation mellan storleken i kronor på avsättning och 

nettoomsättningen? 
b. Finns det korrelation mellan storleken i kronor på avsättning och 

bruttoresultat? 
c. Finns det korrelation mellan storleken i kronor på avsättning och föregående 

års avsättningar? 

Vid beräkning av korrelation har följande steg gjorts: Formulas> More functions> Statistical> 
CORREL. Variablerna som undersökts för den specifika korrelationen matades sedan in i de 
två fälten. 
 
Korrelation mellan avsättningar för garantiåtagande och; 

 Nettoomsättning (per år) (= Försäljningsintäkter) 
 Bruttoresultat (per år) (= Försäljningsintäkter – Försäljningskostnader) 
 Årets resultat 

Korrelation mellan avsättningar för garantiåtagande mellan de undersökta åren; 

 Avsättningar för garantiåtagande innevarande år 
 Avsättningar för garantiåtagande för nästkommande år 

 

2) Finns det någon korrelation mellan storleken i kronor på avsättningar och utgifter 
för genomförda garantireparationer? 

Vid beräkning av korrelation har följande steg gjorts: Formulas > More functions> 
Statistical> CORREL. Variablerna som undersökts för den specifika korrelationen matades 
sedan in i de två fälten. 
 
Korrelation mellan avsättningar för garantiåtagande och utgifter för genomförda 
garantiåtaganden; 
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 Avsättningar för garantiåtagande 
 Utgifter för genomförda garantireparationer 

Under denna frågeställning har även beräkningar gällande hur stor andel av avsättningarna 
som har återförts gjorts samt hur stor andel av företagens totala avsättningar dessa 
återförda medel utgör. 
 
Vid beräkning av denna andel summerades företagens avsättningar för garantiåtaganden 
för de fyra åren samt summan för återförda medel under samma period. En procentuell 
andel av återförda medel och den totala avsättningen beräknades genom division. 

 

3) Finns det några bolag som klarat ett positivt resultat eller undvikit att 
rapporterat en förlust på grund av att de satt av onormalt stor eller liten 
avsättning för garantiåtaganden jämfört med tidigare år eller kommande år. 

Jämförelse av redovisat resultatet efter onormala avsättningar för garantiåtagande för de 
fyra åren; 

 Årets resultat (per år) 

För att kunna bedöma vilka företag som har satt av en onormalt stor eller liten 
garantiavsättning beräknades standardavvikelsen. Måttet innefattar de enskilda 
observationernas spridning runt medelvärdet och beräknas genom att göra följande steg för 
respektive företag (Körner et al. 2005. s 50): 

1. Beräkna medelvärdet av garantiavsättningar för de fyra undersökta åren 
2. Beräkna differensen mellan varje års avsättning och medelvärdet 
3. Beräkna differensen i kvadrat 
4. Summera alla års differenser 
5. Beräkna medelvärdet av alla års differenser 
6. Beräkna kvadratroten ur medelvärdet  standardavvikelsen 

 
Precis som i uppsatsens vägledande forskning av Cohen et al, bedöms onormala 
avsättningar utefter graden av avsättningarnas avvikelse från medelvärdet. En onormal 
avsättning är en avsättning som avviker mer än sin egen standardavvikelse, det vill säga när 
värdet vid ovanstående steg 2 är större än värdet vid steg 6. 
 
För att sedan undersöka hur Årets Resultat skulle sett ut om företag med onormala 
avsättningar inte skulle gjort dessa, utan istället skulle gjort normala avsättningar, 
beräknades medianen på garantiavsättningarna. Medianen är det värdet som ligger i mitten 
av ett antal enheter i ordningsföljd, vilket innebär att hälften av enheterna kommer att vara 
större än medianen och hälften av enheterna kommer vara mindre än medianen (Holme et 
al. 2010. s 210). Medianen betraktas i denna undersökning, precis som i vägledande 
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forskning av Cohen et al, som en normal garantiavsättning. Beräkningen för att få fram hur 
resultatet skulle blivit om en normal avsättning hade gjorts är följande: 
 
 Årets resultat – årets onormala avsättning + medianen för företagets alla års 

avsättningar 
 
För Grupp 2 blir beräkningen istället: 
 
 +/- Årets förändring av resultat – (+/- årets förändring i onormala avsättningar) + 

medianen för företagets alla års förändringar i avsättningarna 
 
2.5 Reliabilitet, Replikation och Validitet 
Vid bedömning av forskningsmetod inom företagsekonomi används vanligen tre viktiga 
kriterier, nämligen reliabilitet, replikation och validitet (Bryman et al. 2011. s 93). Här nedan 
belyses hur var och en av dessa tre faktorer kan kopplas till denna uppsats. 

2.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitlig studien är och om resultaten skulle bli densamma 
om undersökningen genomfördes på nytt (Eliasson A. 2013 s 14). Reliabilitet kan enligt 
Bryman et al. (2011. s 94) delas upp i tre faktorer: 
 

 Stabilitet: handlar om mätningen över tid är tillräckligt stabilt så att resultatet 
inte varierar när det gäller urval av representanter. 

 Intern reliabilitet: Denna faktor handlar om hur pass pålitliga och tillförlitliga 
indikatorer som utgör en skala eller ett index är. 

 Internbedömarreliabilitet: Denna faktor berör studiens subjektiva bedömningar. 
 
En faktor som påverkar reliabiliteten i denna studie är själva ämnet resultatmanipulering i 
sig, då fenomenet inte nödvändigtvis tolkas på samma sätt av olika individer och dessutom 
att det finns ett flertal tillvägagångssätt för att finna fenomenet. Det är därför viktigt att 
tydliggöra definitionen av begreppet resultatmanipulering och tillvägagångssättet som 
använts i studien för att läsaren ska kunna tolka uppsatsen för vad den ämnar belysa. 
 
Till uppsatsens undersökning har information som är tillgänglig för allmänheten använts. 
Informationen är hämtad från databasen Retriever Business samt de olika företagens 
årsredovisningar. Då informationen redan är publicerad och är allmänt tillgänglig ökar 
således studiens stabilitet i den mån att informationen inte ändras samt att andra har 
möjlighet att utföra testet igen. 
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Data som hämtats från databasen visades sig vid ett stickprov innehålla fel, därför har all 
rådata i denna uppsats kontrollerats två gånger mot företagens egna årsrapporter. Detta för 
att få en pålitligare beräkningsgrund och stärka reliabiliteten. 
 
Vid beräkning av korrelation ges en siffra som varierar mellan 0 (inget samband) och +/- 1 
(perfekt samband). Oftast krävs det att korrelationskoefficienten ska ligga på nivån 0,7 för 
en acceptabel nivå av intern reliabilitet (Bryman et al. 2011. s 95). Detta kommer att vara 
vägledande genom hela uppsatsen. 
 
En aspekt angående pålitlighet hos de index som använts, är att en onormal avsättning 
under ett visst år, inte nödvändigtvis behöver vara en koppling direkt till 
resultatmanipulering utan kan vara en konsekvens av andra externa faktorer. Således är det 
viktigt att de enskilda resultaten från beräkningarna sätts i ett större sammanhang så att 
inga slutsatser dras på grund av en stark korrelation i ett enskilt fall. 
 
Som tidigare nämnt använder sig undersökningen av en innehållsanalys där kvantifiering av 
företags årsredovisningar gjorts, således är data som använts redan publicerad vid 
granskningstillfället och inga personliga värderingar kan ha påverkat informationen. I och 
med att studiens resultat bottnar i beräkningar av den inhämtande informationen har inga 
subjektiva bedömningar påverkat resultatet, däremot finns det en risk för subjektiva 
bedömningar i slutsatsen om eventuella betydelser dras.  

2.5.2 Replikation 
Replikation handlar om möjligheterna till att reproducera en undersökning samt de resultat 
som en studie kommit fram till (Bryman et al. 2011. s 102). För att kunna få möjligheten till 
att reproducera denna studie beskrivs tillvägagångssättet så tydligt som möjligt. Studiens 
data är som tidigare nämnt inhämtad via årsredovisningar och en databas vilket leder till att 
andra har möjlighet att nå informationen för en replikation. Det bör dock påpekas att 
antalet svenska börsnoterade företag inom tillverkningsindustrin i framtiden kan komma att 
förändras i databasen, därför listas alla företag som innefattas i denna studie i 
empiriavsnittet (s 31). 

2.5.3 Validitet 
Validitet handlar om huruvida undersökningen mäter det den är avsedd att mäta. Begreppet 
delas vanligen upp i följande kategorier (Bryman et al. 2011. s 95-100): 
 

 Begreppsvaliditet: handlar om i vilken grad ett mått för ett begrepp verkligen 
betyder det som begreppet anses betyda. 

 Intern validitet: handlar om de kausala förhållandena i uppsatsens slutsats är hållbar 
eller inte och om det går att identifiera orsaksriktningen. 
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 Extern validitet: handlar om i vilken mån resultaten från en undersökning kan 
generaliseras i andra situationer än i den aktuella studien. Här spelar det en stor roll 
hur representativt urvalet är. 

 
Uppsatsens kapitel om definitioner försöker informera en överensstämmande bild till 
läsarna av de begrepp som uppsatsen använts sig av och på så sätt minska läsarnas egna 
tolkningar och stärka begreppsvaliditeten. Definitionerna behöver dock inte nödvändigtvis 
vara tillförlitliga då det finns möjlighet till att andra alternativa indikatorer kan vara bättre. 
Dessutom är själva fenomenet Earnings Management inget tydligt och klart definierat 
begrepp utan snarare ett abstrakt förhållningssätt till redovisningen. 
 
Uppsatsens urval är ett stratifierat sannolikhetsurval. Då uppsatsen avgränsar sig till att 
endast undersöka tillverkningsindustrin så är hela urvalet representativt för branschen, 
däremot kan inga generaliseringar göras på hela populationen som är svenska börsnoterade 
aktiebolag. 
 
Uppsatsens kausala förhållanden är svåra att mäta när det gäller resultatmanipulering av 
avsättningar för garantiåtaganden. I och med att uppsatsens metod utgår från att finna 
onormala periodiseringar bör understrykas ännu en gång att utfallet inte kan kopplas direkt 
till resultatmanipulering, däremot kan det vara ett tecken på detsamma. Earnings 
Management ett ämne där det är intentionen bakom handlingen som skiljer lagligt från 
olagligt i många fall. Detta gör att det kan vara svårt att påvisa Earnings Management trots 
att beräkningarna i studien kan leda tankarna åt det hållet. 
 
2.6 Källkritik 
För att få fram kvantitativ data gällande population användes databasen Retriever Business 
som huvudsaklig källa. En jämförelse har gjorts av möjligheter i rapportering genom två 
olika databaser, databaserna ORBIS och Retriever Business. Bedömningen har dock gjorts 
med basis på att Retriever Business har flera aktuella uppgifter kring de företag som ingår i 
undersökningens population samt möjligheter till rapportering och sortering. Exempelvis går 
det att söka på bolagsform och siffror från senare bokslutsrapporter i Retriever Business, 
men detta saknas för vissa företag i ORBIS. Detta gäller speciellt för år 2012, vilket indikerar 
att Retriever Business har mest aktuell data. 
 
