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Sammanfattning 
 

Titel  Har valet av revisor en betydande roll för 

resultatmanipulering i mindre bolag? 

 

 

 

Bakgrund Resultatmanipulering inträffar när bolagets ledning väljer 

att vilseleda intressenterna om bolagets ekonomiska 

ställning. När revisionsplikten för mindre bolag avskaffades 

2010 valde övervägande del av bolagen bort revisor. Trots 

att forskning visar att revisorns granskning fyller en viktig 

roll för bolagets intressenter. Detta ledde till behovet av att 

förklara sambandet mellan resultatmanipulering och 

revisor. 

 

 

Syfte Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan 

resultatmanipulering och valet att anlita en revisor i mindre 

bolag. 

 

 

Metod Denna uppsats är en kvantitativ studie som utgår från en 

deduktiv ansats.  En hypotes har sedan prövas genom våra 

observationer. Observationerna har samlats in genom 

årsredovisningar från mindre bolag. En tvärsnittsdesign har 

använts för att studera resultatmanipulering vid en given 

tidpunkt. 

 

 

Resultat  Studiens resultat visar att det inte finns något negativt 

samband mellan resultatmanipulering och revisor i mindre 

bolag. 

 

 

Nyckelord Resultatmanipulering, mindre bolag, agentteorin, 

intressentteori, positiv redovisningsteori, modifierade 

Jones modellen. 



 
   

Abstract 

 

 

 

 

 

 

Titel  Does the choice of auditor have a significant role in 

earnings management in small limited companies? 

 

 

 

Bakground Earnings management occur when firm's reported 

economic performance by insiders to mislead stakeholders. 

When the mandatory audit was abolished  in 2010, the 

majority of companies chose to not have an auditor. 

Although research shows that the auditor fulfills an 

important role for the stakeholders. This led to the need to 

explain the association between earnings management and 

auditor. 

 

 

Purpose The aim of this study to is to explain the relationship 

between earnings management and the choice to hire an 

auditor in small limited companies 

 

Method This quantitative study is based on a deductive approach, 

were we have derived one hypothesis  that is tested by our 

observations. The observations are gathered through 

annual reports. Cross – sectional design is used to study 

earnings management at a given time. 

 

Results The results indicate that there is not a significant negative 

association between the choice of having an auditor and 

earnings management in small limited companies 

 

 

Keywords Earnings management, agency theory, stakeholder theory, 

positive accounting theory. Modified jones model 
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1. Inledning  

 
I detta avsnitt presenteras en introduktion till ämnet samt en problematisering som 

mynnar ut i en motivation av studien samt syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund och problematisering  

Det är inte ovanligt att vi idag hör talas om redovisningsskandaler runt om i världen, likaså 

är det inte ovanligt att företag manipulerar sitt resultat (Healy & Wahlen, 1999). Earnings 

management, hädanefter uttryckt resultatmanipulering, innebär att finansiell rapportering 

och transaktionshändelser manipuleras för att vilseleda intressenter om företagets 

ekonomiska ställning (Healy & Wahlen, 1999). Resultatmanipulering förutsätter att 

ledningen i ett bolag har information som de medvetet väljer att inte offentliggöra för att ha 

ett asymmetriskt informationsövertag gentemot intressenterna (Schipper 1986).  

Redovisning ska baseras på bokföringsmässiga grunder, vilket innebär att intäkter och 

kostnader redovisas för det räkenskapsår som de hänförs till. Uppskattningar och 

bedömningar uppkommer då regelverket inte kan ange hur de ekonomiska händelserna skall 

periodiseras eller klassificeras (Donatella, 2016). De bokföringsmässiga grunderna är en 

grundprincip som alltid kommer ge upphov till inslag av generella uppskattningar och 

bedömningar. Det resulterar i att resultatet kan styras och kontrolleras med anledning av 

handlingsfriheten som föreligger risk för resultatmanipulering (Donatella, 2016). Enligt 

Gassen., Fülbier, & Sellhorn (2007) kan resultatmanipulering delas in i två varianter, 

artificiell och reell manipulering.   

Revisorns huvudsakliga uppgift är att oberoende granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt bolagsledningens förvaltning (9 kap 3 § Aktiebolagslagen). I september 2006 

beslöt regeringen att tillkalla en utredare för att se över frågor om revisorer och revision (SOU 

2008:32). Utredningen från SOU (2008:32) påvisade att en av de största kostnadsposterna 

hos små aktiebolag kunde hänföras till revision. Även om kostnaderna i små bolag kopplas 

till revisionen har bolagets intressenter bekräftat nyttan av den förtroendegivande 

informationen som blir utfallet när en revisor granskar de finansiella rapporterna (SOU 

2008:32). Regeringen beslöt att ompröva bestämmelserna kring ifall revisionsplikten i små 

aktiebolag skulle fortsätta gälla eller om reglerna skulle förändras (Prop, 2009/10:204). 

Resultatet av omprövningen blev att i november 2010 avskaffades revisionsplikten för de 

mindre aktiebolagen, med målsättningen att fler skulle välja aktiebolag som bolagsform och 

därmed minska kostnaderna för bolagen. Det har i sin tur resulterat i att allt färre bolag väljer 
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att anlita en revisor (Riksrevision, 2017). Sverige var det näst sista EU-landet med att införa 

frivillig revision för mindre aktiebolag (Rydberg, 2011).  

Riksrevisionen har i sin senaste rapport kommit fram till att revisionskravet bör återinföras 

då de positiva effekterna inte blev som förväntat utan de negativa effekterna blev större 

(Riksrevision, 2017). Effekter som enligt Riksrevisionen kan ses som negativa efter 

avskaffandet är att antalet årsredovisningar med felaktig information har ökat. Då antalet 

revisorer har minskat hos mindre aktiebolag som valt bort revisionen har det resulterat i att 

antalet anmälningar om brott kraftigt minskat (Riksrevisionen, 2017). Den externa parten, i 

detta fall revisorn, har en objektiv syn som gör det lättare att identifiera problem eller 

felaktigheter gällande bolagets redovisning (Svanström, 2008). Lennox och Pittman (2011) 

undersökte konsekvenserna för de bolag som valde att tillämpa revision trots att de ej 

behöver enligt lag. Deras slutsats blev att det är positivt att anlita revisor trots valmöjligheter 

eftersom företaget får ett starkare förtroende gentemot dess intressenter. Revisorerna är 

enligt Lennox och Pittman (2011) en viktig mekanism för att kommunicera med utomstående 

intressenter.  Dock menar Svanström (2008) att val av revisor i mindre bolag väljs bort på 

grund av de stora resurserna som krävs för revision. Revisionen upplevs som en betungande 

kostnad istället för att bidra med nytta, medan många bolag upplever en trygghet om deras 

räkenskaper blir granskade av en revisor, speciellt om det finns begränsade kunskaper inom 

bokföring (Rydberg, 2011)   

I och med debatten kring revisionsavskaffandet så uppkommer frågan om huruvida revisorns 

oberoende granskning har en betydelse gällande resultatmanipulering. Revisorernas 

granskning av räkenskaperna har en betydande roll för tillförlitligheten av bolagets 

finansiella rapporter. Sannolikheten för missvisande och felaktig information om bolagets 

ekonomiska ställning kan minska vid revidering av årsredovisningar (Lennox & Pittman 

2011). Gomez – Gullamón (2003) studerade om revisorns granskning fyller en viktig roll för 

bolagets intressenter. Studiens resultat påvisar att de funnit att kreditinstitut anser att 

revisorns granskning är både relevant och användbar i ett bolag när ett beslut om utlåning 

av pengar ska tas. En revisor kan anses ha två uppgifter i utformningen i de finansiella 

rapporterna, för det första att öka kvaliteten och för det andra att vara en viktig aktör som 

tillför tillförlitlighet (Kinney, 2000).  

Thorell och Norbergs (2005) studie motsäger artiklarna ovan och menar att i mindre bolag 

är det vanligtvis ägaren som har den största insynen i företaget på grund av att ägaren och 

bolagsledningen är en och samma person. Därför är revision bara till nytta om ägarna består 

av flera personer (delägare), där en andel inte har insyn i verksamheten. Om ägaren och 

ledningen är en och samma person så behövs ingen revisor som granskar räkenskaperna för 

att öka trovärdigheten. En revision är enligt Thorell och Norberg (2005) endast försvarbar 

om principalen, i detta fall ägaren har behov av att övervaka agenten.    
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Det har tidigare gjorts forskning för att undersöka samband mellan revision och 

resultatmanipulering. Exempel på detta är Caramanis och Lennox (2008) som visar ett 

samband mellan revisor och mängden resultatmanipulering. Caramanis och Lennox (2008) 

visar att företag som har mindre timmar med en revisor har större sannolikhet att ha högre 

godtyckliga periodiseringar och att företagen är mer benägna att manipulera resultatet 

uppåt. Genom vägledning utifrån Caramanis och Lennox (2008) resultat förstärks vårt 

argument om ett bolag saknar revisor kan det vara en möjlig orsak till ökad 

resultatmanipulering jämfört med de bolag som har en revisor.  Ovan argument för revisorns 

betydelse stärks i Huguet och Gandia (2016) undersökning av bolag i Spanien. Resultatet 

från Huguet och Gandia (2016) kom fram till att mindre bolag som använder sig utav revisor 

har lägre resultatmanipulering än icke - reviderade bolag. Ytterligare ett argument som 

