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Sammandrag 

Sedan år 2005 är det obligatoriskt för publika aktiebolag i Europa att följa IFRS 

(International Financial Reporting Standards). Inom detta regelverk ingår redovisningen av 

garantireserver. Redovisning av garantier grundas till stor del på företagets egna 

uppskattningar och skapar därför en möjlighet till manipulation. Syftet med denna 

undersökning är att studera publika, svenska aktiebolags hantering av garantireserver och 

huruvida de nyttjas till manipulation genom att jämna ut resultat alternativt sända information 

till marknaden. Undersökningens resultat visar att flertalet företag inte följer de krav på hur 

redovisning av garantireserver ska ske enligt IFRS. Bland de företag som redovisar sina 

garantireserver enligt rådande standard ges indikationer på att reserverna ur ett längre 

perspektiv används till resultatmanipulation i form av resultatutjämning.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

Många produkter säljs idag med en garanti. Garantin innebär att säljaren tar ansvar för att 

produkten fungerar som den ska och behåller sin kvalitet under en viss tid. I händelse av 

uppkomna fel återställer säljaren dessa i enlighet med garantivillkoren. (Blischke & Murthy, 

1996) Att lämna garantier är frivilligt för företag i Sverige (Konsumentverket, 2013). 

Vanligtvis gäller garantin i ett eller ett par år. Varför företag väljer att lämna garantier kan till 

exempel bero på att de vill sända ut en betryggande signal till köparen att deras produkter 

håller hög kvalitet (Cohen, Darrough, Huang & Zach, 2011). Garantin utgör således en slags 

försäkran för konsumenten och för med sig en lägre risk. Den informationsasymmetri som 

ofta råder mellan säljare och köpare, där säljare innehar mer information om företagets 

produkter än köpare, kompenseras delvis av garantin. Detta kommer troligen att leda till en 

ökad efterfrågan på produkten. (Heal, 1977) Samtidigt måste företag som lämnar garantier 

göra avsättningar i redovisningen för att kunna möta de eventuella kostnader som kan 

uppkomma efterhand (Rees, 2006). I och med detta uppstår ett intressant 

redovisningstekniskt problem, där en förpliktelse som är osäker till både tidpunkt och belopp, 

eller om den överhuvudtaget kommer att bli aktuell, ska uppskattas.  

 

För att kunna identifiera problemet i hanteringen av garantier kan en jämförelse göras med 

definitionen av en skuld. En skuld ska erkännas när företaget har en befintlig förpliktelse till 

följd av ett tidigare skeende. Ett utflöde av resurser ska väntas på grund av förpliktelsen och 

utflödets storlek ska gå att uppskatta på ett tillförlitligt sätt. (Rees, 2006) Detta är dock inte 

riktigt fallet när det gäller en garanti. Även om garantin utgör en förpliktelse genom löftet om 

ersättning vid felande produkter, så råder en osäkerhet om åtagandets omfattning och 

tidpunkt för gottgörelse (Gurgur, 2011). Denna osäkerhet gör att garantiförpliktelser inte ska 

erkännas som skulder i den finansiella redovisningen. Däremot finns krav på att troliga 

framtida garantikostnader ska uppskattas och sättas av till reserver eftersom de är tillräckligt 

sannolika för att ha en betydande inverkan och belastning på resultatet. (IASplus, 2015)  

 

När företag upprättar finansiella rapporter är kvaliteten och relevansen i redovisningen 

grundläggande faktorer för att företagets lönsamhet ska gå att bedöma av utomstående 

(Dechow & Schrand, 2004, s. 5). Resultatet är ett av de viktigaste nyckeltalen för intressenter 
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som granskar ett företag (Graham, Harvey & Rajgopal, 2005). Det talas om att företag ska 

“meet or beat the benchmark”, där benchmark syftar till de finansiella krav som företaget 

förväntas leva upp till. Brown & Caylor (2005) menar att det inte bara är av stor betydelse att 

prestera i enlighet med analytikers förväntningar, utan företaget ska gärna prestera något 

utöver dessa. När krav och förväntningar ställs på ett företag faller det på individer eller 

grupper i lednings- och ansvarspositioner att prestera utefter dem. Eller som Warren Buffet 

har uttryckt det; "Managers that always promise to ‘make the numbers’ will at some point be 

tempted to make up the numbers". (Buffett & Clark, 2009, s. 94)  

 

Det som Warren Buffet syftar på är ett fenomen som kallas earnings management eller 

resultatmanipulation, vilket idag är ett väl utforskat område. Forskningen brottas dock med 

ett återkommande problem. För att ett företag ska kunna ge en rättvisande bild av sin 

prestation måste det kontinuerligt göra periodiseringar. Kassaflöden fördelas och bokförs då i 

den tidsmässiga period de tillhör. Det handlar exempelvis om kostnader som har betalats i 

förskott eller om avsättningar som görs för skulder som är osäkra till tidpunkt eller belopp. 

(Dechow & Dichev 2002) Problemet som uppstår är att urskilja rättvisande periodiseringar 

från manipulerade periodiseringar som görs med avsikt att reglera resultatet att se ut på 

önskat sätt. Detta är något som bland annat diskuterats av Patricia Dechow och Douglas 

Skinner i artikeln “Earnings Management: Reconciling the views of accounting academics, 

practitioners, and regulators” (2000). Utifrån denna diskussion tillsammans med flertalet 

andra artiklar så framkommer att det är intentionen bakom periodiseringen som avgör om det 

är fråga om manipulering eller inte. 