Fördelen med ORBIS är dock att det går att söka direkt på företag (svenska aktiva bolag, 
bolagsform oklar) med rapporterade avsättningar något av de senaste fem åren. Vid en 
sådan sökning blir det totala antalet bolag 235 stycken. Detta kan jämföras med den siffra 
som Retriever Business gav på alla svenska aktiebolag bolag med avsättningar (228). 
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Bild 1: Summering av sökresultat i ORBIS 

 
 
Tabell 2: Summering av sökresultat i Retriever Business 

 
 
Studien baserar sig helt på statisk kognitiv data (Holme et al. 2010 .s 127) och då är det 
viktigt att ta hänsyn till att empirin bygger på utsagor eller påståenden från företagen i 
fråga. Även om informationen i årsredovisningarna är styrda av lagar och praxis så finns det 
utrymme för egen tolkning om vad som ska rapporteras och under vilka rubriker. 
 
När de rapporterade siffrorna kontrollerades blev det tydligt att olika företag tolkat kravet 
på avsättningar samt hur dessa ska göras olika. Vid en närmare undersökning visade det sig 
att antal företag som i databasen har 0 SEK i avsättning var felaktigt för vissa år; 
 
Tabell 3: Antal företag per år med rätt/fel rapporterade avsättningar i Retriever Business 

 
 
Den empiri som är rapporterad för företag per år gällande följande mått; Omsättning (tkr), 
Nettoomsättning, aktiebolag (tkr), Bruttoresultat (tkr), Årets resultat (tkr), Totala tillgångar 
(tkr) kontrollerades också och stämde i alla fall utan för sex; 

 XANO Industri AB stämde inga bokslutssiffror för år 2010 
 Husqvarna Aktiebolag stämde inte Årets Resultat för år 2009 
 Husqvarna Aktiebolag stämde inte Årets Resultat för år 2010 
 ITAB Shop Concept AB stämde inte Årets Resultat för år 2011 
 Lammhults Design Group AB stämde inte Årets Resultat för år 2012 

Step result Search result
1. 43,955,719 43,955,719
2. 1,573,067 1,380,777
3. 4,392 235

TOTAL 235

Username

World region/Country/Region in country: Sweden

Product name Orbis
Update number 116
Software version 128.00
Data update 04/10/2013 (n° 11600)

Provisions: All companies with a known value, 
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, for at least one of 
the selected periods

Boolean search : 1 And 2 And 3

Sodertorns Hogskola-2001
Export date 07/10/2013

Status: Active companies

TOT DATA
Antal Företag 342640 st
Antal Bokslut 288893 st
Antal FTG med avsättningar 18733 st

Antal företag/år med 0 SEK i rapporten 156
Antal företag/år med rätt avsättning 108
Antal företag/år med felaktigt rapporterad avsättning 48
Procentuellt fel 31%
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 Sandvik Aktiebolag stämde inte Årets Resultat för år 2012 
 
Dessa siffror rättades i enlighet med företagens årsredovisning. 
 
Tabell 4: Antal företag per år med rätt/fel rapporterad övrig empiri i Retriever Business 

 
 
Flertalet företag som ingår i urvalsgruppen i det första stratifierade urvalet (Bransch = 
Tillverkningsindustrin) har 0 SEK rapporterade i avsättningar och slutledningen borde då 
vara att de inte heller har några avsättningar för garantier (som nämnt ovan), men typen av 
verksamhet föranleder att undra om så verkligen är fallet. Ta exempelvis ASSA ABLOY som 
tillverkar låsmekanismer för privata- och företagskunder. De skriver klart och tydligt på sin 
hemsida att produktgarantier finns, men i databasen redovisades inte några avsättningar 
alls. För att kontrollera tillförlitligheten i empirin från Retriever Business gjordes ett icke-
slumpmässigt stickprov på företag som tillverkar produkter som kan tänkas åtföljas av 
produktgarantier. I stickprovet undersöktes årsredovisningar inskickade till Bolagsverket 
(genom Retriever Business) samt årsredovisningar från respektive hemsidor för att skapa 
ytterligare trygghet i den empiri som databasen presenterar. Ingen av de undersökta 
företagen i stickprovet hade avsättningar rapporterade i årsredovisningen för något av åren. 
  

Antal företag/år i  rapporten 116
Antal företag/år med rätt empiri 110
Antal företag/år med felaktigt rapporterad empiri 6
Procentuellt fel 5%
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3. Teori 
 

3.1 Teoretisk referensram 
Övergripande har redovisning en viktig roll att spela när det gäller information om företaget 
till omvärlden för att omvärlden ska se hur företaget förvaltas och kunna bedöma 
framtidsutsikter. För marknaden som analyserar företagets värde är denna information 
viktig som informationskanal för att få en inblick i företagets livskraft, värde och i 
förlängningen även aktiepriset. För företag är det därför viktigt att sända rätt signaler till 
marknaden, att visa ett positivt resultat är att visa på livskraft och att företaget kommer att 
vara en vinnare på marknaden i det långa loppet (Ronen et al. s 6). I detta kapitel kommer 
olika anledningar att tas upp om varför företag strävar efter att exempelvis visa på ett 
bättre resultat än föregående år eller att möta marknadens förväntningar.  

3.1.1 Positive Accounting Theory 
Positive Accounting Theory är en av två huvudinriktningar inom redovisningsforskningen. 
Forskning inom denna inriktning riktar in sig på att se på verkligheten och leta efter 
förklaringar till olika fenomens uppkomst (Schroeder et al. 2011. s 1). 
 
Teorin introducerades av Watts och Zimmerman under 1978 och bygger på att företaget är 
en  ”varelse”  uppbyggd  av  avtal  mellan  olika  intressenter  och  redovisningens  roll  är  att  
informera de olika intressenterna om företagets ställning och förehavande. Informationens 
roll är dock endast ett symptom på de bakomliggande drivkrafterna som finns för företag att 
putsa på den bild av företagets ekonomiska ställning som visas upp, den kan dock inte ge 
oss en förklaring på hur detta kan gå till (Watts, Zimmerman. 1990). 
 
Watts och Zimmerman visar istället på tre hypoteser som de bakomliggande faktor till vad 
som driver företag att välja olika metoder att redovisa på, dessa tre hypoteser är Bonus Plan 
hypothesis, Debt/Equity hypothesis och Political Cost hypothesis. Den av dessa hypoteser 
som är relevant för denna uppsats syfte är den förstnämnda (Watts, Zimmerman. 1990). 
 
Gällande Bonus Plan hypothesis så vill Watt och Zimmerman visa på att det finns tydliga och 
viktiga incitament för företagsledningen att manipulera det redovisade resultatet. Detta 
eftersom deras löner och andra ersättningar är relaterade till olika resultatmått som 
företaget redovisar. Till exempel kan det då ligga i ledningens intresse att ett år göra större 
avsättningar för kostnader på grund av att man ligger på ett resultat som redan är över 
marknadens förväntning och återföra dessa kostnader senare då resultatet inte ser lika bra 
ut (Watts, Zimmerman. 1990). 
 
I flertalet av deras artiklar så beskriver de fenomenet Positive Accounting Theory på ett 
sådant sätt att företag ses som en nexus av kontrakt mellan intressenter i företaget och att 
dessa kontrakt innebär kostnader för deltagarna. Watts och Zimmerman kallar dessa 
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kostnader för contract costs, men bygger sitt resonemang på transaktionskostandsteorin 
(Watts, Zimmerman. 1990). Transaktionskostnader kallas även TCE (Transaction cost 
economics) och bygger på antagandet att organisationer existerar på grund av att 
transaktionskostnaderna för de enskilda intressenterna är för höga i vissa givna situationer 
och då organiseras arbetet i grupper (Eriksson-Zetterquist et al. 2006. s 181). 
 
Om en person vill få något gjort kan denne göra det själv eller välja att köpa tjänsten. Valet 
styrs av den osäkerhet och risk som det innebär att köpa in externt, och kostnadsskillnaden 
mellan internt utförande och upphandling. Transaktionskostnad är den kostnad i tid och 
pengar som krävs för att få till stånd ett avtal. Inkluderat är även de risker som associeras 
med att tjänsten levereras enligt önskemål. Både tid, pengar och risk räknas in i kostnaden 
för transaktionen (Eriksson-Zetterquist et al. 2006. s 182). 
 
Precis som transaktionskostnadsteorin bygger Watts och Zimmerman sitt resonemang på 
att människan är sannolikt opportunistisk och stora börsnoterade företag oftast inte är 
ägarledda. I och med att finansieringen och ägandet är skilt från förvaltning och styrning 
uppstår andra drivkrafter för företagsledningen än att rapportera ”rätt”  siffror  till  sina  
ägare. Dessa drivkrafter utforskas och förklaras närmare genom Agent-Principal teorin. 
Agent-Principal teorin återknyter till den hypotes av Watts och Zimmerman som tidigare 
nämnts som Bonus Plan hypothesis (Watts, Zimmerman. 1990). 

3.1.2 Agent-Principal teori 
En teori baserad på relationen mellan huvudmän (principals) och agenter/ombud (agents), 
och hur huvudmannen kan fastställa att agenten gör det som de har kommit överens om. 
Avtal/kontrakt är centralt inom denna teori. En utgångspunkt är att människan är opportun 
och att det krävs ett kontrakt mellan de både eftersom de bägge parterna har olika mål. 
Teorin har kritiserats för sitt ensidiga fokus på huvudmannen och ignorans av exploatering 
av underställda. Teorin fokuserar på ekonomiska incitament (Eriksson-Zetterquist et al. 
2006. s 187). 
 
Agentteori handlar om moral hazard problematik och hur olika avtal kan utformas för vilka 
incitament det finns för agenten att agera i principalens (huvudmannens) intressen. Teorin 
utgår ifrån att agenten är obenägen att ta risker och alltid vill ha en kompensation för sin 
insats. Agenten måste motiveras att ta vissa risker för att skapa mervärde för principalen 
(Eriksson-Zetterquist et al. 2006. s 188). 
 
Olika avtal har olika incitament, både ex ante (förhand) och ex post (efterhand), för mål och 
krav, både finansiella och icke-finansiella. Dessa mål kan dock leda till att företagsledningen 
manipulerar resultat och måluppfyllelse för att inte förlora sin bonus, även om handlingarna 
inte ligger i huvudmannens intresse. En fast lönedel förespråkas dock i Agentteori eftersom 
ägaren/ägarna inte vill att agenten ska ta onödigt stora risker (Sundgren et al. s 45-47). 
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3.1.3 Earnings Management 
Earnings Management eller vinstmanipulering, som det skulle kunna översättas till på 
svenska, handlar om att utnyttja den flexibiliteten som finns i redovisning för att nå vissa på 
förhand uppsatta mål och i det flesta fall förbättra ett resultat. Vinstmanipulering är inte per 
automatik olagligt, utan det finns flera accepterade sätt att bokföra en transaktion på. 
Vinstmanipulering som ger en icke-korrekt bild av företagets situations begränsas genom 
lagstiftning och praxis (Dechow, Skinner. 2000). 
 