Huguet och Gandia (2016) kom fram till är att revisionsplikt eller frivillig revision ökar 

kvalitén i de finansiella rapporterna som tidigare har nämnts. Resultatet från ovan nämnda 

studier kan  bidra till vägledning för  studier av mindre bolag. Då frivillig revision endast varit 

valbart i nio år är det svårt att finna studier som förklarar revisorns värde i förhållande till 

kostnaderna i mindre bolag. Sambandet mellan revisor och resultatmanipulering har i stor 

utsträckning undersökts i större bolag, varför det finns ett behov av att forska vidare om 

sambandet även i mindre bolag. Detta väcker ett intresse av att se om revisorns närvaro 

påverkar resultatmanipulering i mindre bolag  

 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan resultatmanipulering och valet 

att anlita en revisor i mindre bolag. 
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2. Institutionalia  

 
I detta kapitel presenteras vad årsredovisningslagen innebär samt revisorns uppgifter för 
att underlätta förståelsen 

 
 

2.1 Årsredovisningslagen 

Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om hur upprättandet av årsredovisningen 

ska ske samt offentliggörande av årsredovisningen (1 kap 1§ Årsredovisningslagen). Enligt 

Årsredovisningslagen (ÅRL) ska bolagets balans - och resultaträkningar ge en så rättvisande 

bild som möjligt (3 kap 3§ Årsredovisningslagen) 

 

2.2 Revisorns roll  

Revisorns huvudsakliga uppgift är att oberoende granska bolagets årsredovisning, bokföring 

och bolagsledningens förvaltning (9 kap 3 § Aktiebolagslagen). Revisorn ska uttala sig i en 

revisionsberättelse om årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagar och standarder 

och om redovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning 

(Revisionsinspektionen, 2019). Revisorernas uppgift är också att skapa förtroende för den 

information som anges i de finansiella rapporterna, vilket förutsätter att aktörerna på 

kapitalmarknaden har ett förtroende för revisorerna (Catasús,Hellman,Humphrey, 2013). 

Förskingring, bokföringsbrott, mutbrott och skattebrott är exempel på brott som revisorn 

kan upptäcka. Finns misstankar om brott har revisorn en skyldighet att anmäla det till 

åklagaren.  Revisorn roll är huvudsakligen inte att undersöka om brott har begåtts utan 

skyldigheten att anmäla uppkommer om brott misstänks (Revisionsinspektionen, 2019). 
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3.Vetenskaplig metod  

 
I följande avsnitt presenteras studiens vetenskapliga metod.  Syftet är att ge läsaren en förståelse 
kring utformningen av studien. 

 
 

3.1 Forskningsmetod  

Studien har genomförts med en kvantitativ forskningsmetod då syftet är att förklara 

sambandet mellan olika variabler (Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa metoden 

innebär att underlaget för genomförandet av studien sker med hjälp av numerisk data 

(Bryman & Bell, 2017). För att kunna utforma regressioner, utföra beräkningar av 

resultatmanipulering samt mäta samband mellan olika variabler krävs en kvantitativ 

datainsamling (Bryman & Bell, 2017). Den kvantitativa forskningsmetoden präglas av 

objektivitet, vilket leder till relevans och tillförlitlighet. Forskningsmetoden möjliggör att vår 

studie kan göras utifrån ett större urval (Holme & Solvang,1997). En kvalitativ 

forskningsmetod har inte varit genomförbar då vår studie har avsikten att förklara 

sambandet mellan revisor och resultatmanipulering. Förutom tidsaspekten hade det också 

blivit svårt att förklara sambandet genom exempelvis fallstudier och intervjuer, eftersom 

målet med en kvalitativ studie är att undersöka samband och inte förklara samband (Bryman 

& Bell 2017). 

 

3.2 Forskningsstrategi  

Enligt Bryman & Bell (2017) finns det två primära forskningsansatser, deduktiv ansats och 

induktiv ansats. Bryman & Bell (2017) förklarar att ansatserna behandlar sambandet mellan 

teori och empiri och att det är sambandet som skiljer ansatserna åt. Den induktiva ansatsen 

utgår från att teorin är resultatet av en forskningsansats medans den deduktiva ansatsen 

utgår från teorin för att studera empirin (Bryman & Bell, 2017).  Utifrån studiens syfte som 

innebär att förklara sambandet mellan resultatmanipulering och valet att anlita en revisor i 

mindre bolag, har vi valt att använda oss av den deduktiva ansatsen.  Enligt Bryman & Bell 

(2017) är strukturen för en deduktiv ansats redan förutbestämd. Teoriavsnittet har mynnat 

ut i en hypotesformulering, hypotesen har sedan användas för att testa utfallet i empiridelen. 

Det sambandet som har fastställas i hypotesprövningen diskuteras slutligen i analysen och 

slutsatsen (Bryman & Bell, 2017).  

Studien har genomförts med hjälp av tvärsnittsdesign då vi begränsat tidsaspekten och 

endast undersöker utfallen vid en viss tidsperiod (Bryman & Bell, 2017). Vi har valt att 

fokusera på 2017 års årsredovisningar eftersom 2018 års årsredovisningar inte hunnit 

publiceras.   
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3.3 Val av teorier  

Studien fokuserar på flera olika teoretiska perspektiv. Teorierna som presenteras är 

agentteorin, intressentteorin och positiv redovisningsteori. Agentteorin används för att 

förklara förhållandet mellan företagsledningen och ägaren. I regelverken finns det 

handlingsfrihet vid val av redovisningsmetod och genom att revisorn granskar och 

kontrollerar agenten minskar agentens handlingsutrymme och det föreligger att mindre 

felaktigheter sker i agentens redovisning (Chow, 1982). Intressentteorin förklarar 

intressenternas påverkan gentemot bolaget vilket kan påverka beslut angående 

resultatmanipulering för att tillfredsställa de behov som finns hos intressenterna (Freeman 

& Reed, 1983). Skulle en revisor inte finnas som en kontrollfunktion skulle de andra 

intressenterna behöva ta hjälp av egna kontrollanter för att kunna försäkra sig om att den 

ekonomiska informationen är pålitlig (FAR, 2005). Positiv redovisningsteori utgår från 

agentteorin och förklarar vilka redovisningsval som används (Watts & Zimmerman, 1978). 
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4. Teoretisk referensram  

 
I detta avsnitt presenteras de teorier som används för att besvara studiens hypotes och syfte. 
Inledningsvis presenteras teorierna och sedan vad resultatmanipulering är samt vilka incitament 
som finns för resultatmanipulering. Avslutningsvis formuleras studiens hypotes. 

 

 

4.1 Agentteorin 

Jensen och Meckling (1976) definierade agentteorin som ett kontrakt mellan en agent och en 

principal, en så kallad agent relation. Där principalen anlitar en annan person (agenten) för 

att utföra principalens tjänster. Med hjälp av agentteorin kan ekonomiska beslut förstås och 

förklaras. Teorin utgår från den klassiska ekonomiska teorin där aktörerna är rationella och 

nyttomaximerande (Artsberg, 2005). Ett centralt problem inom teorin är när en 

intressekonflikt mellan en principal och en agent uppstår. Källan till problemet är relaterat 

till när agenten strävar efter att maximera sin nytta på principalens bekostnad och det är 

svårt för principalen att kontrollera vad agenten gör (Eisenhart, 1989). Detta är på grund av 

att människor drivs av personliga mål och fokuserar på egenintresset där båda parterna vill 

vinstmaximera. Olika intressenter kommer alltså att arbeta för att gynna det egna intresset 

(Lambright, 2008).  Behovet av en tredjepart sker oftast genom att anlita en revisor som ska 

fungera som en övervakare på uppdrag av principalen (Artsberg, 2005). Eisenhart (1989) 

beskriver i sin studie hur aktörer drivs i egenintresse och menar att ledningen i ett bolag kan 

ha som uppgift att försöka förena de olika intressenternas åsikter vid beslut. Argument för 

att agentteorin kan appliceras med revision och resultatmanipulering är att revision handlar 

om kontroll och genom övervakning av agenten kan konflikter och problem minska 

(Lambert, 2001). 

 

En fråga som dyker upp är hur agentteorin kan appliceras på mindre bolag, där ägare och 

ledning vanligtvis är samma person. Vi utgår från att det finns mindre bolag med delat 

ägarskap samt interna förhållanden angående arbetsfördelningen, vilket medför att 

möjligheten till agentproblem förekommer. Enligt Collis, Jarvis & Skeratt (2004) har det 

visat sig att efterfrågan på revision minskar vid familjeägda bolag eftersom tilliten förväntas 

vara större. I de fallen agentproblem skulle kunna uppstå vid bolag där ägaren och ledningen 

är en och samma person är om det finns ett internt förhållande i bolaget. Ägare har inte alltid 

kunskap om det ekonomiska arbetet i ett bolag, vid dessa tillfällen kan en ägare anställa en 

person som sköter administration och ekonomi. Därför kan efterfrågan på en revisor öka 

eftersom ägaren, i detta fall principalen vill kontrollera att agenten gör rätt. Det sker då en 

försäkran om att agenten har skött sitt uppdrag enligt avtalet. Risken att agentproblem 

uppstår ökar med företagets storlek och vid mindre bolag är agentproblemen väldigt små 
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(Seow, 2001). Dock finns det studier som påpekar att storleken inte behöver vara kopplad till 

agentproblem (Collis et al.,2004). Även om efterfrågan på revisor är högre i större bolag 

anser vi att efterfrågan kan finnas i bolag där ägaren och ledningen är en och samma person. 

Det som påverkar detta är om redovisningen sker internt, därav är det rimligt att det kan 

uppstå agentproblem och agentteorin kan appliceras på mindre bolag.  