  

1.2 Problemdiskussion 

Intentioner som ligger till grund för redovisningstekniska åtgärder är svåra att utreda för de 

som står utanför de aktuella affärsbesluten. Dock kan flera incitament för 

resultatmanipulation identifieras som gör att kopplingar mellan redovisningsåtgärder och 

olika typer av misstänkt manipulation kan studeras. De tre incitament som är mest 

förekommande inom fältets forskning är i) att undvika förluster ii) att undvika 

resultatförsämringar och iii) att prestera i enlighet med analytikers prognoser. (Burgstahler & 

Dichev, 1997; DeGeorge et al., 1999) Dessutom visar ett omfattande antal studier (till 

exempel Brown & Caylor, 2005; Graham et al., 2005) att betydelsen av dessa incitament inte 

bör underskattas, utan tvärtom har en signifikant inverkan på företagets ledning - en inverkan 

som gör dem beredda att ägna sig åt tidskrävande och riskabel resultatmanipulering för att 



   3 

uppnå vissa mål. De tre incitamenten kan komma att utmynna i så kallad resultatutjämning. 

(Cohen et al., 2011)  

 

Hur kan man då finna bevis för resultatutjämning som en följd av manipulation? 

Resultatutjämning är som det låter ett sätt att jämna ut resultat över tid. Vid 

redovisningsmässig resultatutjämning skapas inget nytt värde. Det sker endast en förflyttning 

av resurser från en period till en annan i redovisningen. (Cohen et al., 2011) Denna typ av 

åtgärder görs kontinuerligt genom periodiseringar, och när de används på rätt sätt ska de leda 

till att en mer rättvisande bild av företagets värde visas upp. Periodiseringarna jämnar då ut 

ovidkommande förändringar i kassaflödet och ökar således resultatkvaliteten i den finansiella 

rapporteringen. Om periodiseringarna istället används för att manipulera och dölja relevanta 

förändringar i kassaflödet försämras resultatkvaliteten. (Dechow & Schrand, 2004, s. 7) För 

att ha möjlighet att skilja på en god bakomliggande intention och en intention som syftar till 

att manipulera bör finansiell information enligt McNichols (2003) skalas ner till en specifik 

redovisningsteknisk handling. Genom att isolera en specifik post och granska dess eventuella 

abnormala utseende under en viss period, kan sambandet mellan abnormaliteten och dess 

manipulerande inverkan undersökas (Cohen et al., 2011).  

 

Cohen et al. genomförde år 2011 en undersökning om resultatmanipulation genom att studera 

hur företag hanterar sina garantireserver. Just garantireserven är en redovisningsteknisk post 

som är relativt outforskad när det gäller resultatmanipulation. Anledningarna till att 

garantireserven stod i fokus var flera, bland annat dess mångsidiga roll. Garantireserven utgör 

som sagt en eventuell förpliktelse. Samtidigt kan den i och med sin egenskap av reserv, samt 

det faktum att avsättningarna till reserven till stor del baseras på företagsledningen omdöme 

och uppskattningsförmåga, utgöra en möjlighet till resultatmanipulation. Problematiken 

angående vad som är en rättvisande periodisering eller inte gör sig påmint. Enligt Cohen et al. 

(2011) kan företag nyttja garantireserven antingen som en resultatutjämnande buffert eller 

som ett signaleringsverktyg. Den resultatutjämnande hypotesen går ut på att när ett företag 

uppvisar hög lönsamhet överestimerar det medvetet förväntade, framtida garantiutbetalningar 

genom att göra större avsättningar till garantireserven, för att sedan återföra oanvända medel 

när lönsamheten är lägre och vice versa. Signaleringshypotesen går ut på att företaget genom 

stora avsättningar till garantireserven informerar utomstående om hög produktkvalitet. 

Hanteringen av garantireserven informerar om företagsledningens privata förväntningar om 

framtida kassaflöden.  
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Ronen och Yaari (2008, s. 25-26) kan styrka att det finns ett signaleringsperspektiv, som 

annars kan framstå något tvetydigt. Vid första anblick kan stora garantiavsättningar indikera 

att företaget förväntar sig en större mängd felande produkter och därmed minskad lönsamhet. 

Samtidigt kan stora avsättningar till garantireserven vara tecken på att företaget kan garantera 

en längre livstid på sina produkter eller mer heltäckande garantivillkor. Detta är något som ett 

företag med låg produktkvalitet inte har möjlighet att garantera i det långa loppet. Att 

avsättningar till garantireserven kan tolkas som en positiv signal styrks av resultaten i studien 

genomförd av Cohen et al. (2011): Marknaden ser inte lika negativt på garantiavsättningar 

som den gör på liknande förpliktelser.  

 

Studien av Cohen et al. (2011) genomfördes på börsnoterade företag i USA och fann att 

garantiavsättningarna var av betydande storlek för en majoritet av de studerande 

tillverkningsföretagen. Mot bakgrund av detta kan garantiavsättningar, och hanteringen av 

dem, sägas vara av signifikant, redovisningsmässig betydelse. Frågan är om 

garantiavsättningarna är av samma dignitet och redovisningsmässiga betydelse i Sverige. 