Genom att klassificera vinstmanipulering kan det underlätta att belysa graden av 
manipulation och på så sätt se tydligare vilken redovisningsmetod som ligger inom ramens 
gränser: 

Vit Grå Svart 
Att utnyttja den flexibilitet 
som finns inbyggd i 
redovisningsprinciperna för 
att skicka korrekt 
information till marknaden 
exempelvis att periodisera 
kostnader till rätt år enligt 
matchningsprincipen 

Att utnyttja den flexibilitet 
som finns inbyggd i 
redovisningsprinciperna för 
att skicka ”rätt” information 
till marknaden exempelvis 
att ta lägre kostnader än vad 
ledningen egentligen tror är 
rimligt för att inte göra en 
förlust. 

Att utnyttja sin kunskap om 
redovisning och lagstiftning 
för att skicka felaktig 
information till marknaden 
exempelvis att utlämna 
information som leder till en 
felaktig bedömning av 
företagets ekonomiska 
ställning. 

Bild 2 Skala av Earnings Management (Ronen et al. s 25) 

I litteraturen nämns olika sätt att vinstmanipulera exempelvis big bath accounting 
(omstruktureringskostnader) eller att tidigarelägga intäktsredovisning (Sundgren et al.2013. 
s 51). Denna uppsats kommer endast att belysa vinstmanipulering genom att ta upp för små 
eller för stora kostnader för garantiåtaganden. Enligt artikeln av Dechow och Skinner är viss 
resultatmanipulering nödvändig och behövs för att företaget ska kunna ge investerare en 
rättvis och sann bild över företagets ekonomiska resultat och dess framtida kassaflöden. 
Författarna menar att det är intentionerna bakom den periodiserade redovisningen som 
avgör om det rör sig Earnings Management inom eller utanför lagramen (Dechow, Skinner. 
2000). 

3.1.4 Avsättningar enlig svensk redovisningspraxis 
Redovisning i Sverige ska enligt lag ske i enlighet med god redovisningssed, detta innebär att 
företag ska följa områdets lagstiftning samt den redovisningsstandard och 
redovisningspraxis som är gällande i den bransch som företaget verkar (Sundgren et al. 
2013. s 13). 
 
Sedan år 2005 har svensk lagstiftning förnyats för att skapa ett mer harmoniserat regelverk 
internationellt sätt.  De nya reglerna bygger på internationella redovisningsreglerna IAS 
(International Accounting Standards) och IFRS (International Financial Reporting Board) och 
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ska följas av alla börsnoterade svenska företag (Sundgren et al. 2013. s 12). IFRS regelverk i 
sin helhet är i Sverige endast obligatorisk för koncernredovisning. 

3.1.5 Avsättningar 
Avsättningar skiljer sig från andra skulder i och med att tiden för betalning och betalningens 
storlek är osäker. Regelverket skiljer även mellan eventualförpliktelser och avsättningar, där 
det är sannolikheten för utfallet av skulden som är styrande. Om nedanstående villkor är 
uppfyllda ska en avsättning tas upp i balansräkningen, annars redovisas skulden som en 
eventualförpliktelse i en not istället: 

 Ett företag har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en 
inträffad händelse. 

 Det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen. 

 En tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
 
När det gäller garantiåtaganden ses försäljningen som den inträffade händelsen. Garantier 
är en så kallad informell förpliktelse, vilket innebär att företaget skapat förväntningar hos 
kunden genom företagets etablerade praxis, allmänt kända riktlinjer eller andra utlåtanden 
att företaget kommer att hålla fast vid skyldigheten. En avsättning för garantiåtaganden ska 
dock endast göras om det är mer sannolikt att händelsen inträffar än att den inte inträffar 
(Sundgren et al. 2013. s 252). 
 
Noterade aktiebolag ska vid redovisning av avsättningar följa reglerna för IAS 37 som 
innebär att en avsättning ska göras till ett belopp som utgör den bästa uppskattningen. Då 
garantiåtaganden och reparationer baserar sig på ett stort antal försäljningstransaktioner 
ska alla möjliga utfall vägas samman med utgångspunkt i hur stor sannolikheten är att 
händelsen inträffar (Sundgren et al. 2013. s 253). 
 
I och med att uppskattningen av framtida garantikostnader är helt upp till företagsledningen 
att bedöma (Cohen et al. 2011) kan företag, genom att strukturera transaktioner och 
utnyttja flexibiliteten i redovisningen, använda sig av resultatmanipulering för att resultatet 
ska se bättre eller sämre ut än vad det egentligen är (Sundgren et al. 2013. s 51). 

3.1.6 Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen innebär att kostnader skall matchas mot intäkter. Det vill säga att 
kostnader uppstår för att intäkter skall kunna förvärvas. Detta har en betydelse för 
exempelvis bokföring av varulager och varukostnad (Kostnad för sålda varor). Intäkter och 
kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett betalningens tidpunkt 
(ÅRL). 
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3.1.7 Garantier 
En produktgaranti är ett avtal som uppstår vid försäljning och innebär att säljaren kan 
krävas på ytterligare prestation efter köpet. Garantier är frivilligt för tillverkare eller säljare 
att lämna (Konsumentverket. 2013-11-04) och kan vara viktiga i köpprocessen för att 
säkerställa konsumenter om att produkten som de köper kommer att fungera som förväntat 
(Ambad et al. 2013). 
 
För att konsumenten ska bli medveten om vad garantin innehåller ska företag tydligt och 
klart informera konsumenten skriftligt om vad det är som gäller för att garantin ska gälla. 
Konsumentverket listar fyra punkter då garantin inte gäller (Konsumentverket. 2013-11-04), 
dessa är: 

 Om felet beror på en olyckshändelse efter det att varan köpts 
 Om felet beror på vanvård 
 Om felet beror på onormal användning 
 Om felet beror på att skötsel- och serviceanvisningar inte följts 

 

3.1.8 Reklamationer/Konsumentköplagen 
Till skillnad från garantier som är frivilligt av tillverkaren eller säljaren att lämna, regleras 
reklamationer av den så kallade Konsumentköplagen. Enligt lagen har konsumenten tre år 
på sig att reklamera en vara så länge felet på varan var befintligt redan innan köpet, 
exempelvis ett fabrikationsfel. Även om garantitiden gått ut är reklamationstiden 
densamma, dock måste kunden kunna bevisa att felet fanns där redan från början 
(Konsumentverket. 2013-11-04).  



25 
 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Warranty Reserve: Contingent Liability, Information Signal, or Earnings Management 
Tool? 
Cohen D, Darrough M, Huang R, Zach T. The Accounting Review March 2011 
 
Artikelförfattarna har undersökt vilken roll som avsättningar för garantiåtaganden spelar för 
företag. Författarna har valt att titta på tre aspekter; 

• Företag använder avsättningar endast som en fondering av medel i enlighet med 
gällande lag och praxis 

• Företag använder garantiutfästelser som en försäljningsstrategi för sina produkter 
och det sker till två intressenter, kunder och marknaden. 

• Företag använder avsättningar som ett verktyg för vinstmanipulering. 

Artikelförfattarna, likt andra forskare inom ekonomisk forskning, ser garantier som ett 
verktyg för att minska informationsasymmetrin mellan konsumenter och företag gällande 
kvaliteten på företagsprodukter. Garantin minskar osäkerheten i köpet genom att företaget 
erbjuder en ex post försäkring om produkten skulle fallera och visar konsumenterna att 
företaget tror på sin egen produkts kvalitet och tillförlitlighet (Grossman. 1981). Att göra 
avsättningar för framtida kostnader är en viktig del av redovisningspraxis, både i Sverige och 
i USA som Cohen et als undersökning avser. Artikeln tar sitt avstamp i en förändring av FASB 
nummer 5 2002 och det faktum att amerikanska företag numera lämnar mer detaljerad 
information om garantier och de avsättningarna som görs för garantiåtaganden. 
 
I underökningen har Cohen et al ställt följande forskningsfrågor: 

• Hur ser marknaden på redovisningsinformationen gällande avsättningar för just 
garantiåtaganden? Mer specifikt, ser marknaden avsättningen som en 
informationssignal eller som en osäker framtida skuld? 

• Använder företag avsättningar för garantiåtaganden som ett verktyg för att justera 
kostnader i den riktning som leder till att; 

o Företaget inte gör en förlust 
o Företaget inte redovisar ett minskat resultat 
o Att företaget möter eller överträffar marknadens förväntningar 

 
För att svara på den första frågan så undersöker artikelförfattarna hur marknaden värderar 
garantiåtaganden. Detta genom att titta på om företag endast ser avsättningar som en 
försäkring mot dålig kvalitet, vilket enligt artikeln innebär att avsättningen är en avsättning 
för en framtida skuld och inget mer. 
 
För att undersöka den andra frågeställningen, om det finns någon indikation på hur företag 
väljer att redovisa och om detta styr vilket resultat företaget redovisar, tittar 
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artikelförfattarna på om företagen använder sig av avsättningar för garantiåtaganden som 
ett verktyg för vinstmanipulering. Om detta är fallet så borde studien påvisa en relation 
mellan onormala nivåer på avsättningar samt att dessa har påverkat resultatet i en viss 
riktning. 
 
I undersökningen sätter författarna upp följande fyra hypoteser för att kunna svara på de 
två ovanstående frågeställningarna (översatta till svenska): 

• H1a: Värderingskoefficient som placeras på avsättningar för garantier är lika med 
värderingskoefficient som placeras på andra erkända avsättningar. 

• H1b: Avsättningar för garantier ökar med produktkvalitet över företagskluster, 
medan de minskar med produktkvalitet i ett specifikt företagskluster. 

• H2: Kostnaderna för garantiåtaganden ökar med produktkvaliteten över 
företagsklustren, medan de minskar med produktkvalitet i ett specifikt 
företagskluster. 

• H3: Företag som just överskridit ett resultatmål kommer att rapportera lägre 
onormala avsättningar för garantier för det specifika kvartalet jämfört med andra 
företag. 

 
Studien är en statistisk undersökning som baserar sig på data från WarrantyWeek 
(http://www.warrantyweek.com/index.php), en databas som sammanställer 
garantiinformation som amerikanska företag i sin årsredovisning är lagbundna att redovisa 
mer detaljerat än exempelvis svenska företag behöver. Företag som ingår i studien är 
uteslutande tillverkningsföretag som författarna med hjälp av branschkoden klumpat ihop 
till kluster av företag med tillverkning inom samma produkttyp. Endast de företag som ingår 
i kluster med tio eller fler företag har valts ut att delta i studien. 
 
Till den information som artikelförfattarna har kunnat få fram genom databasen har 
författarna även handplockat data från respektive företags hemsida angående vilka 
garantitider som gäller för deras produkt/produkter. Efter sammanställningen har sedan 
företag där garantitider inte har kunnat fastställas plockats bort ur urvalet och då har 
studien fått fram ett slutgiltigt urval på 145 företag. 
 
Angående frågan hur marknaden värderar avsättningar för garantiåtaganden i relation till 
andra långsiktiga skulder kommer artikelförfattarna till slutsatsen att marknaden ser dessa 
avsättningar mer negativt än andra liknade långsiktiga skulder, men desto bättre garanti 
företaget erbjuder desto mindre negativt ser analytiker på avsättningen under förutsättning 
att företaget i sig ligger ensam på en högre kvalitetsnivå i sitt kluster. 
 