 

 

4.2 Intressentteorin  

Intresseteorin identifierar de individer eller grupper som antingen enskilt eller gemensamt 

påverkar bolaget. För att ett bolag ska överleva står det i beroendeställning till sina 

intressenter (Westermark, 2013). Hur intressenterna agerar gentemot bolaget kan påverka 

ledarens beteende och agerande i relation till intressenternas perspektiv, vilket skulle kunna 

leda till att resultatmanipulering sker för att tillfredsställa deras behov (Freeman & Reed, 

1983). Bolagets intressenter kan delas upp i två grupper efter vilken betydelse de har för 

bolaget. Första gruppen är de primära intressenterna som kan komma att ha betydelse för 

bolagets framtida existens. Den andra gruppen är de sekundära intressenterna, vilka bolaget 

inte har transaktioner med utan som istället påverkas av organisationens aktiviteter 

(Clarkson, 1995). För att kunna ta hänsyn till intressenternas handlingar måste bolaget förstå 

intressenternas beteende, värderingar och bakgrund (Freeman 2004). Intressenter och bolag 

kan på flera sätt skapa kontrakt med varandra. Ett kontrakt definieras mellan båda parterna 

där det finns förutbestämda prestationer. Det kan exempelvis vara sociala kontrakt som 

upprättas mellan en individ eller grupp och ett bolag genom att information utlovas till 

kunden. Ett brutet socialt kontrakt kan utgöra en stor risk för bolaget då det riskerar att 

medföra att intressenterna tar avstånd från bolaget (Westermark, 2013).  

Intressentteorin belyser att intressenterna är av stor vikt för bolagets verksamhet och kan 

därför komma att ställa krav på mindre aktiebolag gällande kvalitetssäkring av de finansiella 

rapporterna. Mindre aktiebolag anses ofta vara i större behov av mer resurser, vilket leder 

till att intressenternas krav kan driva in resurser till verksamheten och bli avgörande för 

verksamhetsutvecklingen (Deegan & Unerman, 2011; Frooman, 1999). Enligt Freeman 

(2004) måste alla sätt att bedriva företag på tillslut generera vinster och tillfredsställa 

bolagets intressenter. Freeman (2004) menar också att företagets överlevnad delvis beror på 

hur bolaget och dess lednings värderingar går ihop med intressenternas förväntningar och 

de samhälleliga frågorna som bestämmer förmågan att sälja produkter eller tjänster.  
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4. 3 Positiv redovisningsteori  

Positiv redovisningsteori (PAT) utvecklades av Watts & Zimmerman (1986) för att förklara 

utgångspunkten för de valmöjligheter som ett bolag har när de ska redovisa, Watts & 

Zimmerman (1986) använde sig främst av kontraktsteorin. En teori som växte fram under 

1970-talet var agentteorin som beskriver det förhållande som finns mellan en agent och en 

principal. Positiv redovisningsteori är en av de vanligaste teorierna som förklarar 

incitamenten till bolagsledningens redovisningsval (Collin, Tagesson, Andersson, Cato, & 

Hansson, 2009). Existensen av informationsasymmetri mellan agenter och principaler är en 

viktig utgångspunkt för positiv redovisningsteori (Watts & Zimmerman, 1986). Positiva 

redovisningsundersökningar började under 1970–1980 talet att bli de mest dominerade 

undersökningsparadigmen (Watts & Zimmerman, 1986) De positiva 

redovsningsundersökningarna bygger på antagandet om att redovisningen kommer att ge 

den information som krävs för att styra olika inveteringsbeslut samtidigt som de skall kunna 

användas för att studera sambandet mellan redovisning och aktiekurser (Deegan & 

Unerman, 2011).   

Enligt Watts & Zimmerman (1986) finns det två olika perspektiv av granskningen på 

undersökningar. Det första är opportunistiskt perspektiv, där utgångspunkten är att försöka 

förklara och förutse på vilket sätt ledningen i bolaget kommer att agera, samtidigt som 

perspektivet utgår från att ledningen kommer att välja den redovisningsstrategi som leder 

till störst ökning i deras välfärd (Watts & Zimmerman, 1986). Det andra perspektivet, är 

effektivitets-/prestationsperspektivet som förutsätter att ledningen kommer att använda sig 

av den redovisningsstrategi som på effektivast sätt kommer att påvisa det verkliga 

prestationerna (Watts & Zimmerman 1986). Ett grundläggande problem inom PAT som 

Leuz, Nanda & Wysocki (2003) använder sig av är att informationsasymmetri råder mellan 

en person med insyns information och en utomstående. Leuz et al. (2003) anser att det kan 

vara en förklaring till skillnader i förekomsten av resultatmanipulering. Resultatet av studien 

visar på att förekomsten av resultatmanipulering kan minskas genom att reducera 

informationsasymmetrin (Leuz et al.,2003).  

Watts & Zimmerman (1986) tog fram tre hypoteser som kom att förutspå ledningens val 

gällande bokföring. För att förklara bolagens redovisningsstrategi kan de använda sig av en 

eller flera av hypoteserna som är politisk påverkan, hög skuldgrad och bonussystem. Politisk 

påverkan är en sambandsvariabel som främst används på större bolag där strategier väljs för 

att sänka det redovisade resultatet (Watts & Zimmerman, 1986). Därför har denna 

sambandsvariabel valt att utelämnas då vi studerar mindre bolag. Ett bolag med hög 

skuldgrad kommer i större utsträckning använda en strategi som ökar det redovisade 

resultatet (Watts & Zimmerman, 1986). Resultatmanipulering är en potentiell strategi för att 

öka det redovisade resultatet och blir därför en intressant aspekt för denna studie. Den tredje 
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hypotesen, bonussystem, är kopplad till resultatet vilket är en anledning för att välja en 

redovisningsstrategi som ökar den redovisade vinsten (Watts & Zimmerman, 1986). Därför 

uppkommer det ett vinstintresse hos bolagen, vilket skulle kunna medföra att 

resultatmanipulering används (Watts & Zimmerman, 1986). Oavsett om det är frågan om ett 

större eller mindre bolag finns ett egenintresse av att gå med vinst. 

4.4 Resultatmanipulering 

En definition som ofta används för att beskriva resultatmanipulering kommer från en artikel 

av Healy och Wahlén (1999), författarnas egen översättning är:  

”Resultatmanipulering inträffar när företagsledare använder sitt inflytande över 

redovisningsinformation och strukturerar transaktioner för att förändra 

finansiella rapporter; antingen för att vilseleda externa parter angående företagets 

underliggande ekonomiska utveckling, eller för att påverka konsekvenser som 

enligt avtal är beroende av de siffror som presenteras i 

redovisningsinformationen.” 

Resultatmanipulering sker när ledningen eller chefen i ett bolag manipulerar intäkter 

och/eller kostnader vilket ger investerare och andra intressenter en missvisande och 

vilseledande bild av bolagets ekonomiska ställning (Dechow, Ge & Schrand, 2010). Schipper 

(1986) beskriver likt ovan att resultatmanipulering sker genom att ledningen i ett bolag har 

information som de väljer att inte offentliggöra, vilket ger ett asymmetriskt 

informationsövertag hos ledningen gentemot dess intressenter. Schipper (1986) menar 

samtidigt att det handlar om hur bolagen väljer att offentliggöra informationen. Otydliga och 

mindre läsbara ekonomiska rapporter kan vara en indikation på att ledningen utför någon 

form av resultatmanipulering (Li, 2008). 

Definitionerna av resultatmanipulering har gemensamt att det handlar om åtgärder som 

hanteras inom ramen för finansiell planering (Beneish,2001). Manipulation av resultatet gör 

att det blir en felaktig återspegling av bolagets ekonomiska ställning, vilket i sin tur leder till 

en låg redovisningskvalité (Dechow et al., 2010). Ur ett sociologiskt perspektiv kan revision 

vara en trygghet för både bolaget och investerare som har ett intresse av att investera i 

bolaget. Genom att revisorn godkänner uppgifterna i de finansiella rapporterna kan företaget 

skapa och upprätthålla legitimitet och trovärdighet gentemot sina intressenter (Carrington, 

2010).  

 

Sedan mitten av 1980-talet har studier visat att resultatmanipulering främst fokuseras på 

periodiseringar (Beneish, 2001). Beneish (2001) hävdar att på grund av att periodisering är 

en grundläggande princip inom redovisning är det mer sannolikt att resultatmanipulering 
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sker vid periodiseringen snarare än i kassaflödet. Anledningen till att företag väljer att 

använda sig av resultatmanipulering är att bolaget antingen vill höja sitt resultat genom 

inkomststyrning (positiv resultatmanipulering) eller att avsiktligt arbeta för att sänka 

resultatet (negativ resultatmanipulering), (Ebrahim, 2007; Mohanram, 2003). 

Det finns en rad olika alternativ hur företagsledningen kan manipulera resultatet, den 

vanligaste metoden är att förlänga livslängden på sina tillgångar, vilket innebär att när 

avskrivningstiden minskar ger det upphov till minskade kostnader och skapar 

förutsättningar att höja resultatet (Mohanram 2003; Healy & Wahlen, 1999). En annan 

metod som Mohanram (2003) nämner är att bolaget manipulerar transaktionshändelser 

efter sina mål, är målet att öka resultatet så säljer bolaget av på kredit för att en periodisering 

ska skapas. Är målet istället att minska resultatet kan bolaget ta stora engångskostnader för 

att minska det redovisade resultatet (Mohanram, 2003). Vi kommer inte att ta hänsyn till om 

resultatmanipuleringen är positiv eller negativ. Det kommer inte heller vara möjligt att 

särskilja om det rör sig om medveten eller omedveten manipulation. I studien är vi bara 

intresserade av ifall det sker resultatmanipulering. 

Enligt Donatella (2016) delas resultatmanipulering in i två varianter. Den första varianten är 

reell manipulering vilket innebär att företagsledningen med avsikt väljer att göra avvikelser 

från den planerade operationella planen med syfte att uppnå sina förväntade resultatmål. 