Noterade företag i USA regleras av ett annat regelverk än International Accounting Standards 

Board (IASB) som tillämpas i Europa, närmare bestämt Financial Accounting Standards 

Board (FASB) (Gurgur, 2011). Även om syftet med IASBs regelverk International Financial 

Reporting Standards (IFRS) är att harmonisera regelmässiga skillnader mellan USA och 

Europa (Hlaciuc, Gros, Socoliuc & Maciuca, 2014), finns det inom området för garantier en 

eventuellt betydande skillnad. År 2002 släpptes nämligen ett tillägg till FASBs regler för 

garantiavsättningar; FASB Interpretation No. 45 (FIN 45). FIN 45 ställer en serie krav på hur 

redovisningen av garantiuppskattningar ska se ut. (Gurgur, 2011) Utöver IAS 37 som reglerar 

avsättningar för svenska publika aktiebolag så finns det inte något tillägg likt FIN 45 för just 

garantiavsättningar inom IASB. En fråga väcks således kring om kraven på redovisningen av 

garantiavsättningar kan hanteras mer flexibelt av svenska företag, jämfört med amerikanska. 

Hellman (2011) menar att när flexibilitet i tillämpningen av ett regelverk föreligger, utnyttjas 

detta på ett opportunistiskt vis i manipulationssyfte. Dessutom är garantiavsättningarnas 

samband med både resultatutjämning och signalering outforskat på högre akademisk nivå för 

svenska företag. En annan intressant aspekt är en studie genomförd av Leuz, Nanda och 

Wysocki (2003) som visar att svenska företag resultatmanipulerar mer än amerikanska. Detta 

beror på koncentration i ägarstruktur, skillnader i rättssystem och hur utvecklad 

aktiemarknaden i landet är. Även kulturella skillnader kan inverka på graden av acceptans för 

resultatmanipulering i ett land (Desender, Castro & De León, 2011). 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera svenska företags hantering av garantireserver 

och huruvida de nyttjas till att jämna ut resultat alternativt sända information till marknaden.  

 

1.4 Disposition 

Fortsättningen av denna uppsats är upplagd enligt följande: I kapitel 2 ges en praktisk 

bakgrund till hur garantireserven ska hanteras i Sverige enligt rådande standard. I kapitel 3 

ges en teoretisk bakgrund till undersökningen och formulering av hypoteser. I kapitel 4 

beskrivs undersökningens forskningsdesign. I kapitel 5 rapporteras undersökningens resultat 

och analys. I kapitel 6 presenteras undersökningens slutsatser.  
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2. Praktisk referensram 

Detta kapitel kommer att redogöra för IAS 37 som är den grundläggande standarden för 

redovisning av garantireserver i Europa och Sverige. 

 

2.1 IAS 37 - Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar 

IAS 37 är en standard inom regelverket IFRS som avser hanteringen av skulder och tillgångar 

som är osäkra till belopp, tidpunkt och om de överhuvudtaget kommer att innebära ett ut- 

eller inflöde av resurser (Rees, 2006). IFRS är ett obligatoriskt regelverk att följa för publika 

aktiebolag i Europa sedan 2005, men har redan följts frivilligt av svensknoterade bolag sedan 

1991 (Hellman, 2011).  

 

Avsättningar återfinns någonstans mittemellan definitionen av en skuld och en 

eventualförpliktelse. Medan en skuld präglas av stor säkerhet gällande omfattning och 

tidpunkt för reglering så är en eventualförpliktelse mycket osäker beträffande dessa två 

parametrar. (Rees, 2006) En eventualförpliktelse är inte en befintlig förpliktelse, men kan av 

olika anledningar uppkomma i framtiden. Ett exempel är en rättstvist. Där är utfallet ovisst, 

vilket gör att det är osäkert om företaget har en innevarande förpliktelse på grund av den 

tidigare händelsen som tvisten handlar om. För att hantera garantier görs därför en 

kompromisslösning med avsättningar till garantireserver baserade på företagets bästa 

uppskattning av framtida garantiutbetalningar. (IASplus, 2015) 

 

Uppskattningen ska enligt IAS 37 göras när en framtida utbetalning av garantier är mer trolig 

än icke trolig. Avsättningarna måste vidare vara knutna till en redan inträffad försäljning och 

storleken på utbetalningarna ska kunna uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Enligt IAS 37 ska 

företag i sin uppskattning ta hänsyn till osäkerheter och risker som omger den underliggande 

förpliktelsen. Praktiskt innebär detta att företag ska uppskatta värdet på framtida 

garantikostnader med hjälp av ett viktat, genomsnittligt sannolikhetsmått. Den framtida 

uppskattade kostnaden ska dessutom diskonteras till nuvärde med hjälp av en 

diskonteringsränta som reflekterar förpliktelsens risk. Vidare så får avsättningar, om en 

framtida utbetalning fortfarande bedöms trolig, enbart användas till deras tänkta syfte. När en 

framtida utbetalning däremot inte längre anses trolig ska den återföras från garantireserven. 

(IASplus, 2015) 
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3. Teoretisk referensram 

Med utgångspunkt i problemdiskussionen kommer detta kapitel att redogöra för de centrala 

begreppen resultatmanipulation och resultatutjämning. Kvalitet i finansiella rapporter 

kommer att behandlas och undersökningens hypoteser kommer att fastställas och motiveras 

med väsentlig teori som grund.  