Undersökningen visar på att det finns vissa indikationer för att företagsledningen använder 
avsättningar för garantiåtaganden som ett verktyg för att styra kostnader för att möta 
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resultatmål. Studien anser också att marknadens syn på företag som underskattar sina 
garantiåtaganden är att de manipulerar sitt resultat. 
 
Undersökningen visar till slut på att företag med signifikant lägre kostnadsnivåer för utförda 
garantiåtaganden jämfört med andra företag inom samma kluster troligtvis använder sig av 
dessa avsättningar för att manipulera resultatet. Det bör även framhävas att artikelns tredje 
hypotes kunde statistiskt säkerställas, det vill säga att: Företag som just överskridit ett 
resultatmål kommer att rapportera lägre onormala avsättningar för garantier för det 
specifika kvartalet jämfört med andra företag. 
 

3.2.2 Detecting Earnings Management 
Dechow P, Sloan R, Sweeney A. The Accounting Review April 1995 
 
Bakgrunden till artikeln är en studie där författarna har undersökt hur företag använder sig 
av olika periodiseringar för att manipulera sitt resultat, inom eller utanför ramen av vad som 
lagen och praxis tillåter. 
 
För att kunna värdera om det verkligen handlar och Earnings Management undersöker 
författarna validiteten i olika beräkningsmodeller som använts inom Earnings Management 
forskning, dessa modeller är Healy model, De Angelo model, Jones model and the Industry 
model. Studien undersöker vikten att kontrollera den indata och dess validitet innan val av 
beräkningsmodeller används vid statistiska beräkningar av påstådd Earnings Management. 
 
Denna uppsats kommer inte att använda sig av någon av modellerna som ofta används som 
beräkningsgrund i forskning kring fenomenet Earnings Management eftersom att dessa 
förutsätter att beräkningar görs på totala avsättningar. Jones model tas dock upp i flera av 
de artiklar som används i denna uppsats som referensram och det kan underlätta 
förståelsen om läsaren har en uppfattning om vad modellen är. Modellen presenterades 
1991 och är ett regression test som ska avslöja om företaget har använt sig av 
vinstmanipulation. 
 
Analys av Earnings Management har ett fokus på att hitta godtyckliga periodiseringar för att 
försöka bedöma om företagsledningen ägnar sig åt olaglig vinstmanipulering för att undvika 
att företagets resultat minskar jämfört med tidigare år, alternativt att företaget skulle 
behöva rapportera en förlust. 
 
Enligt artikeln finns det tre huvudsakliga sätt att manipulera resultatet så att det motsvarar 
resultatet som önskas i årsrapporten. Dessa tre sätt är; 

 Kostnadsmanipulering: Företaget bokför större kostnader på det aktuella året än vad 
som är berättigat. 
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 Intäktsmanipulering: Företaget bokför större intäkter på det aktuella året än vad 
som är berättigat, kostnadsbasen är dock fast. 

 Marginalmanipulering: Företaget bokför större intäkter under det aktuella året än 
vad som är berättigat, men kostnaderna varierar med intäkten. 

Undersökningen kommer till slutsatsen att alla tidigare nämnda modeller ger ett tänkbart 
resultat när data matas in som kommer från ett slumpmässigt urval, men så fort modellerna 
matas med data från företag från icke-slumpmässiga urvalsgrupperna så ger testerna 
missledande resultat. Slutsatsen är att det är viktigt att kontrollera den finansiella utveckling 
av företag och vad som kan stimulera utveckling utöver vinstmanipulering, till exempel om 
företaget har en särställning på marknaden. Artikelförfattarna belyser intentionens roll i 
vinstmanipulering och att den bakomliggande tanken med periodiseringen kan vara helt 
korrekt trots att den kan ge sken av vinstmanipulering. 

3.2.3 Earnings Management to avoid earnings decreases and losses 
Burgstahler D, Dichev I. Journal of Accounting and Economics 1997 
 
Burgstahler och Dichev tar avstamp i all den (enlig dem) anekdotiska bevisföring som finns 
kring det faktum att vinstmanipulation är något som aktivt används i företag. Som bevis för 
detta tar författarna upp ett antal exempel på uttalanden från viktiga personer inom det 
amerikanska näringslivet samt forskare inom Earnings Management området. 

 
Bank of America's CEO Richard Rosenberg (1994) 

Increasing earnings per share was our most important objective for the year. 
 

Barth et al. (1995) 
Report that firms with a consistent pattern of earnings increases command higher price-to-

earnings multiples, after controlling for earnings levels. 
 
Studien har tittat på företagsstatistik mellan åren 1976-1994 och kan påvisa att företag i alla 
storleksspann använder sig av vinstmanipulering för att uppnå ett bättre resultat än 
föregående år och att det är ännu flera företag som använder sig av det samma för att 
undvika att rapportera en förlust. 
 
Artikeln knyter ihop sin slutsats av rapporterat resultat, anekdotiska bevis och den starka 
teoretiska bakgrund, för att visa på att det förekommer vinstmanipulering i amerikanska 
företag. För att nämna några av motiven till detta: 

 Sänkta transaktionskostnader på grund av; 
o Informationsbehovet från företag med en historisk uppåtgående kurva av 

resultatet är mindre eftersom marknaden har tilltro 
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o Ovan leder också till att marknaden och andra intressenter förknippar 
företaget med mindre risk och då kan företaget också åtnjuta lägre 
transaktionskostnader. 

 Minskad informationsasymmetri på grund av ökad tilltro (se ovan punkt) 
o Mellan finansiärer och företag vilket ger lägre risk och därmed lägre ränta på 

lånat kapital 
o Mellan kunder och företag som leder till kortare köpprocess 

 
Kontentan i artikeln är att författarna genom sin jämförelse av redovisade resultat kan visa 
på att företag använder sig av vinstmanipulering och att man finner bevis som styrker de två 
hypoteserna som testas; 

 H1: Earnings are managed to avoid earnings decreases 
(Resultatet är manipulerat för att undvika resultatminskning) 

 H2: Earnings are managed to avoid losses 
(Resultatet är manipulerat för att undvika förlust) 

3.2.4 Why are Earnings kinky? An examination of the Earnings Management explanation 
Dechow P, Richardson S, Tuna I. Review of Accounting Studies 2003 
 
Artikelns huvudsakliga syfte är att bygga vidare på den artikeln/studie av Burgstahler och 
Dichev (ovan summerad) och undersöka varför det finns  ett  ”trassel”  i  redovisade vinster 
som det rapporterats om i tidigare studier, bland annat den ovan nämnda. 
 
Trasslet som artikelförfattarna finner intressant är att det statistiskt sett finns för få företag 
som rapporterar små förluster och för många företag som rapporterar små vinster. Detta 
fenomen är det som främst framhålls, både i denna artikel men även i annan forskning, som 
ett bevis på att företag manipulerar vinster. 
 
Som nämnt i Burgstahler och Dichev så finns det tre olika sätt att manipulera, men artikeln 
slår fast att manipulera periodiseringar är det enklaste sättet. Författarnas argument bakom 
detta påstående är att periodiseringar bygger på uppskattningar och kalkyler som i sin tur 
bygger på information som ofta är svårt för en utomstående att bedöma, både 
uppskattningen och riktigheten i grunddata. 
Artikeln vill undersöka om det är så att trasslet uppkommer på grund av; 

1) På grund av Earnings Mangement, men de modeller som finns tillgängliga är inte 
effektiva nog för att kunna mäta själva manipulationen 

2) Modellerna mäter Earnings Management på ett effektivt sätt, men det finns 
någon annan bakomliggande faktor som skapar trasslet. 

 
Sammanfattningsvis så finns det många lockelser med att gå med positivt resultat för 
företag och dess ledning, men som artikeln också tar upp är detta i sig inget bevis i sig att 
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Earnings Management har skett i ett enskilt fall eller att det förekommer i någon 
utsträckning alls i den verkliga världen. 
 
Den mest intressanta nya infallsvinkel som artikeln belyser är att kvartal fyra sticker ut från 
övriga kvartal i studien. Detta tror artikelförfattarna kan ha att göra med att 
kvartalsrapporterna inte skrivs under av revisorn, vilket görs i årsredovisningen, och att 
företagsledningen bedömer periodisering med grund i om de kommer att falla i god jord hos 
revisorn eller inte. 
 
Slutsatserna i artikel är i stort sätt desamma som i tidigare forskning på området, att det 
inte går att hitta någon skillnad i storleken på avsättningarna hos företag med små 
rapporterade förluster eller vinster jämfört med övriga företag inom samma storleksrang 
(Omsättningsbaserad). Det går dock att se en tendens att den statistiska snedfördelning 
som i artikeln kallas trasslet har minskat över tiden. Sammantaget kan deras studie inte 
bekräfta att felaktiga periodiseringar är den avgörande drivkraften  för  ”trasslet”. 
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4. Empiri 
 
4.1 Resultat från statistisk undersökning 
Som tidigare nämnts har underlaget till undersökningen hämtats från databasen Retriever 
Business den 21 november 2013. Därefter har data lagts till manuellt gällande avsättningar 
för produktgarantier från de årsredovisningar som skickats in till Bolagsverket, för 
respektive företag och år. Under arbetets gång har kompletterande uppgifter för de företag 
som ingått i studien inhämtas vid ytterligare två tillfällen. 
 
Urvalet av företag i undersökningen har skett enligt följande kriterier; 

1. Börsnoterade aktiebolag 
2. Företaget upprättar koncernredovisningen 
3. Företagen ska finnas inom tillverkningsindustrin 
4. Företagen ska ha avsättningar för produktgarantier något av åren som ingår i 

undersökningar 
 
Tabell 5: Totalt antal börsnoterade företag/rapporterade bokslut i samtliga branscher samt i 
tillverkningsbranschen med/utan avsättningarna 

Totalt antal företag (per år) i det första stratifierade urvalet (punkt 1-3, se ovan) 
 

 
 

 

 
 

 
 
För att få delta i studien krävdes det även att företaget har gjort avsättningar för 
produktgarantier något av åren och då ser urvalgruppen ut som följer (punkt 4, se ovan) 
 

DATA (2009)
Tillverkningsindutrin
Antal Företag 85
Antal Bokslut 85
Antal FTG utan avsättningar 35
Antal FTG med avsättningar 50
Antal FTG utan garantiavsättningar 57
Antal FTG med garantiavsättningar 28

DATA (2010)
Tillverkningsindutrin
Antal Företag 85
Antal Bokslut 85
Antal FTG utan avsättningar 41
Antal FTG med avsättningar 44
Antal FTG utan garantiavsättningar 59
Antal FTG med garantiavsättningar 26

DATA (2011)
Tillverkningsindutrin
Antal Företag 85
Antal Bokslut 85
Antal FTG utan avsättningar 37
Antal FTG med avsättningar 48
Antal FTG utan garantiavsättningar 57
Antal FTG med garantiavsättningar 28

DATA (2012)
Tillverkningsindutrin
Antal Företag 85
Antal Bokslut 85
Antal FTG utan avsättningar 36
Antal FTG med avsättningar 49
Antal FTG utan garantiavsättningar 57
Antal FTG med garantiavsättningar 28
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Tabell 6: Totalt antal börsnoterade företag/rapporterade bokslut i tillverkningsbranschen 
med/utan avsättningar 

 
 
Bild 3: Procentuell andel börsnoterade företag i tillverkningsbranschen med/utan 
avsättningar 

 

 
 
Den slutgiltiga gruppen av företag som passar in på urvalskriterierna i denna uppsats blev 29 
stycken företag. Antal företag som kommer med i den slutgiltiga gruppen justeras på grund 
av bortfall. Vissa företag har endast gjort avsättning för ett av åren, men har empiri med i 
beräkningsunderlaget för alla fyra åren. Som tidigare nämnt i metodavsnittet har urvalet 
delats in i två grupper baserat på den redovisningsmetod av garantiåtaganden som företaget 
valt. 