Den andra varianten som Donatella (2016) beskriver är artificiell manipulering som innebär 

att företagsledningen gör aktiva val gällande redovisningen för att uppnå de önskade 

resultatmålen. Detta sker genom utnyttjande av periodiserings möjligheter som sker både 

inom lagens ramar lika väl som utanför (Cohen & Zarowin, 2010). Donatella (2016) finner 

att genom artificiell manipulering av resultat går det inte med säkerhet att antyda att 

redovisning på bokföringsmässiga grunder bidrar till förbättrad information av bolagets 

tillgångar och skulder. De konsekvenser som uppkommer genom resultatmanipulering är att 

tillgängliga resurser kan komma att förflyttas mellan olika skattegrupper (Donatella, 2016). 

 

4.5 Incitament till resultatmanipulering 

Redovisningslitteraturen bidrar med flera olika förklaringar till varför ledningen i ett bolag 

väljer att manipulera de finansiella rapporterna för att få bolagets ekonomiska ställning att 

se bättre ut gentemot den verkliga bilden (Healy & Wahlen, 1999). 

Faber (2005) finner i sin studie stöd för att bolag som anklagats för manipulering och 

bedrägerier har dålig styrning, det vill säga en mindre andel av externa styrelseledamöter och 

färre revisionsutskottsmöten. Dechow, Ge och Schrand (2010) skriver att externa revisorer 

och interna kontroller kan ha en inflytande roll på de godtyckliga periodiseringarna.  
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En vanlig bakomliggande faktor för att manipulera bolagets resultat är att chefer fördelaktigt 

ska kunna dra nytta av företagets vinst genom val av redovisningsmetod. 

Resultatmanipulering kan ske genom att bolaget utnyttjar de flexibla redovisningsval som är 

accepterade inom god redovisningssed (AbuGhazaleh, 2011). Flexibiliteten i regelverken ökar 

möjligheten att kunna manipulera resultatet. Utnyttjande av flexibiliteten gör att ledningen 

manipulerar resultatet efter vad de vill få ut av redovisningen (AbuGhazaleh, 2011).  Även 

Leuz, Nanda och Wysocki (2003) har beskrivit att incitament till resultatmanipulering 

uppstår vid en intressekonflikt mellan en principal och en agent. Där chefer eller ägare kan 

använda kontrollen de har över bolaget till att dra nytta för sin egen fördel på andra 

intressenters bekostnad. Ett annat incitament till resultatmanipulering är att finansiellt 

krisdrabbade bolag kan hantera resultatet genom att minska bolagets inkomster när bolaget 

inte har möjlighet att uppfylla långivarens avtal och på så sätt få chans till skuldsanering 

(Jaggi & Lee, 2002). Ett annat scenario är när bolag väljer att manipulera genom att öka 

resultatet när långivare använder sig utav redovisningssiffror för att undersöka om bolaget 

uppfyller kraven för att kunna betala räntor och amorteringar. Uppfylls inte kraven kan 

bolaget drabbas negativt i form av insolvens. Därav kan bolaget välja att öka resultatet (Lev, 

2003). Ett vanligt skäl till att det blir felaktigheter i de finansiella rapporterna beror på att 

beslutsfattarna har okunskap eller att det blivit felberäkningar (Dechow et al., 2010).  

 

4.6 Hypotesutveckling 

Faber (2005) belyser i sin studie att resultatmanipulering kan kopplas ihop med dålig 

styrning. Faber (2005) menar att chefer tar beslut genom bolagets ekonomiska ställning som 

förbättrar den individuella ekonomiska nyttan. Effekten av det blir att bolagen anlitar färre 

externa parter, t ex revisorer eller redovisningsspecialister. Agerandet från ledningen görs 

med avsikt för att vilseleda intressenterna och de externa parterna (Dechow et al.,2010). 

Freeman & Reed (1983) menar också att intressenternas påverkan gentemot bolaget kan ha 

en givande betydelse för hur ledningen agerar och att det därav inte beror på den egna nyttan. 

Eisenhart (1989) delar inte Freemans åsikter utan hävdar att alla individer agerar efter ett 

egenintresse och att ledningen/ägaren är villiga att agera för att vinstmaximera även om det 

är på andra intressenters bekostnad. Positiv redovisningsteori förklarar de valmöjligheter 

som bolagen har när det kommer till att redovisa (Watts och Zimmerman, 1986). Leuz et al., 

(2003) menar att ett grundläggande problem inom PAT är när det råder 

informationsasymmetri mellan en person med insynsinformation och en utomstående.  Leuz 

et al., (2003) anser att det kan vara en förklaring till skillnader i förekomsten av 

resultatmanipulering. Resultatet från Luez et al., (2003) studie visar att förekomsten av 

resultatmanipulering kan minskas genom att reducera informationsasymmetrin. Det som 

motsäger att en revisor inte skulle ha någon större betydande roll är Thorell och Norberg 

(2005) som menar att en revision endast går att försvara om principalen har behov att 
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övervaka agenten och vid mindre bolag är ägaren och ledningen oftast densamma vilket gör 

att revisionen inte behövs. Effekten blir att ägaren övervakar sig själv. Även om det finns 

vissa motargument som Thorell och Norberg (2005) ovan, är övervägande forskning 

argumenterade att revisorn är en viktig aktör som borde påverka resultatmanipulering. Det 

gör att revisorn är en viktig intressent.  

 

Utifrån Caramanis och Lennox (2008) är det möjligt att argumentera för att revisorns roll 

kan förhindra att resultatmanipulering sker. Ytterligare ett argument för att revision behövs 

stärks i Huguet och Gandias (2016) undersökning av spanska bolag. Resultatet från deras 

studie visar att mindre bolag som använder sig utav revisor har lägre resultatmanipulering 

än icke-reviderade bolag. Huguet och Gandia (2016) kom även fram till att revisionsplikt eller 

frivillig revision ökar kvalitén i de finansiella rapporterna. Även om studierna ovan skiljer sig 

något när det handlar om land och bolagens storlek är ändå huvudfrågan och grunden 

densamma, att revisorn agerar som en oberoende granskare av bolagens räkenskaper som i 

sin tur bör leda till att resultatmanipulering minskar. Därav formuleras hypotesen:  

 

H: Det finns ett negativt samband mellan valet att anlita revisor och resultatmanipulering i 

mindre bolag.   
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5. Empirisk Metod 

 
I detta avsnitt presenteras och redogörs för studiens urval. Vidare presenteras de modeller 

som kommer användas för att beräkna resultatmanipulering samt hur de 

operationaliseras.  

 
 

5.1 Urval    

Behovet av att göra urval är aktuellt inom kvantitativ undersökning (Bryman & Bell, 2017). 

Vi har valt att avgränsa oss till mindre aktiebolag. Vår definition av mindre bolag är de 

aktiebolag som har valmöjligheten att anlita revisor eller inte. Privata bolag som har 

revisionsplikt och därav ingen valmöjlighet är de bolag som når upp till minst två av följande 

gränsvärden: (SOU 2008:32) 

- Fler än 3 anställda  

- Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning   

- Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning  

De bolag som inte uppnår dessa gränsvärden har en valmöjlighet att anlita revisor, vilket gör 

att urvalet har undersökts utifrån två grupper.    

Att undersöka och analysera alla mindre bolag i Sverige skulle bli en för omfattande studie 

därav valde vi att begränsa oss. Vi har för studien valt att använda oss av de bolag som ligger 

precis under gränsvärdena. För att göra jämförelserna likvärdiga och resultatet mer robust 

valde vi att avgränsa oss till bolag inom samma bransch eftersom branschspecifika bolag har 

gemensamma faktorer. De gemensamma faktorerna som vi tagit i beaktning är omfattningen 

av tillgångar och intäkter. Med hänsyn till de gemensamma faktorerna valde vi att avgränsa 

oss till byggbranschen. Ytterligare en anledning till att vi jämfört branschspecifika bolag är 

att det kan föreligga felaktiga skattningar om flera branscher undersöks med hjälp av 

modifierade Jones-modellen. I likhet med flera andra studier exkluderas finansiella bolag 

eftersom de har en ganska komplex bolagsstruktur. Deras finansiella rapportering skiljer sig 

mot andra bolagstyper och de har en annorlunda periodiseringsprocess (Coppens & Peek, 

2005; Han, Kang, Salter & Yoo , 2010) 

I studien har vi exkluderat bolag med brutet räkenskapsår på grund av studiens 

tidsbegränsning, det betyder att årsredovisningar från 2018 inte har granskats då alla bolag 

inte hade publicerat dessa. En orsak till exkluderingen var förekomsten av 

säsongsvariationer. Säsongsvariation är en vanlig orsak till att bolag använder sig av brutet 

räkenskapsår. Hur länge bolaget har varit verksamt kan ha betydelse, vilket gjorde att vi valde 
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bolag som bildats 2010 eller tidigare. Jämförelserna i vår studie är utförda mellan åren 2016 

och 2017, då användandet av årtalen precis efter revisionsavskaffandet skulle göra 

jämförelserna svåra eftersom vi inte vet ifall revisor var den oberoende variabeln.  

Den urvalsmetod som vi använde var stratifierat urval vilket betyder att populationen 

stratifieras i olika grupper, i vårt fall stratifierades populationen i om bolaget har revisor eller 

inte. Vi gjorde ett stratifierat urval för vardera grupp då det är utformat för att ge ett större 

representativt urval jämfört med andra urvalsmetoder. Ur varje grupp görs sedan ett 

slumpmässigt urval av bolag (Bryman & Bell, 2017). Det slumpmässiga urvalet utformades 

genom att använda slumpgeneratorn i Excel. Genom att utföra ett slumpmässigt urval med 

denna metod förelåg det ingen risk för olika storlekar på urvalsgrupperna.  