 

3.1 Definition av resultatmanipulation och resultatutjämning 

Det finns ingen helt vedertagen definition av begreppet resultatmanipulation då det inom 

tidigare forskning råder delade meningar om det underliggande syftet med manipulationen. 

Healy och Wahlen (1999, s. 368) definierar resultatmanipulation enligt följande: “Earnings 

management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring 

transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the 

underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that 

depend on reported accounting numbers.“ 

 

I kontrast till detta så citerar Ronen och Yaari (2008, s. 26) Beneish (2001, s. 3) som 

uppmärksammar ett informativt perspektiv, eller signaleringsperspektiv, på 

resultatmanipulation: “...under [the information perspective of earnings management],... 

managerial discretion is a means for managers to reveal to investors their private 

expectations about the firm’s future cash flows.” 

 

Gemensamt för de olika synsätten är att det finns en intention att manipulera samt att 

företagsledningen utnyttjar handlingsutrymmet och flexibiliteten i redovisningen på något 

sätt. Detta är faktorer som även fler forskare har påpekat (se t.ex. Dechow & Skinner, 2002; 

Dechow & Schrand, 2004, s. 17). Definitionerna skiljer sig åt gällande avsikten med 

manipulationen, där det finns ett opportunistiskt synsätt och ett informativt, signalerande 

perspektiv. Opportunistisk resultatmanipulation innebär direkt vilseledning medan informativ 

resultatmanipulation har för avsikt att öka transparensen i redovisningen (Ronen och Yaari, 

2008, s. 25). Att öka transparensen i redovisningen kan uppfattas som något positivt, men när 

företagsledningen använder handlingsutrymmet i redovisningen för att signalera sina privata 

förväntningar på framtiden, så är detta att anse som manipulation. Redovisningen ska 

återspegla företagets verkliga värde. Menezes & Quelch (1990) framhåller att 

signaleringsmanipulation också kan nyttjas i syfte att förbättra företagets rykte eller som ett 
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marknadsföringsverktyg. Murthy & Djamaludin (2002) menar att konsumenter kan dra 

slutsatser om företaget utifrån det garantiskydd som erbjuds. Ett företag som erbjuder bättre 

täckning på garantin anses mer pålitligt än ett företag som erbjuder mindre täckning, vilket 

påverkar företagets rykte (Menezes & Quelch, 1990). Detta är dock en kostsam 

marknadsföringsstrategi att implementera och upprätthålla. I genomsnitt bör därför företag 

med god produktkvalitet vara mer kapabla och benägna att erbjuda och fullfölja 

garantipolicyer, jämfört med företag som håller en låg produktkvalitet (Cohen et al., 2011)

  

Ronen och Yaari (2008, s. 26) citerar även Scott (2003, s. 369) som förmedlar en definition 

som ger utrymme för både det opportunistiska och det informativa perspektivet på 

resultatmanipulation: “Earnings management is the choice by a manager of accounting 

policies so as to achieve specific objective.” Denna undersökning kommer att beakta både det 

opportunistiska och det informativa perspektivet, vilket innebär att resultatmanipulation 

definieras i enlighet med Scott (2003).  

 

Resultatutjämning är en typ av resultatmanipulation och definieras av Moses (1987) som 

manipulation med avsikt att minska skillnaden mellan rapporterat resultat och det resultat 

som förväntas eller anses vara normalt. Viktigt att poängtera är att all resultatutjämning, i 

likhet med övrig resultatmanipulering, inte behöver vara av opportunistisk natur, utan kan 

också vara ett sätt att uppvisa en mer rättvisande bild av företagets verkliga värde 

(Subramanyam, 1996). Hand (1989) menar att när intentionen bakom utjämningen är att 

mildra effekterna av tillfälliga kassaflöden och justera redovisat resultat för att skapa en stabil 

trend, inte att vilseleda och manipulera, ökar värderelevansen i den finansiella rapporteringen.  

 

3.2 Kvalitet i finansiella rapporter  

Ett företags ledning har rimligen bättre insyn och mer information om företaget än dess 

intressenter. Detta innebär att det råder en så kallad informationsasymmetri mellan parterna. 

För att överbrygga denna informationsasymmetri upprättas finansiella rapporter, vars primära 

syfte är att underrätta alla som har ett intresse av ett företag om organisationens 

resurshantering. (Johnson, Khurana & Reynolds, 2002; Dechow och Schrand, 2004, s. 5) 

framhåller att det är viktigt att redovisningen håller hög kvalitet för att intressenter ska kunna 

bilda sig en rättvisande uppfattning om företaget. Enligt författarna innebär en hög 

redovisningskvalitet i) att redovisningen reflekterar företagets nuvarande lönsamhet, ii) att 

redovisningen ger en bra indikation på företagets framtida lönsamhet och iii) att 
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redovisningen är ett sammanfattande och användbart mått i bedömningen av ett företags 

verkliga värde. Vidare menar Dechow och Schrand (2005, s. 5-6) att ett beständigt och jämt 

resultat kan vara tecken på hög redovisningskvalitet. Denna begreppsförklaring är dock 

endast meningsfull om redovisningen faktiskt reflekterar företagets verkliga värde, annars är 

redovisningen av låg kvalitet. Myers, Myers och Omar (2003) framhåller att finansiell 

rapportering håller hög kvalitet när resultatmanipuleringen är låg.  