 Grupp 1: Företag med årliga specificerade garantiavsättningar 
 Grupp 2: Företag med endast årlig förändring av garantiavsättningar 

 
Tabell 7: Totalt antal företag i urvalsgrupp 1 

 
 
 

DATA 2012 2011 2010 2009
Tillverkningsindutrin
Antal Företag 85 85 85 85
Antal Bokslut 85 85 85 85
Antal FTG med garantiavsättningar 28 28 26 28

GRUPP 1
Summa FTG 2009 15
Summa FTG 2010 15
Summa FTG 2011 15
Summa FTG 2012 15
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Följande företag ingår i Grupp 1; 
 Aktiebolaget Electrolux 
 Aktiebolaget SKF 
 Aktiebolaget Volvo 
 Atlas Copco Aktiebolag 
 Autoliv Aktiebolag 
 CTT Systems AB 
 Elekta AB (publ) 
 Nederman Holding Aktiebolag 

 Husqvarna Aktiebolag  
 NIBE Industrier AB  
 PolyPlank Aktiebolag (publ) 
 Sandvik Aktiebolag 
 SSAB AB 
 Telefonaktiebolaget L M Ericsson 
 Svedbergs i Dalstorp AB 

 
Tabell 8: Totalt antal företag i urvalsgrupp 2 

 
Tabell 8 

 
Följande företag ingår i Grupp 2; 

 ABB AB 
 Forsstrom High Frequency AB 
 Hedson Technologies International 

AB (publ) 
 Image Systems AB 
 ITAB Shop Concept AB 
 KABE AB 
 Lammhults Design Group AB 

 Lindab International AB 
 Nobia AB 
 NordIQ Göteborg AB 
 PartnerTech AB 
 Stille AB 
 VBG GROUP AB (publ) 
 XANO Industri AB 

  

GRUPP 2
Summa FTG 2009 14
Summa FTG 2010 14
Summa FTG 2011 14
Summa FTG 2012 14
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4.1.1 Frågeställning 1 
 

1. Sätter företag av avsättningar för garantiåtaganden på ett systematiskt sätt? 
 
Grupp1 
Tabell 9 visar företagens korrelation mellan årets garantiavsättning och nettoomsättning, 
bruttoomsättning samt årets resultat. Resultatet visar att de flesta företag har stark 
korrelation mellan garantiavsättningen och nettoomsättningen, denna korrelation kan med 
ca 71 % förklaras av den oberoende variabeln nettoomsättning. I flertalet årsredovisningar 
nämndes även i noten att företaget satte av till garantiavsättningen utefter 
försäljningssiffror. De företag som saknar resultat i tabellen beror på att de saknar 
förändring i avsättningens storlek mellan åren. 
 
Tabell 9: Korrelation mellan årets garantiavsättning; nettoomsättning, bruttoomsättning och 
årets resultat (Grupp 1) 

 
 
En annan faktor som skulle kunna ligga till grund för företagens garantiavsättning är tidigare 
års avsättningar. Nedanstående tabell visar korrelationen mellan årets garantiavsättning och 
föregående års garantiavsättningar. 
 

GRUPP 1 NettoOMS BruttoOMS Årets Resultat NettoOMS BruttoOMS Årets Resultat
Aktiebolaget Electrolux 0,6197 0,7066 0,4742 38,40% 49,93% 22,49%
Aktiebolaget SKF -0,9391 -0,7377 -0,7065 88,20% 54,43% 49,92%
Aktiebolaget Volvo 0,9418 0,8164 0,7437 88,70% 66,65% 55,31%
Atlas Copco Aktiebolag 0,4638 0,3692 0,2241 21,51% 13,63% 5,02%
Autoliv Aktiebolag -0,7177 -0,5041 -0,5207 51,51% 25,42% 27,11%
CTT Systems AB 0,8813 0,8838 0,0609 77,66% 78,10% 0,37%
Elekta AB (publ) -0,0713 -0,0718 -0,1657 0,51% 0,52% 2,75%
Husqvarna Aktiebolag -0,0420 -0,6213 -0,8257 0,18% 38,60% 68,18%
Nederman Holding Aktiebolag 0,7569 0,7068 0,3962 57,28% 49,96% 15,70%
NIBE Industrier AB -0,0384 0,0534 0,1499 0,15% 0,28% 2,25%
PolyPlank Aktiebolag (publ) - - - - - -
Sandvik Aktiebolag 0,8957 0,9568 0,9629 80,23% 91,55% 92,71%
SSAB AB -0,9146 -0,8802 -0,7959 83,66% 77,48% 63,35%
Svedbergs i Dalstorp AB - - - - - -
Telefonaktiebolaget L M Ericsson -0,8543 0,0705 0,3451 72,99% 0,50% 11,91%

TOTAL 0,8447 0,6952 0,3851 71,35% 48,33% 14,83%

r2
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Tabell 10: Korrelation mellan årets garantiavsättning och föregående års 
garantiavsättningar (Grupp 1) 

 
 
Grupp 2 
Tabell 11 visar företagens korrelation mellan årets förändring av garantiavsättning och årets 
förändring av nettoomsättning, bruttoomsättning samt årets resultat. Resultatet visar på att 
det inte finns någon särskilt stark korrelation till någon av variablerna. Korrelationen är som 
starkast mellan årets förändring av garantiåtaganden och årets förändring av 
bruttoomsättningen (-0,21), däremot kan endast ca 4 % av denna korrelation förklaras av 
variabeln bruttoomsättningen. I flertalet årsredovisningar nämndes dock i noten att 
företaget satte av garantiavsättningen utefter försäljningssiffror. Det företag som saknar 
resultat i tabellen beror på att företagets avsättning mellan åren inte varierar i storlek. 
 

Företag Grupp 1 Korrelation r2
Aktiebolaget Electrolux 0,7703 59,34%
Aktiebolaget SKF 0,5845 34,17%
Aktiebolaget Volvo 0,5677 32,23%
Atlas Copco Aktiebolag -0,8012 64,20%
Autoliv Aktiebolag -0,2595 6,73%
CTT Systems AB 0,1619 2,62%
Elekta AB (publ) -0,7752 60,10%
Husqvarna Aktiebolag -0,7277 52,96%
Nederman Holding Aktiebolag 0,3802 14,45%
NIBE Industrier AB 0,0920 0,85%
PolyPlank Aktiebolag (publ) - -
Sandvik Aktiebolag 0,4857 23,59%
SSAB AB 0,5774 33,33%
Svedbergs i Dalstorp AB - -
Telefonaktiebolaget L M Ericsson -0,1842 3,39%

TOTAL 0,9842 96,87%
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Tabell 11: Korrelation mellan årets garantiavsättning; nettoomsättning, bruttoomsättning 
och årets resultat (Grupp 2) 

 
 
Tabell 12 visar korrelationen mellan årets förändring av garantiavsättningar och föregående 
års förändringar för Grupp 2. Den totala korrelationen för alla företag i denna grupp är 0,37, 
varav ca 14 % av korrelationen kan beskrivas av variabeln förändring av tidigare års 
garantiavsättningar. 
 
Tabell 12: Korrelation mellan årets garantiavsättning och föregående års 
garantiavsättningar (Grupp 2) 

 
 

GRUPP 2 NettoOMS BruttoOMS Årets Resultat NettoOMS BruttoOMS Årets Resultat
ABB AB -0,7786 -0,2498 -0,0130 60,63% 6,24% 0,02%
Forsstrom High Frequency AB -0,3552 -0,3613 -0,2915 12,62% 13,05% 8,50%
Hedson Technologies International AB 0,9909 0,3334 0,2360 98,18% 11,12% 5,57%
Image Systems AB - - - - - -
ITAB Shop Concept AB -0,1171 -0,2602 -0,1216 1,37% 6,77% 1,48%
KABE AB 0,7124 0,7381 0,7359 50,76% 54,47% 54,16%
Lammhults Design Group AB 0,5979 0,6134 -0,7155 35,75% 37,63% 51,19%
Lindab International AB 0,4478 0,4707 -0,5401 20,05% 22,16% 29,17%
Nobia AB 0,4177 -0,3004 -0,6380 17,44% 9,03% 40,71%
NordIQ Göteborg AB -0,3373 -0,1456 -0,1365 11,37% 2,12% 1,86%
PartnerTech AB 0,6365 0,9330 0,8471 40,51% 87,04% 71,76%
Stille AB 0,2235 0,5712 -0,0737 5,00% 32,62% 0,54%
VBG GROUP AB (publ) 0,1386 0,1665 0,3747 1,92% 2,77% 14,04%
XANO Industri AB -0,7636 -0,5123 0,0671 58,30% 26,24% 0,45%

TOTAL -0,2059 -0,2118 -0,1038 4,24% 4,49% 1,08%

r2

Företag Grupp 2 Korrelation r2
ABB AB 0,0428 0,18%
Forsstrom High Frequency AB -1,0000 100,00%
Hedson Technologies International AB 0,8410 70,73%
Image Systems AB - -
ITAB Shop Concept AB -0,8467 71,68%
KABE AB -0,4092 16,75%
Lammhults Design Group AB -0,0938 0,88%
Lindab International AB -0,0633 0,40%
Nobia AB -0,3600 12,96%
NordIQ Göteborg AB 1,0000 100,00%
PartnerTech AB -0,3022 9,13%
Stille AB -0,0481 0,23%
VBG GROUP AB (publ) -0,0929 0,86%
XANO Industri AB 0,4548 20,68%

TOTAL 0,3693 13,64%
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Grupp 1(2) 
Tabell 13 visar företagens korrelation mellan årets förändring av garantiavsättning och årets 
förändring av nettoomsättning, bruttoomsättning samt årets resultat. Den variabel som har 
starkast korrelation till årets garantiavsättning är nettoomsättningen (0,72), däremot kan 
endast ca 52 % av denna korrelation förklaras av samma variabel. De företag som saknar 
resultat i tabellen beror på att de saknar förändring i avsättningens storlek mellan åren. 
 