För att bestämma urvalet från den totala populationen använde vi tryckta tabeller (Israel, 

1992). Tabellen utgår från ett 95%-igt konfidensintervall med fyra precisionsnivåer på 3%, 

5%, 7% och 10% (Israel, 1992). Lägre precisionsnivå minskar utrymmet för felaktiga 

estimeringar. Den totala populationen blev 9295 bolag och genom tabellen med 95 % 

konfidensintervall och en precisionsnivå på 7% landade urvalet på 200 bolag vid en total 

population runt 9000. Ett problem som uppstod efter att vi tagit fram antal bolag utifrån 

tabellen, var att gruppen med revisor endast uppgick till 116 stycken. Detta medförde att vi 

fick använda oss av precisionsnivån på 10% vilket istället innebar 99 bolag från vardera 

grupp. Ett betydande problem var att många bolag i både grupperna hade brutet 

räkenskapsår. Vi valde därför att endast använda bolag som hade årsredovisningar enligt 

kalenderår. Detta medförde att 70 bolag av 116 med revisor hade årsredovisningar enligt 

kalenderår. För att matcha detta urvalet fick gruppen som inte hade revisor också minskas 

till 70 stycken bolag. Ur det slumpmässiga urvalet av gruppen som inte har revisor hade 47 

bolag årsredovisningar enligt kalenderår, resterande 23 bolag fick väljas från den 

kvarvarande populationen av bolag utan revisor med hänsyn till om de har brutet 

räkenskapsår. På grund av problemen som uppstod blev den totala populationen på 9295 

bolag där 140 bolag ingår i vårt urval.   
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Tabell 1: Urval 

  Med 

revisor 
Utan 

revisor 

Total population 116 9179 

Slumpmässiga bolag enligt 10% precision -  -9080 

Totalt: 116 99  

    

Brutet räkenskapsår - 46 -52 

Utvalda bolag med årsredovisning Jan- Dec ur det icke- 

slumpmässiga urvalet 
- 23 

Slutgiltigt urval 70  70 

 

5.2 Datainsamling  

Vid insamling av data finns det två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata 

innebär att nya data samlas in av forskarna och sekundärdata är data som redan är insamlad 

som forskarna sedan tar del av (David & Sutton, 2017). Det finns många fördelar med att 

använda sig av databaser. Exempel på detta är att sekundära källor sparar tid jämfört med 

om forskare skulle ta fram data på egen hand. I vår studie har vi endast fokuserat på att 

använda oss utav sekundärdata samt redovisningsdata från de undersökta bolagen.  

Databasen Retriever Business har försett oss med redovisningsdata om bolag som har revisor 

eller inte. Data från Retriever Business används sedan i dataprogrammet SPSS för att kunna 

göra en statistisk analys. De beräkningar som genomförs för att få fram 

resultatmanipuleringen har skett genom multipel linjär regression.  
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5.3 Mätning av resultatmanipulering  

För att mäta resultatmanipulering finns det flera olika tillvägagångssätt; mätning av 

aggregerade periodiseringar, mätning av specifika periodiseringar samt att studera 

fördelning av det redovisade resultatet (McNichols, 2000). Vi har använt oss av det 

vanligaste tillvägagångssättet som innebär att vi gör en mätning av de aggregerade 

periodiseringar, vilket innebär de godtyckliga periodiseringarna.  

Det första steget för att kunna mäta resultatmanipulering är att fastställa bolagets totala 

periodiseringar. Tillvägagångssättet som både Jones (1991) och Dechow, Sloan och Sweeney 

(1995) använder sig av är att räkna ut de totala periodiseringarna enligt formeln nedan 

 

𝑇𝐴𝑖𝑡 =  
∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐿𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 + ∆𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 − 𝐷𝑒𝑝𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
 

I vilken: 

i = Företagsidentitet 

t = År 

TA = Totala periodiseringar 

A = Totala tillgångar 

∆CA = Förändring i omsättningstillgångar 

∆CL = förändring i kortfristiga skulder 

∆CASH = Förändring i kassa och motsvarande 

∆STD = Förändring i skulder, inklusive kortfristiga skulder  

Dep = Kostnad för avskrivningar och nedskrivningar 

Källa: Dechow et al., (1995) 

När de totala periodiseringarna fastställts blir nästa steg att räkna ut hur stor andel av dem 

som är icke godtyckliga periodiseringar. För att få fram de godtyckliga periodiseringarna 

subtraheras de icke godtyckliga periodiseringarna från de totala periodiseringarna. Det finns 

olika modeller för att beräkna de icke godtyckliga periodiseringarna, men vi utgår från den 

modifierade Jones-modellen som presenteras i Dechow et al., (1995) nedan.  

 

5.4 Jones modellen  

Jones presenterade (1991) en modell för att beräkna resultatmanipulering. Jones (1991) tar 

hänsyn till att icke-godtyckliga periodiseringar inte är konstanta utan istället är 

företagsspecifika. På grund av ekonomiska effekter, exempelvis svängningar i konjunkturen 

behöver inte periodiseringarna vara konstanta över tid (Jones 1991). De icke - godtyckliga 

periodiseringarna beräknas genom skillnaden mellan totala faktiska periodiseringar och 
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totala uppskattade periodiseringar. Residualen som uppstår i ekvationen är den 

resultatmanipulering som förekommer. Det beror på att residualen är den del av de totala 

periodiseringarna som är oförklarad.  (Jones, 1991; Dechow et al., 1995). Formeln för Jones 

- modellen är följande:  

 

 

𝑁𝐷𝐴𝑡 =  𝛼1(1/𝐴𝑡−1)  + 𝛼2(∆𝑅𝐸𝑉𝑡) + 𝛼3(𝑃𝑃𝐸𝑡) 

 

NDAt = Icke godtyckliga periodiseringar år t    

∆REVτ = Förändring av totala intäkter dividerat med totala tillgångar föregående år.   

 PPEτ = Materiella anläggningstillgångar i år τ dividerat med totala tillgångar τ -1  

 Aτ-1 = totala tillgångar föregående år τ-1  

α1, α2, α3 = företagsspecifika parametrar.    

Beräkning av företagsspecifika parametrar (α1, α2, α3) fås ut genom följande modell:  

 

TAt = a1(1/Aτ-1) + a2(∆REVt) + a3(PPEt) + υt , 

där a1, a2 och a3 är den linjära regression (OLS) av α1, α2 och α3 och förkortningen TA står 

för totala periodiseringar dividerat med föregående års totala tillgångar. 

Källa: : Dechow, Sloan och Sweeney (1995) 

Modellens antagande om att intäkter inte kan utgöras av godtyckliga periodiseringar har fått 

kritik. Dechow et al., (1995) menar att modellen kan vara bristfällig om ett bolag 

resultatmanipulerar genom intäkter, eftersom då försvinner en del av de godtyckliga 

periodiseringarna. Det kan i sin tur leda till att mängden resultatmanipulering visar mot noll 

och det kan ge en missvisande bild av bolagets ekonomi (Dechow et al., 1995). 

 

5.5 Modifierad Jonesmodellen   

Dechow, Sloan och Sweeney (1995) antydde att Jones modell från (1991) var aningen 

bristfällig. Med hänsyn till att ledningen kan manipulera företagets intäkter samt företagets 

försäljning på kredit uppkom den modifierade Jones-modellen för att mäta 

resultatmanipulering i bolag. Den modifierade modellen innehåller ytterligare en variabel för 

att försöka fånga upp manipulationerna av intäkter genom att dra bort skillnaden i fordringar 

från skillnaden i intäkter (Dechow et al., 1995). Här skapas en egen förvrängning då modellen 

antar att alla förändringar som sker i fordringar beror på resultatmanipulering (Jeter & 

Shivakumar 1999). Den modifierade Jones-modellen mäter de godtyckliga periodiseringarna 
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genom att beräkna skillnaden mellan de totala periodiseringarna och de icke godtyckliga 

periodiseringarna (Dechow, Hutton, Kim, & Sloan., 2012). Liksom Jones (1991) är en av 

fördelarna att modellen tar hänsyn till att periodiseringar kan förändras från år till år och 

inte behöver vara konstanta. Ytterligare en fördel är att den också tar hänsyn till 

manipulation av intäkter som sker i form av förändringar i kundfordringar, vilket hjälper oss 

att undersöka förekomsten av resultatmanipulering i bolagen. Formeln för den modifierade 

Jones - modellen är följande:  

 

 

𝑁𝐷𝐴𝑡 =  𝛼1(1/𝐴𝑡−1)  + 𝛼2(∆𝑅𝐸𝑉𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑡) + 𝛼3(𝑃𝑃𝐸𝑡) 

 

∆RECτ = Förändring i kundfordringar mellan år t och t-1 dividerat med föregående års totala 

tillgångar. 