 

Enligt Lev (2003) kan resultatmanipulering delas upp i reell manipulation och 

redovisningsmanipulation. Reell manipulation innebär att företagets faktiska verksamhet 

påverkas. Det kan handla om att ett företag under en viss period ändrar omfattningen av sina 

investeringar eller försöker styra delar av försäljningen till en viss tidpunkt för att förändra 

resultat att rapportera. Vidare menar Dechow och Schrand (2004, s. 39) att det också kan 

handla om att företaget skär ner på forskning och utveckling för att förbättra resultatet för 

stunden. Så länge dessa verkliga transaktioner redovisas på ett riktigt sätt strider inte 

manipuleringen mot god redovisningssed. Däremot kan denna typ av åtgärder ha en 

förödande inverkan på företagets framtida lönsamhet och försämra resultatkvaliteten. 

(Dechow & Schrand, 2004, s. 39) Den andra typen av resultatmanipulering, 

redovisningsmanipulation, påverkar till skillnad mot reell manipulation varken kassaflöden 

eller företagets verkliga transaktioner. Det är endast en redovisningsteknisk manipulation 

genom att till exempel undvika nedskrivningar av tillgångar eller att göra medvetet 

felskattade periodiseringar. (Dechow & Schrand, 2004, s. 40) Redovisningsmanipulation kan 

vara tillåten eller otillåten utifrån god redovisningssed (Lev, 2003). Många standarder ger 

företagsledningen handlingsutrymme genom att exempelvis låta företag välja mellan flera 

redovisningsmetoder. Ofta krävs inget ekonomiskt rättfärdigande för valet av metod. 

(Dechow & Schrand, 2004, s. 41) Därmed kan redovisningsmetoder väljas av andra 

anledningar än att de bedöms återspegla företagets verkliga värde på bästa sätt. Detta är 

problematiskt då det kan medföra att redovisningskvaliteten minskar. Att manipulera med 

hjälp av garantireserver är en typ av redovisningsmanipulation. Dechow och Schrand (2004, 

s. 17) menar att företagsledningen har större flexibilitet vid redovisningsmässig manipulation 

jämfört med reell manipulation. Vid redovisningsmässig manipulation krävs endast en 

huvudboksanteckning medan manipulering av reella företeelser kräver samverkan med andra 

parter eller manipulation av transaktioner och/eller deras timing. 
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3.3 Motiv och möjlighet till resultatutjämning 

För att resultatmanipulation ska uppstå krävs det enligt Dechow och Schrand (2004, s. 46) 

motiv och möjlighet att manipulera. Som nämnts i problemdiskussionen finns flera motiv för 

företagsledningen att ägna sig åt resultatmanipulation: i) att undvika förluster ii) att undvika 

resultatförsämringar eller iii) att prestera i enlighet med analytikers prognoser (Burgstahler & 

Dichev, 1997; DeGeorge et al., 1999). Dessa benchmarks kan sedermera utmynna i 

resultatutjämning beroende på flera bakomliggande faktorer.  

 

Trueman och Titman (1988) drar slutsatsen att ett skäl till att företagsledningen vill minska 

skillnaden mellan rapporterat och förväntat resultat är att de vill dämpa intressenters 

uppfattning om variationer i resultatet. Författarna menar att det är bevisat att när 

företagsledningen har möjlighet att välja mellan två perioder för att erkänna en viss händelse, 

så väljs den period som förväntas leda till jämnast resultat. Ett resultat med låg volatilitet 

signalerar lägre risk, vilket har en positiv inverkan på ett företags aktiekurs. Även företagets 

fordringsägare påverkas av resultatets volatilitet. Företag som rapporterar ett resultat med låg 

volatilitet får ofta bättre villkor av långivare. Ett jämt resultat ger en betryggande indikation 

på att betalningar kommer att göras i tid och att företaget inte kommer att gå i konkurs. Även 

företagets kunder, arbetstagare och leverantörer skulle drabbas hårt om företaget gick i 

konkurs, vilket betyder att en lägre volatilitet i resultat är viktigt också för villkoren mellan 

företaget och dessa intressenter. (Trueman & Titman, 1988; Titman 1984) Dechow och 

Schrand (2004, s. 5) är inne på samma linje och menar att ett jämt, ihållande och förutsägbart 

resultat är något som företagsledningen ofta eftersträvar då detta medför ett bättre anseende 

hos analytiker och investerare. Lev (2003) understryker att undermåliga resultat kan leda till 

besvikelse hos aktieägare. En annan betydande aspekt gällande bakomliggande faktorer till 

resultatutjämning är att personer i lednings- eller ansvarspositioner kan omfattas av 

bonussystem eller förmåner som tillfaller dem om de kan rapportera ett visst resultat (Bowen, 

DuCharme & Shores, 1995; Healy & Wahlen, 1999).  

 

Sammantaget visar detta varför benchmarks spelar en viktig roll när det gäller 

resultatutjämning. Företag vill uppvisa stabila resultat med låg volatilitet och undvika 

resultatförsämringar och förluster. Överträffande av analytikers prognoser skulle också kunna 

vara något som företag vill undvika eftersom det kan indikera att osäkerheten och 

volatiliteten i företagets resultat ökar. Följaktligen skapas, genom dessa benchmarks, motiv 

för företagsledningen att ägna sig åt resultatutjämning.  
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När det gäller möjlighet till resultatmanipulation så grundar sig den ofta i handlingsfrihet för 

företagsledningen och flexibilitet i redovisningen (Dechow & Schrand, 2004, s. 17; Hellman, 

2011). Dechow och Schrand (2004, s. 40) menar att ju högre grad av bedömning som krävs 

för att utföra en periodisering, desto större möjlighet finns till manipulation. Möjligheten för 

utomstående att ifrågasätta bedömningen minskas avsevärt när periodiseringen till stor del är 

grundad på en subjektiv uppskattning (Cohen et al., 2011). Enligt IAS 37 ska avsättningar till 

reserver baseras på företagsledningens bästa uppskattning. Företag ges därmed ett visst 

handlingsutrymme för att kunna göra en bedömning och prognos. Genom detta 

handlingsutrymme skapas möjligheten att använda garantireserven till resultatutjämning. 