Tabell 13: Korrelation mellan årets garantiavsättning; nettoomsättning, bruttoomsättning 
och årets resultat (Grupp 1(2)) 

 
 
Nedanstående tabell visar korrelationen mellan årets förändring av garantiavsättningar och 
föregående års förändring av garantiavsättningar för Grupp 1(2). Resultatet blev totalt för 
alla företag i gruppen en korrelation på -0,31 men endast ca 10 % av denna korrelation kan 
förklaras av att variabeln föregående års garantiavsättningar påverkar årets förändring av 
garantiavsättningar. 
 

GRUPP 1 (2) NettoOMS BruttoOMS Årets Resultat NettoOMS BruttoOMS Årets Resultat
Aktiebolaget Electrolux 0,0494 -0,1776 -0,1547 0,24% 3,15% 2,39%
Aktiebolaget SKF -0,8779 -0,8436 -0,8284 77,07% 71,17% 68,62%
Aktiebolaget Volvo 0,8966 0,7483 0,6737 80,38% 56,00% 45,39%
Atlas Copco Aktiebolag 0,7643 0,9107 0,9736 58,42% 82,93% 94,79%
Autoliv Aktiebolag -0,3572 -0,0260 -0,0971 12,76% 0,07% 0,94%
CTT Systems AB 0,5542 0,8763 -0,1267 30,71% 76,79% 1,61%
Elekta AB (publ) 0,7646 0,7825 -0,1919 58,46% 61,24% 3,68%
Husqvarna Aktiebolag -0,6549 -0,4310 -0,5616 42,89% 18,57% 31,54%
Nederman Holding Aktiebolag 0,7747 0,6296 0,0773 60,01% 39,64% 0,60%
NIBE Industrier AB 0,4315 0,6187 0,7852 18,62% 38,28% 61,65%
PolyPlank Aktiebolag (publ) - - - - - -
Sandvik Aktiebolag 0,7314 0,5151 0,3234 53,50% 26,53% 10,46%
SSAB AB -0,9029 -0,9440 -0,9436 81,53% 89,12% 89,04%
Svedbergs i Dalstorp AB - - - - - -
Telefonaktiebolaget L M Ericsson -0,9227 -0,3498 -0,1379 85,14% 12,24% 1,90%

TOTAL 0,7194 0,5869 0,5380 51,76% 34,45% 28,94%

r2
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Tabell 14: Korrelation mellan årets garantiavsättning och föregående års 
garantiavsättningar (Grupp 1(2)) 

 
  

Företag Grupp 1 (2) Korrelation r2
Aktiebolaget Electrolux -0,0738 0,55%
Aktiebolaget SKF -0,9748 95,03%
Aktiebolaget Volvo -0,3962 15,70%
Atlas Copco Aktiebolag -0,9061 82,11%
Autoliv Aktiebolag -0,0611 0,37%
CTT Systems AB -0,6804 46,30%
Elekta AB (publ) 0,0561 0,31%
Husqvarna Aktiebolag -0,5160 26,63%
Nederman Holding Aktiebolag -0,5266 27,73%
NIBE Industrier AB -0,3094 9,57%
PolyPlank Aktiebolag (publ) - -
Sandvik Aktiebolag -0,2736 7,49%
SSAB AB -0,9982 99,64%
Svedbergs i Dalstorp AB - -
Telefonaktiebolaget L M Ericsson 0,2757 7,60%

TOTAL -0,3084 9,51%
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4.1.2 Frågeställning 2 
 

2. Finns det någon korrelation mellan storleken i kronor på avsättningar och utgifter för 
genomförda garantiåtaganden?Ännu en faktor som skulle kunna ligga till grund för 

företagens avsättning för garantiåtaganden är utgifterna för de genomförda 
garantireparationerna. Nedanstående tabell beskriver korrelationen mellan årets avsättning 
samt årets utgifter för genomförda garantireparationer. Denna undersökning har endast 
utförts för Grupp 1 då denna information saknades för företagen i Grupp 2. Även här blev 
utfallet för samtliga företag tillsammans en stark korrelation på 0,98, varav ca 97 % kan 
förklaras av variabeln utgifter för genomförda garantireparationer. 
 
Tabell 15: Korrelation mellan årets avsättning samt årets utgifter för genomförda 
garantireparationer (Grupp 1) 

 
 
Några företag i studien uppgav i årsrapporten garantitider och klassade avsättningarna 
internt som kortfristiga respektive långfristiga. Två till tre års garantitid var en 
återkommande kommentar i årsredovisningarna. Några få företag hade även angivet en 
förväntad förfallotid. 
 
Tabell 16 visar hur stor andel av avsättningarna som totalt har återförts, det vill säga inte 
använts, under de åren som studien undersöker samt hur stor andel av de totala 
avsättningar dessa utgör. 

Företag Grupp 1 Korrelation r2
Aktiebolaget Electrolux 0,6874 47,26%
Aktiebolaget SKF 0,9313 86,73%
Aktiebolaget Volvo -0,1198 1,44%
Atlas Copco Aktiebolag 0,6839 46,77%
Autoliv Aktiebolag -0,8418 70,87%
CTT Systems AB 0,5193 26,97%
Elekta AB (publ) 0,4948 24,48%
Husqvarna Aktiebolag 0,7662 58,70%
Nederman Holding Aktiebolag 0,6992 48,89%
NIBE Industrier AB -0,2269 5,15%
PolyPlank Aktiebolag (publ) - -
Sandvik Aktiebolag 0,3834 14,70%
SSAB AB 1,0000 100,00%
Svedbergs i Dalstorp AB - -
Telefonaktiebolaget L M Ericsson 0,7862 61,81%

TOTAL 0,9841 96,85%
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Tabell 16: Summa avsättningar samt återförda medel för de fyra åren som studien täcker 
(Grupp 1) 

 
  

GRUPP 1 Summa Avsättning Summa Återfört % Återfört
Aktiebolaget Electrolux 793000 31000 3,91%
Aktiebolaget SKF 0 0 -
Aktiebolaget Volvo 7687000 738000 9,60%
Atlas Copco Aktiebolag 988000 134000 13,56%
Autoliv Aktiebolag 100000 28000 28,00%
CTT Systems AB 2000 0 0,00%
Elekta AB (publ) 55000 28000 50,91%
Husqvarna Aktiebolag 256000 0 0,00%
Nederman Holding Aktiebolag 9800 2200 22,45%
NIBE Industrier AB 57600 5200 9,03%
PolyPlank Aktiebolag (publ) 40 0 0,00%
Sandvik Aktiebolag 304000 64000 21,05%
SSAB AB 0 0 -
Svedbergs i Dalstorp AB 2450 0 0,00%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson 1088000 157000 14,43%

TOTALT 11342890 1187400 10,47%
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4.1.3 Frågeställning 3 
 

3. Finns det några bolag som klarat ett positivt resultat eller undvikit att rapporterat en 
förlust på grund av att de satt av onormalt stor eller liten avsättning för 
garantiåtaganden jämfört med tidigare år eller kommande år. 

 
Grupp 1 
Vid beräkning av om företag satt av onormala avsättningar beräknades respektive företags 
standardavvikelse, det vill säga hur mycket avsättningen skiljer sig från medelvärdet. Tabell 
17 visar en överblick över standardavvikelsen hos företagen i Grupp 1. Det företag som 
skiljer ut sig markant i Grupp 1 är Aktiebolaget Volvo. 
 
Tabell 17: Standardavvikelse (Grupp 1) 

 
 
  

Bolagsnamn Standardavvikelsen
Aktiebolaget Electrolux 60969
Aktiebolaget SKF 57628
Aktiebolaget Volvo 897884
Atlas Copco Aktiebolag 48737
Autoliv Aktiebolag 43637
CTT Systems AB 396
Elekta AB (publ) 7697
Husqvarna Aktiebolag 21159
Nederman Holding Aktiebolag 4509
NIBE Industrier AB 18039
PolyPlank Aktiebolag (publ) 0
Sandvik Aktiebolag 35619
SSAB AB 1732
Svedbergs i Dalstorp AB 0
Telefonaktiebolaget L M Ericsson 239671
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Bild 4: Avvikelse per företag och år där avvikelsen är större/mindre än den egna 
standardavvikelsen (Grupp 1) 

 
 
Som tidigare nämnt anses en onormal avsättning i denna uppsats vara en avsättning som 
avviker mer än sin egen standardavvikelse. Undersökningen för Grupp 1 resulterade i att 20 
av 52 avsättningar ansågs som onormala garantiavsättningar, se bild 5. 

 
Bild 5: Antal avsättningar som anses normal/onormal (Grupp 1) 

 
Resultatet hos företag med onormala garantiavsättningar jämfördes för att se om resultatet 
gått från vinst till förlust om garantiavsättningen skulle varit normal. Nedanstående bild 6 
visar antal företag som rapporterat vinst/förlust i årets resultat och bild 7 visar antal företag 
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som rapporterat vinst/förlust i årets resultat efter justering av onormala avsättningar till en 
normal avsättning. 
 

 
Bild 6: Antal företag som rapporterat 
vinst/förlust i Årets Resultat (Grupp 1) 

 

 
Bild 7: Antal företag som rapporterar 
vinst/förlust i Årets Resultat efter justering 
av onormala avsättningar till en normal 
avsättning (Grupp 1) 

 
Grupp 2 
Tabell 18 visar en överblick över standardavvikelsen hos företagen i Grupp 2. Det företag 
som skiljer ut sig markant i Grupp 2 är ABB AB.  
 
Tabell 18: Standardavvikelse (Grupp 2) 

 
 
 
 
 

Bolagsnamn Standardavvikelsen
ABB AB 142062
Forsstrom High Frequency AB 13
Hedson Technologies International AB 106
Image Systems AB 0
ITAB Shop Concept AB 1844
KABE AB 600
Lammhults Design Group AB 994
Lindab International AB 4969
Nobia AB 3640
NordIQ Göteborg AB 11
PartnerTech AB 994
Stille AB 69
VBG GROUP AB (publ) 704
XANO Industri AB 301
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Bild 8: Avvikelse per företag och år där avvikelsen är större/mindre än den egna 
standardavvikelsen (Grupp 2) 

 
 
Undersökningen för Grupp 2 resulterade i att 22 av 52 avsättningar anses vara onormala 
garantiavsättningar. Se nedanstående bild. 

 
Bild 9: Antal avsättningar som anses normal/onormal (Grupp 2) 
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Resultatet hos företag med onormala garantiavsättningar jämfördes för att se om resultatet 
gått från vinst till förlust om en normal avsättning gjorts istället. Nedanstående bild 10 visar 
antal företag som rapporterat vinst/förlust i årets resultat och bild 11 visar antal företag som 
rapporterat vinst/förlust i årets resultat efter justering av onormala avsättningar till en 
normal avsättning. 
 

 
Bild 10: Antal företag som rapporterat 
vinst/förlust i Årets Resultat (Grupp 2) 

 

 
Bild 11: Antal företag som rapporterar 
vinst/förlust i Årets Resultat efter justering 
av onormala avsättningar till en normal 
avsättning (Grupp 2) 

Grupp 1(2) 
Tabell 19 visar en överblick över standardavvikelsen för de omräknade företagen i Grupp 
1(2). Det företag som skiljer sig markant ur gruppen är även här Volvo. 
 