Källa: Dechow et al. (1995) 

 

Framförd kritik gentemot den modifierade Jones-modellen är att den varken upptäcker låga- 

eller extremt höga nivåer av resultatmanipulering. Detta är inte bara ett problem för just den 

modifierade Jones-modellen men den klarar av problemen bättre (Dechow et al., 1995). 
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6. Operationalisering 

Tabell 2: Operationalisering 

 

 

 

6.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel kommer vara resultatmanipulering (RM). Den modifierade 

Jones-modellen tar hänsyn till förändringar i kundfordringar vilket gör att manipulering av 

intäkter kan upptäckas. Det är en av anledningarna till att modellen används för att räkna ut 

resultatmanipulering både i vår och i tidigare studier (Dechow et al., 2010). McNichols 

(2000) menar dock att det finns ett problem med den modifierade Jones-modellen, det krävs 

tio års data för att korrekt kunna bedöma de företagsspecifika variablerna. Trovärdigheten 

Nr Variabel Beskrivning 

   

 Beroende  

   

1 RM Resultatmanipulering beräknas enligt den 

modifierade Jones- modellen  

 Oberoende  

1 Revision En dummyvariabel (0,1) där 1: innebär att 

bolaget innehar en revisor och 0: att det ej 

innehar en revisor 

   

 Kontrollvariabler  

1 Storlek Naturliga logaritmen av totala tillgångar 

 

2 

 

 

3  

Skuldsättningsgrad 

 

 

Lönsamhet 

 

Totala skulder dividerat med totala 

tillgångar 

 

ROA: Årets resultat dividerat med 

genomsnittligt totala tillgångar 

ROE: Årets resultat dividerat med 

genomsnittligt eget kapital 

 

4 Vinst/Förlust En dummyvariabel (0,1) 1= Bolag med 

förlust, 0 = bolag med vinst  
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skulle sannolikt öka om vi valt att undersöka resultatmanipulering från ytterligare modeller 

men vi kommer utgå från med modifierade Jones-modellen då den anses vara mindre 

komplex när det kommer till resultatmanipulering (Dechow et al., 1995). Dechow, et al., 

(2010) beskriver att aggregerade periodiseringar i allmänhet är den mest förekommande 

metoden för att upptäcka resultatmanipulering, och stöd från tidigare forskning visar att det 

är det mest framgångsrika sättet att upptäcka resultatmanipulation. 

I studien är det residualer som är av intresse eftersom de visar om det finns godtyckliga 

periodiseringar. Visar residualen värdet noll betyder det att inga godtyckliga periodiseringar 

finns och att ingen manipulation av resultatet därmed har skett. Är värdet däremot avvikande 

från noll, går det att tolka resultatet som om det har skett resultatmanipulering. Det kan vara 

både positiva och negativa värden. Som vi tidigare har nämnt är vi inte intresserade av om 

det är positiv eller negativ resultatmanipulering. Vi är bara intresserade om 

resultatmanipulering har skett. För att värdena ska hamna på samma sida av noll har vi valt 

att transformera variabeln genom att kvadrera resultatmanipulering till absoluta tal.  

 

6.2 Oberoende variabel 

I studien kommer den oberoende variabeln som undersöks vara om ett bolag har revisor eller 

inte har revisor. Den oberoende variabeln har operationaliserats genom att skapa en 

dummyvariabel (0,1) där 1 är bolag som har revisor och 0 är bolag utan revisor. 

Dummyvariabeln kommer sedan att analyseras för att se om revisor har en påverkan vid 

mängden resultatmanipulering. Leuz et al. (2003) använder sig av dummyvariabel för att 

förklara sambandet mellan resultatmanipulering och investerarskydd. Likt Leuz et al. (2003) 

kommer vi använda dummyvariabler i en multipel regressionsanalys för att förklara 

förhållandet mellan revisor och resultatmanipulering, där den beroende variabeln är 

resultatmanipulering. 

 

6.3 Kontrollvariabler  

6.3.1 Storlek 

Storlek är en vanlig förekommande kontrollvariabel i tidigare studier om 

resultatmanipulering. Dechow et al., (2010) beskriver hur bolagets storlek kan vara en 

betydande variabel vid resultatmanipulering eftersom variabeln inte tas upp i de modeller 

som mäter manipulering. Geiger och North (2006) beskriver i sin studie hur det finns ett 

negativt samband mellan storlek och resultatmanipulering. Då storlek är en återkommande 

variabel i flera tidigare studier har vi valt att kontrollera för denna även om det teoretiskt sätt 

kan vara svårt att förstå innebörden av vad variabeln egentligen mäter (Tagesson, Blank, 

Broberg, & Collin, 2009). För att operationalisera variabelns storlek har vi använt de totala 
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tillgångarna som storleksmått. I likhet med Maijoor & Vanstraelen (2006) har de totala 

tillgångarna logaritmerats med den naturliga logaritmen av bolagets totala tillgångar.  

 

6.3.2 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad är ett mått för att värdera bolagets ekonomiska ställning, kapitalstyrka 

och hur bolagets skulder förhåller sig till det egna kapitalet. En hög skuldsättningsgrad 

innebär alltid en låg soliditet då företaget finansieras med externt kapital (Carlsson & 

Sandell, 2018). Soliditet är ett mått för att mäta företagets finansiella stabilitet och 

betalningsförmåga på lång sikt. I likhet med tidigare studier används skuldsättningsgrad som 

kontrollvariabel då det finns incitament till att resultatmanipulera genom att bolagen strävar 

efter att uppnå sina vinstmål. Detta blir viktigt då effekten av hög skuldsättningsgrad blir 

dyrare lån (Han et al., 2010). Skuldsättningsgrad används specifikt för att beräkna företagets 

finansiella risk (räntekänslighet) och är nära besläktad med variabeln soliditet. I denna 

studie definierar vi skuldsättningsgrad som totala skulder dividerat med eget kapital. 

 

6.3.3 Lönsamhet  

Lönsamhet som kontrollvariabler är en återkommande förklaring till resultatmanipulering 

(Healy & Wahlen, 1999). Räntabilitet mäter lönsamheten och visar hur effektivt företagets 

kapital används (PwC, 2018). Return on Assets (ROA) är ett mått som används för att mäta 

hur det finansiella resultatet skiljer sig åt i olika bolag. ROA beräknas genom att dividera 

årets resultat med totala tillgångar (Jordan & Clark, 2004). 

Kothari, Leone och Wasley (2005) menar att räntabilitet på totalt kapital (ROA) påverkar 

möjligheten att mäta periodiseringar. Barber och Lyon (1996) menar att om ett företag har 

ovanligt hög lönsamhet för att genomföra vissa projekt som är högt över genomsnittet under 

en pågående tid kan det tyda på att företaget har ett resultat som överstiger det förväntade 

resultatet.  Därav menar Barber och Lyon (1996) att ROA är ett nyckeltal som gör det möjligt 

att upptäcka om ett företag har ovanligt hög lönsamhet. En nackdel med ROA är att 

kapitalmåttet innehåller en dold räntekostnad då varukostnader alltid innehåller en liten 

räntekompensation medans räntekostnaderna exkluderas i resultatmåttet.  

Return on Equity (ROE) är likt ROA ett lönsamhetsmått som beräknas genom att ta årets 

resultat dividerat med eget kapital. ROE visar avkastningen som ägarna får på det kapital 

som investerats i bolaget. En fördel med att använda ROE som lönsamhetsmått är att det är 

enkelt att använda. De uppgifter som behövs kan hämtas direkt från bolagets ekonomiska 

rapporter, underlaget kan analyseras både inom bolaget (internt) och gentemot konkurrenter 

i samma bransch (externt). Nackdelen är att ROE inte tar hänsyn till belåningar vilket gör att 

bolaget kan framstå som väldigt lönsamt trots att det är högt belånat (låg soliditet), (PwC, 

2018).  
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6.3.4 Vinst/Förlust  

En av de faktorer som tydligast styr användandet av resultatmanipulering är tidigare års 

resultat, där det framförallt är viktigt att undvika förluster eller minska intäkterna (Coppens 

& Peek, 2005). Detta stödjer Healy & Wahlen (1999) där de menar att bolag som gått med 

förlust har större tendens att ha godtyckliga periodiseringar för att förbättra nuvarande års 

resultat. Omvänt tenderar bolag som går med vinst att undvika resultatmanipulering. Vid 

operationaliseringen av vinst/förlust kommer dummyvariabler kodas, 0 om bolaget går med 

vinst och 1 om bolaget går med förlust. Dummyvariabel är en egenskapsvariabel som kodas 

för varje egenskap som är av intresse, i vårt fall indikerar variabeln på om bolaget går med 

vinst eller förlust. 

 

6.4 Forskningsetik   

Det finns en del etiska regler som forskare inom företagsekonomiska undersökningar bör ta 

hänsyn till. De vanligaste etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman och Bell, 2017). Informationskravet 

innebär att forskarna har en skyldighet gentemot de personer som blir berörda i studien, att 

de får en tydlig inblick och information om syftet med undersökningen och vilka olika delar 

som ingår i studien. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i studien är med av frivilligt 

deltagande samt att de kan avbryta deltagandet under studiens utförande. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär att anonymitet föreligger och inga  

oberörda får tillgång till informationen samt att den insamlande data endast används i 

studien och ingen annanstans (Bryman och Bell, 2017). Eftersom sekundärdata kommer 

användas i form av offentliga årsredovisningar där ingen personliga data används, kan vi 

säkerställa att informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet uppfylls. 

Data som tas fram är endast till för att uppfylla studiens syfte och kommer inte att användas 

till andra ändamål.  Bolagen från studiens urval kommer inte offentliggöras och därmed 

löper det ingen risk att bolagen tar skada. Därmed är nyttjandekravet uppfyllt och riskerar 

inte med studien att bryta dessa krav.  
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7. Analys  

 
I detta avsnitt presenteras och förklaras studiens resultat. Det statistiska materialet kommer från 
användandet av SPSS och kommer nedan presenteras utifrån univariat, - bivariat, - och 
multivariat analys. Avslutningsvis prövas studiens hypotes.

 
 

7.1 Normalfördelning och transformation av variabler  

För att kunna dra slutsatser kring regressionen krävs det att residualerna i modellen är 

normalfördelade (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Residualerna visade sig inte vara 

normalfördelade samt att modellen hade en låg förklaringsgrad. För att minska 

problematiken kring att variabeln var snedvarierad tog vi bort tre bolag med höga 

extremvärden. Pallant (2010) menar att dessa extremvärden är viktiga att analysera eftersom 

de kan reducera prognoserna och sambandet som undersöks. Efter att de tre bolagen 

reducerats fick modellen en högre förklaringsgrad och en högre justerad förklaringsgrad. Vi 

prövade även att logaritmera de kvadrerade värdena för att testa om normalfördelningen 

kunde bli bättre och om förklaringsgraden kunde bli högre. För att kunna logaritmera 

behöver värdet på variabeln kvadrerad resultatmanipulering vara över 1, vilket gjorde att vi 

fick multiplicera variabeln med tio miljoner. 