Detta gör även gällande att garantireserven kan användas i signaleringssyfte.  

 

3.4 Resultatutjämning på kort och lång sikt 

Bhojraj, Hribar, Picconi och McInnis (2009) har undersökt företag som precis når eller strax 

överträffar analytikers förväntningar på företagets resultat. Bland dessa företag påvisas ett 

utbrett kortsiktigt beteende, där ledningen är villig att ägna sig åt resultatmanipulation för att 

nå kortsiktiga mål (se även Baber, Fairfield & Haggard, 1991; Bhojraj & Libby, 2005; 

Roychowdhury, 2006). Vid en jämförelse med företag som inte når analytikers förväntningar 

blir det tydligt att kortsiktigheten och manipulationen belönar sig med en kortvarig uppgång i 

aktiekursen (Bhojraj et al., 2009). Detta är varför tidigare studier som ämnat finna tecken på 

resultatmanipulation främst studerat kvartalsdata. Samtidigt finns även ett långsiktigt 

perspektiv att ta hänsyn till enligt Bhojraj et al. (2009). Företagen som undersöktes i deras 

studie delades in i två grupper, där de som precis nått analytikers prognoser definieras som 

företag med lägre resultatkvalité medan de företag som inte nådde dessa prognoser definieras 

som företag med högre resultatkvalité. I det långsiktiga perspektivet fann Bhojraj et al. 

(2009) en motsatt effekt jämfört med när enbart det kortsiktiga perspektivet studerades. Detta 

betyder att företagen som tycks ägna sig åt manipulering och kan uppvisa ett bättre resultat på 

kort sikt i förhållande till den andra gruppen, får utstå negativa konsekvenser för deras 

resultat och lönsamhet på längre sikt.  

 

3.5 Hypotesutformning 

Även Cohen et al. (2011) menar att det finns incitament för företagsledningen att i perioder 

resultatmanipulera för att jämna ut resultatet över tid. Med dystra framtidsutsikter kombinerat 

med resultatinriktade mål och högt ställda krav som företaget förväntas leva upp till, kan 

incitament att för redovisningsmässig resultatmanipulering skapas. Företagsledningen kan då 



   12 

kompensera de dystra framtidsutsikterna genom att göra större, överestimerade, avsättningar 

till garantireserven i innevarande period. Detta för att sedan kunna balansera upp framtida, 

förväntade undermåliga resultat, genom att återföra överestimeringen i den kommande 

perioden. På så sätt kan företaget uppvisa ett jämnare resultat som ligger närmare 

förväntningarna. Med goda framtidsutsikter kan företagsledningen istället göra mindre, 

underestimerade avsättningar till garantireserven, och använda framtida inkomster för att 

täcka upp underestimeringen. Detta kallas för att använda sig av “kakburksreserver”. (Cohen 

et al., 2011) 

 

3.5.1 Skillnaden mellan normala och abnormala företeelser 

Det är viktigt att särskilja normala och abnormala avsättningar. Enligt Dechow (1994) leder 

ökade kassaflöden till ökade periodiseringar, om periodiseringarna och kassaflödena som 

undersöks tillhör samma period. Sambandet mellan dessa komponenter är således mekaniskt 

till stor del (Subramanyam, 1996). Med detta menas att en ökad försäljning skapar fler 

transaktioner och att fler periodiseringar då sannolikt måste göras för att härröra transaktioner 

till rätt period, enligt Dechow (1994). Periodiseringarna ökar i sin helhet, både de som härrör 

från operationer inom ramen för företagets verksamhet och de som beror på felskattningar. 

En ökning av felskattade periodiseringar kan bero på att sannolikheten för felskattningar ökar 

när fler uppskattningar måste göras, men ökningen kan också bero på avsiktliga 

felskattningar, det vill säga manipulation. Detta förhållande gäller även för garantier och 

garantiavsättningar. Gurgur (2011) hänvisar till sannolikhetslära och menar att en ökad 

försäljning leder till ett större antal felande produkter. En ökad försäljning leder således också 

till större avsättningar till garantireserven. Det blir därmed viktigt att göra skillnad på vad 

som är normala företeelser kopplade till företagets dagliga verksamhet, respektive abnormala 

företeelser som inte är det. Detta eftersom det sannolikt föreligger ett positivt samband 

mellan normala periodiseringar och ökad försäljning (genom deras mekaniska relation), 

samtidigt som det sannolikt föreligger ett negativt samband mellan abnormala periodiseringar 

och ökad försäljning (enligt teorin om kakburksreserver baserad på Cohen et al. (2011)).  