Tabell 19: Standardavvikelse (Grupp 1(2)) 

 
 

Bolagsnamn Standardavvikelsen
Aktiebolaget Electrolux 98370
Aktiebolaget SKF 16492
Aktiebolaget Volvo 1297361
Atlas Copco Aktiebolag 49566
Autoliv Aktiebolag 55324
CTT Systems AB 350
Elekta AB (publ) 4528
Husqvarna Aktiebolag 21674
Nederman Holding Aktiebolag 16606
NIBE Industrier AB 37678
PolyPlank Aktiebolag (publ) 0
Sandvik Aktiebolag 58922
SSAB AB 2000
Svedbergs i Dalstorp AB 0
Telefonaktiebolaget L M Ericsson 239391
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Bild 12: Avvikelse per företag och år där avvikelsen är större/mindre än den egna 
standardavvikelsen (Grupp 1(2)) 

 
 
 
Undersökningen för Grupp 1(2), resulterade i att 23 av 52 företag ansågs ha onormala 
garantiavsättningar. Se nedanstående bild. 
 

 
Bild 13: Antal avsättningar som anses normal/onormal (Grupp 1(2)) 
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Resultatet hos företag med onormala garantiavsättningar jämfördes för att se om resultatet 
gått från vinst till förlust om det gjorts en normal garantiavsättning. Nedanstående bild 14 
visar antal företag som rapporterat vinst/förlust i årets resultat och bild 15 visar antal 
företag som rapporterat vinst/förlust i årets resultat efter justering av onormala avsättningar 
till en normal avsättning. 
 

 
Bild 14: Antal företag som rapporterat 
vinst/förlust i Årets Resultat (Grupp 1(2)) 

 
Bild 15: Antal företag som rapporterat 
vinst/förlust i Årets Resultat efter justering 
av onormala avsättningar till en normal 
avsättning (Grupp 1(2))
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4.1.4 Summering samtliga grupper 
Nedanstående bilder visar på vilka variabler respektive grupp har starkast korrelation till 
avsättningen. Den sista bilden visar den sammanlagda korrelationen för alla grupper. I dessa 
diagram har endast korrelationer som har en korrelationskoefficient högre eller lika med 0,7 
tagits med. 
 

Bild 16: Summering av potentiella drivkrafter för avsättningar för garantiåtaganden 

 
 

Grupp 1 

 
 
 

 
Grupp 2 

 
 
 

 
Grupp 1(2) 

 
 
 

Totalt 
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5. Analys 
 

1. Sätter företag av avsättningar för garantiåtaganden på ett systematiskt sätt? 
 
För de företag som separat redovisat årliga avsättningar av garantiåtaganden (Grupp 1) visar 
undersökningen att den totala korrelationen till nettoomsättningen är 0,85, till 
bruttoresultatet är den 0,70 och till årets resultat är den 0,39. Således anses 
nettoomsättningen vara den variabel som har starkast samband till årets garantiavsättning. 
Detta innebär att sannolikheten för att avsättningen inte beror på ett slumpartat samband 
är större i jämförelse med de andra variablerna som undersökts. Detta är i linje med vad 
flertalet företag också uppgivit i årsredovisningarna och noter, att deras garantiavsättning 
baseras på just försäljningssiffror. 
 
Inom Grupp 1 är det SKF, Volvo och SSAB som har det starkaste samband mellan 
garantiåtaganden och nettoomsättningen, där kan cirka 80 % av den beroende variabeln 
(garantiåtagande) kan förklaras av den oberoende variabeln (nettoomsättning). Sandvik AB 
har dock ett starkt samband till alla variabler, medan Elekta AB och NIBE Industrier har ett 
mycket svagt samband till alla variablerna. Electrolux och CTT Systems AB är de enda två 
företagen i Grupp 1 som har stark korrelation till variabeln bruttoomsättning, dock nära följd 
av variabeln nettoomsättning, det bör även förtydligas att för CTTs beskriver denna siffra 
rörelseresultatet. Sandvik AB är företaget som har starkast samband mellan årets 
garantiavsättning och årets resultat, varav ungefär 93 % av sambandet kan förklaras av den 
oberoende variabeln årets resultat. 
 
För Grupp 2 däremot, företag med årlig förändring av garantiavsättningar, är 
korrelationskoefficienten som starkast (-0,21) mellan årets förändring av garantiavsättning 
och årets förändring av bruttoresultatet. Korrelationskoefficienten för relationen mellan 
årets förändring av garantiavsättning och årets förändring av nettoomsättningen ligger på 
snäppet under, avrundad blir den dock -0,21. 
 
Att det är en sådan stor skillnad på korrelationen för nettoomsättningen mellan de två 
grupperna skulle kunna ha att göra med att de har beräknats på olika grunder, men 
korrelationen mellan förändringen i avsättningen mot både nettoomsättning och 
bruttoomsättning blir starkare i den beräkning där Grupp 1 omräknats på samma sätt som 
Grupp 2. I en jämförelse mellan grupperna (Grupp 2 och Grupp 1(2)) så torde förändring i 
variablerna stå i relation till varandra, eftersom de räknats på liknande sätt. Dessutom bör 
nämnas att korrelationen för Grupp 2 är så pass svag att den inte anses vara reliabel och 
borde därför inte ligga till grund för någon slutsats. Grupp 1 visar dock liknande samband 
och styrka i både fallen (Grupp 1 samt Grupp 1(2)). 
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En annan faktor som misstänktes ligga till grund för värdering av avsättningarna för 
garantiåtaganden var tidigare års avsättningar. För Grupp 1 blev även denna korrelation 
stark (0,98), men för Grupp 2 blev den samma endast 0,37. Vid omräkningen av Grupp 1 till 
Grupp 2 blev korrelationen -0,31, det vill säga att det finns en sannolikhet till att slumpen 
styrt sambandet. 
 

2. Finns det någon korrelation mellan storleken i kronor på avsättningar och utgifter för 
genomförda garantiåtaganden? 
 

Vid en mätning av korrelationen mellan storleken i kronor på garantiavsättningar och 
utgifter för genomförda garantiåtaganden kom resultatet för Grupp 1 att innebära ett starkt 
samband (0,98), varav själva sambandet kan förklaras med 97 % att utgiften påverkar 
avsättning för samma år. Däremot visade korrelationen inom varje företag att det är väldigt 
olika. 5 av 15 företag kan anses ha en reliabel korrelation, det vill säga en 
korrelationskoefficient som är över 0,7. I dessa fem företag ingår SSAB som får ett utfall på 
+1, vilket är en konsekvens av att de endast sätter av ett av fyra år och på så sätt snedvrids 
data. Liknande problematik gäller för SKF som endast satt av två av fyra år. Problematiken i 
beräkningsunderlaget gör att summan av analysen är att endast 3 av 15 företag kan anses ha 
samband mellan variablerna i fråga. 
 
Totalt gällande den beräkningen kring återförda medel, så hade företagen tillsammans 
återfört cirka 10 % av de kostnader som de satt av för garantiåtaganden. 2/3 av företagen 
har återfört en andel av garantiåtaganden som ligger under de 10 %, medan 6 av företagen 
har en återföring som ligger högre. Elektra AB sticker ut med sina drygt 50 %. 
 

3. Finns det några bolag som klarat ett positivt resultat eller undvikit att rapporterat en 
förlust på grund av att de satt av onormalt stor eller liten avsättning för 
garantiåtaganden jämfört med tidigare år eller kommande år. 

 
Standardavvikelsen visar på hur mycket av företagens garantiavsättningar som avviker från 
företagets eget medelvärde (gällande garantiavsättningar), vilket innebär att företag med 
högre standardavvikelse är de som har volatilitet i avsättningarna för garantiåtaganden. I 
denna undersökning anses, som tidigare nämnt, en onormal avsättning vara en avsättning 
som avviker mer än sin egen standardavvikelse. 
 
I Grupp 1 blev resultatet att 20 av 52 årliga avsättningar var av onormal karaktär, det vill 
säga 38,5 %. Ett företag, Volvo, urskildes sig markant i det linjära diagrammet (bild 4) men 
övriga företag höll sig mer konstanta. Dock ska det nämnas att företag som Electrolux, 
Autoliv samt LM Ericsson har fluktuerande avsättningar mellan de undersökta åren, men de 
försvinner i diagrammet på grund av de stora svängningarna i fallet Volvo. Av de företagen 
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med onormala avsättningar var det dock inga företag som skulle ha rapporterat ett negativt 
resultat om den onormala garantiavsättningen inte skett. 
 
I Grupp 2 var det 22 av 52 årliga avsättningar (42 %) som ansågs ha onormala avsättningar, 
men endast ABB AB sticker ut i diagrammet (bild 8). Standardavvikelsen för denna grupp är 
nominellt sätt betydligt lägre än företag i Grupp 1. Precis som i Grupp 1, var det inga företag 
som skulle ha rapporterat ett negativt resultat om den onormala garantiavsättningen 
justerats till en normal avsättning. 
 
För att avsluta jämförelsen så visar beräkningarna som gjorts för Grupp 1, i det fall då 
gruppen räknats om på samma sätt som Grupp 2, att 23 av 52 årliga avsättningar kan anses 
som onormala, men att inget företag får förändrat resultat vid justerad avsättning. 
Vid omräkningen var det samma företag som stack ut när det gäller standardavvikelsen och i 
diagrammet (bild 12).  
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6. Tolkning 
 
I denna undersökning satte 34 % av företagen av för garantiåtaganden, vilket är färre företag 
än vad Cohen et al fick fram i deras studie. I den amerikanska studien satte 806 av 837 
företag av något av de åren som ingick i studien, vilket ger 96 %. Skillnaden torde vara att 
regelverket kring avsättningar för garantier är mer uppstyrda i USA än i Sverige. I Sverige 
finns det ingen detaljerad information om hur företag ska göra avsättningar för 
garantiåtaganden och inte heller hur dessa ska redovisas i årsredovisningen. I denna 
undersökning har företag huvudsakligen redovisat sina garantiåtaganden på två sätt. 
Somliga företag har även nämnt i årsredovisningen att de har garantier för sina produkter, 
men redovisar ingen avsättning alls. Ett exempel på detta är ett av företagen som redovisar 
sina garantier som en eventualförpliktelse med noten att deras produkter är så bra så att de 
bedömer att det är osannolikt att garantin kommer att utfalla. 
 
En anledning till att så få svenska företag redovisar kostnader för garantier skulle kunna vara 
det som Cohen et al tar upp i deras studie kring att avsättningar används som ett 
informationsverktyg. Deras studie visar på att både kunder och marknaden reagerar på 
denna information och att små avsättningar är positivt från deras synvinkel. Då Sverige 
saknar lagstiftning kring området kan det vara så att företag helt enkelt inte redovisar sina 
garantiåtaganden alls för att inte skicka ut fel signaler angående deras produkter till 
intressenterna. 
 