 

Att variabeln multipliceras har ingen betydelse för modellen då förhållandet mellan talen 

fortfarande blir detsamma. Genom logaritmeringen visade det sig att värdena blev mer 

normalfördelade, men att förklaringsgraden och den justerade förklaringsgraden fick ett 

betydligt lägre värde. Vi valde därför att gå vidare med att använda oss av modellen med de 

kvadrerade värdena. För att vara konsekventa kommer vi att skilja på benämningarna när vi 

använder den kvadrerade- och logaritmerade resultatmanipuleringen. Den kvadrerade 

kommer att benämnas RM och logaritmerade LN_RM.  

 

7.2 Univariat analys 

Den univariata analysen analyserar en variabel åt gången som sedan redovisas genom en 

beskrivande framställning av variabelns fördelning (Djurfeldt et al., 2018). I tabell 3 

presenteras den beskrivande statistiken för variablerna i vår studie.   
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Tabell 3: Beskrivande statistik för variablerna  

Variabel Antal 

(n) 

Min Max Medelvärde    Median Standardavvikelse 

Beroende       

 

RM* 

 

137 

 

0,0000007 

 

1,88 

 

0,18 

 

 0,04 

 

0,34 

       

Kontroll       

 

LN_Storlek  

 

 

137 

 

 

3,30 

 

 

10,52 

 

 

6,61 

 

 

6,57 

 

 

1,05 

 

Skuldsättningsgrad 

 

137 

 

-428 

 

30,43 

 

-2,27 

 

0,49 

 

37,30 

 

Lönsamhet 

ROA 

 

ROE 

 

 

137 

 

137 

 

 

-82,40 

 

-204 

 

 

474,10 

 

24 

 

 

18,36 

 

-0,99 

 

 

11,70 

 

0,15 

 

 

48,24 

 

17,63 

       

 Antal 

(n) 

 Frekvens 

(f) 

 Andel    

 (%)                                               

 

Oberoende       

Revisor  137      

 

Ja (1) 

   

67 

  

48,9 

 

 

Nej (0)  

   

70 

  

51,1 

 

       

Kontroll       

Vinst/Förlust  137      

 

Vinst  

   

113 

  

82,5 

 

 

Förlust  

   

24 

  

17,5 

 

Medelvärde är ett vanligt centralmått när mätningar av kvantitativa variabler görs (Bryman 

& Bell, 2017). Medelvärdet för RM i absoluta tal är 0,1750. I tabell 3 framgår det att andelen 

bolag utan revisor (51,1%) är lite större än andelen bolag med revisor (48,9%). Av alla bolag 

i studien gick 82,5% med vinst medan 17,5% gick med förlust under 2017. 

Bryman & Bell (2017) menar också att det kan vara intressant att mäta graden av variation i 

variablerna. Ett mått som mäter spridningen kring medelvärdet är standardavvikelsen, vilket 

i sin tur påverkas av extremvärden (Bryman & Bell, 2017).  
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7.3 Bivariat analys 

I den bivariata analysen undersöks huruvida det föreligger korrelation mellan två variabler 

(Djurfeldt et al., 2018). En korrelationsmatris (Pearson) har genomförts och presenteras i 

tabell 4 nedan. Pearsons test valdes med anledning att den beroende variabeln, RM är 

normalfördelad och kontinuerlig. 

 

Tabell 4: Pearson korrelationsmatris (N=137) 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Resultatmanipulering 

 

 

1,00 

      

2. Revisor 

 

0,065 1,00      

3. Storlek 

 

-0,230** 0,302**   1,00     

4. Skuldsättningsgrad 

 

-0,215* -0,064 0,061 1,00    

5. Lönsamhet ROA 

 

0,239** 0,135 -0,238** -0,059 1,00   

6. Lönsamhet ROE 

 

-0,241** -0,101 0,045 0,965** -0,042 1,00  

7. Vinst/Förslut 

 

-0,135 0,010 -0,044 0,015 -0,364** 0,025 1,00 

** Signifikant på nivån 0,01 * Signifikant på nivån 0,05 

Peasons korrelationsmatris visar att den beroende variabeln RM inte har en signifikant 

korrelation med revisor. Kontrollvariabeln skuldsättningsgrad visar en negativ korrelation 

med den beroende variabeln, RM. Korrelationen mellan variabeln storlek och RM är 

signifikant på nivån 0,01 och påvisar att det finns en negativ korrelation mellan dessa. Mellan 

variabeln storlek och revisor finns dock en positiv korrelation som är signifikant på nivån 

0,01. Ytterligare en positiv korrelation finns mellan resultatmanipulering och lönsamhet med 

en signifikansnivå på 0,01. 

Multikollinearitet innebär att två av de oberoende variabler är högt korrelerade. Problemet 

med multikollinearitet är att det kan vara svårt att urskilja de olika variablernas enskilda 

inverkan på den beroende variabeln. Tecken på multikollinearitet är när korrelationen 

överstiger 0,7 (Djurfeldt et al.,2018). Korrelationen mellan skuldsättningsgrad och ROE 

visar 0,965 på signifikansnivå 0,01. Detta innebär att skuldsättningsgrad och ROE inte kan 
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användas i samma modell. Korrelationsmatrisen visar utöver detta inga tecken på 

multikollinearitet eftersom inga ytterligare korrelationer överstiger 0,7. 

 

7.4 Multivariat analys      

 Den multivariata analysen gör det möjligt att undersöka mer komplexa samband eftersom 

den beroende variabeln undersöks mot två eller flera kontrollvariabler (Djurfeldt et al., 

2018). Nedan visas fyra olika modeller. Först presenteras två modeller där den beroende 

variabeln är RM. Modell 1 innehåller skuldsättningsgrad och modell 2 innehåller nyckeltalet 

ROE. De resterande två modellerna visar LN_RM. Två varianter av resultatmanipulering 

används för att visa skillnaderna i modellerna på ett tydligt sätt och för att förtydliga vilken 

modell som är den mest lämplig att använda. Ytterligare ett argument för att använda två 

varianter av resultatmanipulering är att vi kan se hur kontrollvariablera påverkar sambandet 

med den beroende variabeln i de olika modellerna. Precis som innan innehåller modell 3 

skuldsättningsgrad och modell 4 innehåller ROE. Anledningen till att skuldsättningsgrad och 

ROE inte är med i samma modell är för att det visade multikollinearitetsproblem i 

korrelationsmatrisen.  
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* p <0,10 ** p <0,05 *** p < 0,01  

Tabell 5: Multipel regressionsanalys    

RM = Kvadrerad (n=137) LN_RM (n=137)  

 Modell 1 Modell 2  Modell 3 Modell 4 

Variabler b se Vif b se Vif  b se Vif  b se Vif 

Konstant  0,619 

 

0,195  0,614 0,194   6,496 1,469 - 16,469 1,466  

1.Revisor  

 

0,072 0,060 1,184 0,064 0,060 1,193  0,218 0,453 1,184 0,185 0,454 1,193 

2.Storlek   

 

-0,073** 0,029 1,252 -0,072** 0,029 1,253  -0,606*** 0,221 1,252 -0,600*** 0,221 1,253 

3. Skuldsättningsgrad 

 

-0,002** 0,001 1,012 - - -  -0,006 0,006 1,012 - - - 

4. Lönsamhet 

 

             

4a) ROA  

 

0,001 0,001 1,330 0,001 0,001 1,329  0,002 0,005 1,328 0,002 0,005 1,329 

4b) ROE  

 

- - - -0,004*** 0,002 1,018  - 

 

- - -0,016 0,012 1,018 

5. Vinst/Förlust 

 

-0,088 0,079 1,195 -0,084 0,079 1,196  -0,527 0,598 1,195 -0,509 0,597 1,196 

              

R2/Just. R2/ F-värde/sig. 0,142/0,109/4,333/0,001 0,153/0,120/4,724/0,001 0,086/0,051/2,467/0,36 0,090 /0,055/2,586/0,029 
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Ur tabell 5 framgår det att modell 1 och 2 innehållande RM har både en högre förklaringsgrad 

(R2) och en justerad förklaringsgrad än regressionsmodellen innehållande LN_RM. Den 

justerade förklaringsgraden i modell 1 och 2 är 0,109 respektive 0,120 och beskriver hur stor 

andel av variationen i modellens beroende variabel, resultatmanipulering, som förklaras av 

samtliga oberoende variabler och kontrollvariabler. F-värdet i modell 1 och 2 är 4,333 och 

4,724. Därför kommer studiens resultat i huvudsak fokusera på regressionsmodellen med 

RM eftersom den justerade förklaringsgraden är högre och den är signifikant på nivån 0,001.  

Ur tabell 5 framgår det att regressionsmodellen innehållande RM visar ett positivt samband 

mellan den oberoende variabeln (revisor) och resultatmanipulering. Eftersom det inte finns 

någon statistisk signifikans kan vi inte vara säkra på att det positiva sambandet inte beror på 

slumpen. Flera av våra kontrollvariabler är signifikanta. I samtliga modeller visar variabeln 

storlek ett signifikant negativ samband med RM. Ett negativt samband visar att ett bolag med 

mer tillgångar inte är lika benägna att resultatmanipulera som bolag med mindre tillgångar. 

Variabeln skuldsättningsgrad visar även ett negativt samband med RM och är signifikant på 

nivån 0,05 i modellen vi valt att fokusera på. I regressionsmodell 2 har ROE ett negativt 

samband till resultatmanipulering och är statistisk signifikant på nivån 0,01. Resterande 

kontrollvariabler är insignifikanta. Det gör att vi inte med säkerhet kan påvisa att de påverkar 

resultatmanipulering.  