 

3.5.2 Resultatutjämning genom garantireserver  

Om fenomenet resultatutjämning föreligger borde ett negativt samband påträffas mellan 

abnormala garantiavsättningar i innevarande period och företagets framtida lönsamhet. I 

denna undersökning används i enlighet med Cohen et al. (2011) kvoterna försäljningstillväxt 

och avkastning på totalt kapital som mått på ett företags lönsamhet. Därmed bör lägre 
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abnormala garantiavsättningar i innevarande perioder betyda en ökad försäljningstillväxt och 

ökad avkastning på totalt kapital i framtida period. Ökade abnormala garantiavsättningar i 

innevarande period bör betyda en minskad försäljningstillväxt och minskad avkastning på 

totalt kapital i framtida period. För att finna det hypotetiskt negativa sambandet måste alltså 

en distinktion göras mellan tidpunkt för periodisering och tidpunkt för mättillfälle av 

företagets lönsamhet. 

 

Hypotes 1a (H1a):  Framtida försäljningstillväxt har ett negativt samband med 

abnormala garantiavsättningar år t.  

 

Hypotes 1b (H1b):  Framtida förändring i avkastning på totalt kapital (ROA) har ett 

negativt samband med abnormala garantiavsättningar år t. 

 

3.5.3 Garantireserver som signaleringsverktyg 

Ronen och Yaari (2008, s. 25-26) menar att manipulation inte behöver vara av opportunistisk 

natur, utan även kan användas av företagsledningen för att signalera privata förväntningar 

angående företagets framtida prestation. Utöver ett sätt att resultatutjämna kommer denna 

undersökning därför även att studera om abnormala garantiavsättningar kan fungera som en 

informationssignal gällande företagets framtida lönsamhet. Trots att det föreligger ett 

mekaniskt samband mellan ökad försäljning och ökade avsättningar till garantier, kan stora 

avsättningar enligt Cohen et al. (2011) indikera mer än potentiellt ökade produktåtaganden. 

Stora avsättningar till garantier behöver nämligen inte vara en indikation på att företaget 

förväntar sig att en stor andel av de sålda produkterna kommer att haverera. Stora 

avsättningar kan också bero på att företaget helt enkelt kan garantera en god kvalitet på sina 

produkter och därmed kan erbjuda en generös garantitid och heltäckande garanti. Att 

kontrollera för hur lång garantitid ett enskilt företag har kan dock vara problematiskt då 

företaget inte är skyldigt att redovisa detta. Dessutom kan olika produkter ha olika lång 

garantitid eller olika omfattande garantier. Detta medför en svårighet i att avgöra om stora 

garantiavsättningar och reserver har ett samband med en låg produktkvalitet och en stor andel 

felande produkter eller en hög produktkvalitet med en lång garantitid och/eller heltäckande 

åtagande. (Cohen et al., 2011) 
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3.5.4 Stora garantiavsättningar - hög eller låg produktkvalitet? 

Vidare påpekar Cohen et al. (2011) en annan viktig aspekt; om stora garantiavsättningar har 

ett samband med och signalerar hög produktkvalitet och god framtida lönsamhet borde detta 

göra att alla företag vill upprätthålla en stor garantireserv. Detta är dock inte fallet. Ser man 

till det längre perspektivet föreligger det, enligt Cohen et al. (2011), ett annat samband som 

styrker teorin om höga garantiavsättningar som signal för hög produktkvalitet och framtida 

lönsamhet. Detta samband gör gällande att företag med god produktkvalitet kan ta ut ett 

högre pris för sina produkter och därmed en högre bruttomarginal. Garantireserven och den 

generösa garantipolicyn fungerar som ett bevis för konsumenter att företaget håller god 

produktkvalitet som de är beredda att betala mer för. I det långa loppet står sig således 

företagen med god produktkvalitet bättre än företagen med lägre produktkvalitet. Ett företag 

med lägre produktkvalitet och marginaler har inte möjlighet att upprätthålla samma storlek på 

garantireserven på grund av två skäl; i) lägre marginaler ger minskat kassaflöde att sätta av 

till reserven och ii) lägre produktkvalitet ger sämre möjlighet och incitament att erbjuda 

längre garantitider och större omfattning på garantin, vilket försvårar upprätthållandet av en 

stor garantireserv. Mot denna bakgrund bör abnormalt stora garantiavsättningar i innevarande 

period vara ett tecken på en ökad försäljningstillväxt och avkastning på totalt kapital i 

framtida period. På samma sätt bör abnormalt låga garantiavsättningar i innevarande period 

vara ett tecken på en minskad försäljningstillväxt och avkastning på totalt kapital i framtida 

period. Om garantiavsättningarna används som ett signaleringsverktyg bör således ett positivt 

samband påträffas mellan garantiavsättningar i innevarande period och lönsamhet i framtida 

period. (Cohen et al., 2011) 

 

Hypotes 2a (H2a):   Framtida försäljningstillväxt har ett positivt samband med 

abnormala garantiavsättningar år t. 