Uppsatsens syfte är bland annat att undersöka om företag sätter av för garantiåtaganden på 
ett systematiskt sätt genom att beräkna korrelationen mellan olika variabler. Resultatet blev 
totalt ett starkt samband mellan garantiavsättning och nettoomsättning, men 
undersökningen visade även på ett samband mellan garantiavsättning och tidigare års 
avsättningar. Detta innebär att många företag sätter av kostnaderna för garantiåtaganden 
baserat på försäljningssiffror, vilket flertalet av företag också nämner i årsredovisningen, 
men även att vissa företag tittar på utgifterna för att bedöma den framtida avsättningen. I 
jämförelse med Cohen et als studie, så finner de ingen stark korrelation mellan 
garantiavsättningar och försäljning eller mellan garantiavsättningar och utgifter för 
genomförda garantireparationer. Cohen et al finner dock ett samband mellan marknadens 
förväntningar och garantiavsättningar, vilket denna uppsats inte har mätt. 
 
När det gäller korrelation mellan storleken i kronor på avsättningar och utgifter för 
genomförda garantiåtaganden har uppsatsens undersökning tagit data från samma år. I 
undersökningen framkom att det fanns en stark korrelation mellan dessa två variabler, dock 
så kunde korrelationen endast beräknas för Grupp 1 (15 företag) vilket gav ett stort internt 
bortfall. En mer korrekt undersökning hade varit att undersöka varje företags specifika 
garantitider och sedan utgå ifrån det för utgifterna för genomförda garantireparationer, i 
likhet med vad Cohen et al gör i sin studie. En annan vinkling hade kunnat vara att undersöka 
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fler år och jämföra korrelation med en förskjutning på två till tre år, vilket de flesta företag i 
studien själva anger i årsrapporten är garantitiden. Undersökningen har inte haft tillgång till 
denna information på grund av att informationskraven ser annorlunda ut mellan Sverige och 
USA. Även om vissa företag har information kring förfallotid för de olika delarna av 
avsättningen, exempel att de specificerar hur stor del som förfaller inom ett, två eller fler år, 
så saknas denna typ av information i de flesta undersökta fall. Att endast titta på 
korrelationen mellan garantiavsättning och genomförda garantiåtaganden under samma år 
speglar inte riktigt verkligheten. Varje företag har olika långa garantitider för sina produkter 
och dessa olika garantitider bakas ihop i en klumpsumma. Däremot så skulle en sådan 
korrelation kunna påvisa att företag tittar på årets utgifter för genomförda 
garantireparationer när de ska sätta av inför kommande år. 
 
I den tidigare forskningen Detecting Earnings Management skriven av Dechow et al nämns 
tre huvudsakliga sätt att manipulera resultatet. I denna uppsats har företagens 
garantiavsättningar undersökts i hopp att finna så kallad kostnadsmanipulation. I denna 
undersökning bedömdes totalt 42 av 104 garantiavsättningar som onormala, vilket ger 40 %. 
Det var dock inget av företagen som under något utav åren gick från ett negativt resultat till 
ett positivt, efter det att den onormala avsättningen korrigerats till en normal nivå. Denna 
studie gav således inget direkt resultat till att företag använder sig av garantireserver som 
ett verktyg för resultatmanipulering, däremot kan det spekuleras kring varför vissa företag 
har så stora skillnader i sina avsättningar mellan åren. Det bör dock nämnas att eftersom 
denna undersökning bygger på ett sannolikhetsurval, även om det är relativt få företag, så 
ökar detta möjligheten att finna Earnings Management i enlighet med de resultat som 
Dechow et al får fram i deras studie, även om nu så inte blev fallet. 
 
Studiens resultat är i linje med Cohen et als studie där de inte heller hittar något statistiskt 
säkerställt bevis för att garantireserver används som ett verktyg för vinstmanipulering, de 
hittar endast avsättningar som tyder på resultatmanipulering i tre fall (av totalt 806 företag). 
Den nyssnämnda forskningen av Dechow et al påpekar dock att även om företaget kan ge ett 
sken av resultatmanipulering kan redovisningen vara helt korrekt och att det kan vara någon 
annan bakomliggande faktor som spelar in och skapar onormala avsättningar, exempelvis 
sämre försäljning. Dechow et als studie stärks av Rohen et als i sin teori om att intentionen 
är vägledande. Rohen et al delar in intentionen bakom Earnings Management i en trefärgad 
skala, där intentionen bakom periodiseringen är avgörande för om den är laglig (vit), olaglig 
(svart) eller ligger i tolkningsutrymmet (grå). 
 
I en annan artikel av Dechow et al (Why are earnings kinky?) diskuteras "trasslet". Trasslet 
på området är att det, statistiskt sett, finns för få företag som rapporterar små förluster och 
för många företag som rapporterar små vinster. Det är fastställt i tidigare forskning att 
vinstmanipulation förekommer, både genom empirisk forskning och anekdotiska bevis. 
Svårigheten ligger i att bevisa intentionen och att företag avsätter godtyckligt med blicken 
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fäst på resultatet. I denna undersökning är det svårt att finna det så kallade trasslet eftersom 
urvalet är en relativt liten grupp i jämförelse med populationen. Det går dock att dra 
slutsatsen att just avsättningar för garanti inte orsakar något trassel i tillverkningsbranschens 
siffror. 
 
Enligt Watt och Zimmerman och deras Bonus Plan hypothesis finns det incitament för 
företagsledningen att manipulera de olika resultatmått som företaget redovisar, men att 
ledningen för företagen i denna studie skulle göra detta med hjälp av avsättningar för 
garantiåtaganden är inte troligt. I Watt och Zimmermans artikel tar de upp att det kan ligga i 
ledningens intresse att göra större avsättningar för kostnader ett år på grund av att man 
ligger på ett resultat som är över marknadens förväntning och sedan återföra dessa 
kostnader senare då resultatet inte ser lika bra ut. I denna studie återförde företagen i 
Grupp 1 sammanlagt cirka 10 % av de avsatta kostnaderna under perioden, men för att detta 
ska kunna kopplas till vinstmanipulation måste fler år undersökas så att fler avslutande 
garanticykler kommer med i beräkningsunderlaget. Detta eftersom att de flesta företag hade 
en garantiperiod mellan 2-3 år och först efter garantitiden gått ut ska medel återföras om de 
inte är förbrukade. 
 
Alla företag i studien ska redovisa avsättningarna i enlighet med reglerna för IAS 37, det vill 
säga att avsättningar ska göras till det belopp som utgör den bästa uppskattningen. Att 
företagsledningen sneglar på försäljningen och/eller årets utgifter är då inte helt oväntat. Att 
det är dessa bokslutsvariabler som har en inverkan på bedömningen på beloppet som ska 
sättas av är inte helt oväntat, men trots allt så har de flesta företag i studien satt av för 
mycket. Dock kan inte några slutsatser dras eftersom underlaget är för litet för att kunna 
statistiskt säkerställa detta. 
 
Agent-Principal teorins centrala tema har sin utgångspunkt i att människan är opportun och 
att det krävs ett kontrakt mellan agenten och principalen då de bägge parterna har olika mål. 
De ekonomiska incitamenten för att företagsledare har manipulerat resultat har bevisats i 
tidigare studier. Utan att generalisera till hela populationen i denna uppsats kan det endast 
konstateras att garantireserverna inte är verktyget som används i svensk 
tillverkningsindustri.  
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7. Slutsats 
 
Av svenska aktiebolag inom tillverkningsbranschen har 34 % av företagen satt av för 
garantiåtaganden mellan åren 2008-2012. Hos dessa företags avsättningar kan en stark 
korrelation mellan årets garantiavsättning och årets nettoomsättning eller föregående års 
garantiavsättningar finnas. Således kan det konstateras att det finns en möjlighet för företag 
inom tillverkningsbranschen att antingen sätta av sina garantiåtaganden i enlighet med årets 
försäljning eller i enlighet med tidigare års garantiavsättningar. Det kan dock diskuteras om 
garantiavsättningarna med stark korrelation till tidigare års avsättningar sätts i enlighet med 
IAS 37, det vill säga till den bästa uppskattningen, eller om detta endast är ett bekvämligt 
sätt för företagen att hantera avsättningarna. 
 
En annan trolig faktor till garantiavsättningen som undersökts i denna studie, är utgifter för 
genomförda reparationer. Undersökningen tyder på att det finns en korrelation mellan årets 
avsättning och utgifter för genomförda garantireparationer. Det är däremot inte optimalt att 
jämföra samma år, vilket denna studie gjort, eftersom att kostanden och utgiften i 
verkligheten inte faller ut under samma år. Då de flesta av företagen i studien uppger att de 
har två till tre års garantitid, hade en jämförelse på fler år med förskjutning varit mer rimligt 
för att kunna dra några slutsatser. Dessutom bör även tilläggas att endast 15 av 29 företag 
hade den information som behövdes för att kunna svara på denna fråga. 
 
Tidigare forskning på området Earnings Management visar på att företag manipulerar sitt 
resultat, men hur företag går tillväga är svårt att påvisa då andra faktorer spelar in. Dechow 
et al tar upp ett statistiskt  ”trassel” som uppkommer på grund av att många företag 
redovisar en liten vinst samtidigt som det statistiskt sett är för ”få” företag som redovisar en 
liten förlust. Denna studie har dock inte kunnat påvisa att avsättningar för garantiåtaganden 
används som ett verktyg för vinstmanipulation för aktiebolag inom tillverkningsindustrin och 
kan således inte förklara det statistiska  ”trasslet”. 
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8. Förslag till vidare forskning 
Då garantier lämnas av tillverkare eller säljare, vore det intressant att göra en liknande 
undersökning på företag som verkar inom andra branscher, exempelvis handelsbranschen. 
Under andra förutsättningar, exempelvis andra vinstmarginaler, skulle resultaten kanske bli 
annorlunda. Om en liknande studie skulle göras på nytt, skulle det även vara mer korrekt att 
beräkna korrelationen mellan garantiåtaganden och den faktiska garantitiden för 
produkterna. Med det sagt, så skulle även undersökningens reliabilitet stärkas genom att 
undersöka fler än fyra år. Då de flesta företag hade en garantiperiod på mellan 2-3 år, vore 
det intressant att undersöka denna tidscykel under flera perioder för att få en mer rättvis 
undersökning. Detta skulle dock vara mer komplext i och med att alla företag inte nämner 
sina garantitider för respektive produkt i redovisningen, och skulle därför kunna klassificeras 
som en undersökning i sig. Det vore i så fall intressant att undersöka några få företag mer på 
djupet och undersöka vilka produkter som sålts, produkternas garantiåtaganden samt hur 
utfallet blev efter att garantitiden gått ut. 
 
I jakten på att finna resultatmanipulering vore det givetvis även intressant att undersöka 
andra poster inom redovisningen där det krävs att företagsledningen måste göra egna 
bedömningar för framtida förpliktelser. I och med att garantireserver står för en sådan liten 
del av resultatet hos många företag kan det även diskuteras om garantireserver verkligen är 
rätt post att söka efter resultatmanipulering i. 
 
Precis som tidigare forskning på området nämner, är det svårt att avgöra vad som ska räknas 
till resultatmanipulering och inte. Det gäller att ha i åtanke att periodiseringar syftar till ge en 
rättvisande bild av företaget till dess intressenter. I Sverige finns det inga exakta regler kring 
hur företag ska redovisa sina garantiåtaganden, skulle det däremot ha funnits, kan det 
spekuleras kring om det i sin tur skulle ge en mer rättvisande bild eller inte.  
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