Avslutningsvis beräknas regressionens VIF- värde för att försäkra att 

multikollinearitetsproblem inte existerar. Det kritiska värdet för VIF är 2,5. Överstiger ett 

VIF värde det kritiska värdet anses det finnas multikollinearitetsproblem (Djurfeldt et 

al.,2018). Alla fyra multipla regressionsmodeller visar ett VIF-värde som är lägre än 2,5 och 

därmed får vi bekräftat att det inte råder problem med kollinearitet.  

 

7.5 Hypotesprövning Modifierade Jones-modellen   

Hypotesen utgår från att det finns ett negativt samband mellan valet att anlita revisor och 

resultatmanipulering i mindre bolag. Utifrån de multipla regressionerna påvisas att det inte 

finns någon signifikans mellan att ha revisor och resultatmanipulera.  

 

H: Det finns ett negativt samband mellan valet att anlita revisor och resultatmanipulering i 

mindre bolag - går att förkasta.  
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8. Diskussion och slutsats 

 
Detta avsnitt kommer att presentera våra slutliga reflektioner och slutsatser. Avsnittet presenterar 
först en övergripande diskussion som sammanfattas i en slutsats. Avslutningsvis beskrivs studiens 
bidrag och fortsatta forskningsområden.  

 
 

8.1 Diskussion  

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan resultatmanipulering och att anlita 

revisor i mindre bolag. När revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades 2010 var 

argumentet att minska de administrativa kostnaderna och öka konkurrenskraften genom att 

det skulle bli enklare att starta bolag (SOU 2008:32; Riksrevision, 2017). Däremot visar 

tidigare studier att revisorn har betydelse för resultatmanipulering (Caramanis och Lennox, 

2008; Huguet och Gandia 2016; Lennox och Pittman, 2011). En orsak till detta är att den 

kompetens som en revisor besitter saknas internt hos små aktiebolag (Svanström, 2008).  

 

Hypotesen som prövas i vår studie indikerar att det skulle finnas ett negativt samband mellan 

revisor och resultatmanipulering. Resultatet av vår analys visar att vi inte finner något 

statistiskt samband mellan revisor och resultatmanipulering. Detta ser vi som förvånade 

eftersom tidigare forskning tyder på att det borde finnas ett negativt samband. Förklaringen 

till att vi inte fann något samband mellan RM och revisor kan grunda sig i att om några av de 

70 bolagen med revisor har ett väldigt högt värde av resultatmanipulering, kan det ha 

påverkat hela resultatet.  

Många tidigare studier påvisar att den vanligaste metoden för bolag att resultatmanipulera 

är genom periodiseringar. Ett annat sätt att lyckas manipulera resultatet är genom att 

utnyttja kassaflödet (Benish, 2001). Det som är intressant med detta är att vår studie endast 

fokuserar på att mäta resultatmanipulering genom att få fram de godtyckliga 

periodiseringarna. En potentiell anledning till att studiens resultat inte visade det vi hade 

förväntat oss kan vara att fler bolag väljer att resultatmanipulera genom kassaflödet. 

Resultatet kan därav blivit missvisande eftersom vår studie inte kunnat fånga upp denna typ 

av resultatmanipulering. 

En del av skillnaderna i användandet av resultatmanipulering kan förklaras av variablerna: 

storlek och skuldsättningsgrad. Variablerna storlek och skuldsättningsgrad bidrar till 

minskade godtyckliga periodiseringar genom att påvisa ett negativt samband med 

resultatmanipulering medan variabeln vinst/förlust påvisar ett icke-samband. Tidigare 

studie av Geiger och North (2006) visar att storlek har ett negativt samband med 

resultatmanipulering och det kan förklaras genom intressentteorin där bolagen anpassar sig 
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efter intressenternas förväntningar (Freeman, 2004). Freeman (2004) menar att bolag 

resultatmanipulerar för att tillgodose intressenternas förväntningar vilket gör att ju högre 

förväntningar desto mer måste bolaget resultatmanipulera för att tillfredsställa dessa. Större 

företag har större press på kvalitén av de finansiella rapporterna eftersom intressenterna är 

fler. Detta medför att intressentteorin blir svårare att applicera på mindre bolag eftersom de 

har färre intressenter att anpassa sin verksamhet till.  

Positiv redovisningsteori handlar om valet av redovisning (Watts & Zimmerman, 1986). 

Därför borde företag med en hög skuldsättningsgrad enligt positiv redovisningsteori välja att 

höja resultatet genom att använda resultatmanipulering. Resultaten vi har fått fram visar det 

motsatta, vilket betyder att studiens resultat och teori talar emot varandra. Både Coppens & 

Peek (2005) och Healy & Wahlen (1999) finner i sina studier stöd för att de godtyckliga 

periodiseringarna borde tendera att öka om ett bolag har gått med förlust tidigare år.  

Orsaker till att tidigare forskning inte går i linje med vår studie kan vara att majoriteten av 

tidigare forskning har gjorts på större bolag. Ytterligare en orsak till resultatet kan vara 

skillnader mellan de undersökta årtalen. Undersökning av tidigare årtal hade möjligtvis gett 

oss ett annorlunda resultat och kan vara en anledning till att resultatet skiljer sig från tidigare 

studier. Även valet av bransch kan vara en påverkande faktor för studiens resultat då många 

byggbolag arbetar efter säsongsvariation, vilket vi valde att exkludera i denna studie. 

Studiens urval kan ha haft både positiv och negativ påverkan på resultatet. Bolag med brutet 

räkenskapsår har exkluderats och resultat kan inte generaliseras att gälla på dessa bolag. 

Trots att den tidsmässiga perioden att justera resultatet för bolag med brutet räkenskapsår 

är densamma som bolagen med kalenderår kan det finnas mer eller mindre incitament att 

resultatmanipulera. Vi kan därav inte utesluta att studiens resultat blivit annorlunda om vi 

istället valt att inkluderat dessa bolag. 

 

8.2 Slutsats  

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att vår hypotes går att förkasta och att det 

därav inte finns något negativt samband mellan resultatmanipulering och revisor. Att 

resultatmanipulering existerar kan inte grundas i om bolaget har revisor utan påverkas av 

flera andra variabler och faktorer. Det som visades i resultatet var att det inte fanns något 

samband mellan resultatmanipulering och revisor. Det innebär att resultatet bör beaktas 

med försiktighet. Studiens resultat indikerar att valda teorier ej är tillämpbara för att kunna 

förklara sambandet mellan resultatmanipulering och revisor. 
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8.3 Bidrag 

Då studiens syfte är att förklara sambandet mellan revisor och resultatmanipulering, bidrar 

denna studie till en ökad förståelse för revisorns roll. Den ger också en ökad kartläggning av 

vilka faktorer som påverkar resultatmanipulering. Studiens resultat kan komma att ha 

betydelse för bolagens syn på revisorers arbete. Eftersom vi inte fick något signifikant 

samband mellan revisor och resultatmanipulering kan vi inte med säkerhet säga att resultatet 

full ut kan ge ett fullständigt bidrag till samhället. 

 

 

8.4 Studiens begränsningar  

Resultatet i studien bör beaktas med viss försiktighet då vi tidigare nämnt att det kan finnas 

svårigheter i att mäta resultatmanipulering.  

Att studien tillämpar en tvärsnittsdesign innebär att vi endast undersöker ett år, i vårt fall 

2017. Nackdelen med tvärsnittsdesign är att kausalitet inte helt kan säkerställas, vilket 

medför att trovärdigheten påverkas negativt. Det kan därmed ifrågasättas ifall resultatet i 

studien skulle kunna representera en längre tidsperiod.  

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

Denna studie undersöker mindre bolag, vilket inte är så vanligt bland tidigare studier då 

övervägande del av forskning appliceras på större bolag. Resultatmanipulering i mindre 

bolag med revisor som beroende variabel är ett område som det har skrivits lite om, vilket 

innebär att det finns behov för vidare forskning. Framtida studier inom detta området skulle 

kunna utföras på ett liknande sätt men i en större omfattning. Till exempel kan jämförelser 

mellan olika branscher undersökas. Det skulle vara intressant att se vilka branscher som 

skiljer sig åt och varför eventuella skillnader uppstår. Detta skulle ge en mer överskådlig bild 

av resultatmanipulering. Omfattningen av studien skulle även bli större om det är flera år 

som undersöks och jämförs istället för ett år.  

En annan intressant studie som alternativ till möjlig vidare forskning är att mäta 

resultatmanipulering genom kassaflödespåverkande aktiviteter.  Eftersom vår studie endast 

mäter resultatmanipulering genom godtyckliga periodiseringar kanske resultatet kommer att 

skilja sig.  
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10. Bilaga 1 

 Urvalsstorlek med precisionsnivå på ±3%, ±5%, ±7% och ±10%. Precisionsnivåer där 

konfidensnivån är 95 % och p = 0,5  

 

Källa: Israel (1992) 

 

Storleken av 

population 

Urvalets storlek (n) för precision (e) av: 

±3 % ±5% ±7% ±10% 

500  a 222 145 83 

600 a 240 152 86 

700 a 255 158 88 

800 a 267 163 89 

900 a 277 166 90 

1000 a 286 169 91 

2000 714 333 185 95 

3000 811 353 191 97 

4000 870 364 194 98 

5000 909 370 196 98 

6000 938 375 197 98 

7000 959 378 198 99 

8000 976 381 199 99 

9000 989 383 200 99 

10 000 1000 385 200 99 

15 000 1034 390 201 99 

20 000 1053 392 204 100 

25 000 1064 394 204 100 

50 000 1087 397 204 100 

100 000 1099 398 204 100 

> 100 000 1111 400 204 100 

a= Antagandet om populationen är för liten.  