 

Hypotes 2b (H2b): Framtida förändring i avkastning på totalt kapital (ROA) har ett 

positivt samband med abnormala garantiavsättningar år t. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer undersökningens forskningsdesign att presenteras med en redogörelse 

och motiveringar av tillvägagångssätt, urval, bortfall, modeller och variabler. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Som metod för att studera garantiinformation och uppfylla studiens syfte bygger denna 

undersökning på en kvantitativ metod i form av insamling av sekundärdata. Då 

resultatmanipulation är ett känsligt ämne, anses valet av en kvantitativ metod vara välgrundat. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009, s. 327) menar att vid kvalitativa studier, såsom 

intervjuer, kan det tänkas att intervjupersonerna uppger socialt önskvärda svar som 

exempelvis går i linje med den goda redovisningssed som företaget förväntas följa. Det finns 

även en risk att en intervjuperson eller en respondent till en enkät påverkas av hur forskarna 

beter sig eller av hur frågorna ställs (Saunders et al., 2009, s. 326). Genom insamling av 

historisk, standardiserad, sekundärdata anser sig undersökningen ha hög reliabilitet och att 

resultaten kommer att vara replikerbara om samma analysmodell används (Saunders et al., 

2009, s. 327-328). Att en studie har hög reliabilitet innebär att snarlika resultat skulle nås av 

andra forskare, att samma resultat kan fastställas vid andra mättillfällen och att studien är 

transparent i hur rådata har analyserats (Easterby-Smith, Jackson & Lowe, 2008, s. 109). En 

nackdel med en kvantitativ forskningsdesign som endast studerar siffror är att möjligheten till 

en mer djupgående analys ofta minskar (Saunders et al, 2009, s. 482). 

 

Undersökningen kommer att utgå från en tidigare genomförd studie av Cohen, Darrough, 

Huang & Zach (2011) publicerad i tidskriften The Accounting Review. Brittiska “Association 

of Business Schools” (ABS) har sammanställt en rankning av akademiska tidskrifter där The 

Accounting Review hamnar i toppskiktet. Cohen et al. (2011) studerar flera 

redovisningsaspekter av garantier hos företag börsnoterade i USA. Denna undersökning har 

valt att avgränsa området och fokusera på sambandet mellan abnormala garantiavsättningar 

och företagets framtida lönsamhet. Utöver abnormala garantiavsättningar tas ett antal 

kontrollvariabler med i beräkningarna som kan tänkas påverka huvudsambandet. 
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4.2 Kvartals- och årsdata 

Cohen et al. (2011) använder sig genomgående av kvartalsdata i sina beräkningar och 

modeller. Detta val är baserat på studier genomförda av Marquardt och Weidman (2004) som 

visat att kvartalsrapporter har vissa fördelar i jämförelse med årsrapporter när det gäller att 

upptäcka resultatmanipulering. Kvartalsrapporter möter nämligen inte samma krav på 

granskning som årsrapporter gör, varken i USA (Marquardt och Weidman, 2004) eller i 

Sverige (Nasdaq OMX, 2015). Därigenom skapas en möjlighet till kortsiktig 

resultatmanipulering (Cohen et al., 2011). Som tidigare påpekats i avsnitt 3.4, finns dock 

intressanta aspekter att undersöka även i det längre perspektivet. Bland annat menar Bhojraj 

et al. (2009) och Dechow & Schrand (2004, s. 39) som undersökt konsekvenser av reell 

manipulering, att långsiktigt värde förstörs genom kortsiktigt agerande.  

 

Bhojraj et al. (2009) finner att de fördelar som de manipulerande företagen har vunnit genom 

kortsiktig manipulation, blir till nackdelar inom några år. De manipulerande företagen 

uppvisar alltså ett sämre resultat i det långa loppet. Även om detta resonemang främst gäller 

reell manipulering, finns möjlighet att detta kortsiktiga agerande också resulterar i 

redovisningsmässig manipulation och liknande problem för framtida lönsamhet. Genom att se 

till årsdata bör därför ett samband fortfarande kunna utrönas mellan garantiavsättningar idag 

och framtida lönsamhet på ett likvärdigt sätt som med kvartalsdata. Mot bakgrund av detta 

antas en annan vinkel än Cohen et al. (2011) vad gäller deras utgångspunkt i kvartalsdata. 

Årsdata är inte det konventionella sättet att undersöka manipulering på. Kopplingen mellan 

kortsiktig manipulering och effekten på längre sikt som Bhojraj et al. (2009) med flera kan 

konstatera ger dock incitament för att anta en årsbaserad undersökningsmetod. Genom att 

studera lönsamhet ett och tre år framåt (t+1 och t+3) från tiden för avsättningen, ges 

möjlighet till analys av hur abnormala garantiavsättningnar står i relation till framtida 

lönsamhet på kort och något längre sikt.  

 

4.3 Datainsamling 

Undersökningen har fått tillgång till finansiell sekundärdata på tre olika sätt; databasen 

Student Data 2001-13 v1.1 bestående av samlad bolagsdata från årsredovisningar för alla 

företag som varit börsnoterade i Sverige mellan åren 2001-2013, databasen Datastream samt 

för studien aktuella företags årsredovisningar. Vilka studiens aktuella företag är kommer att 

specificeras under avsnitt 4.4 som behandlar urval och bortfall. Via Student Data 2001-13 

v1.1, distribuerat av Mattias Hamberg vid Uppsala universitet, kunde undersökningen få 
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tillgång till företagens omsättning, bokfört värde på eget kapital, marknadsvärde på eget 

kapital och totala tillgångar. Dessa data fick i vissa fall kompletteras av Datastream som 

kunde tillhandahålla data för år 2014. Variabeln nettoresultat har också erhållits via 

Datastream.  

 

4.3.1 Garantiavsättningar och garantiutbetalningar i årsredovisningen 

Data gällande företagens garantiavsättningar och garantiutbetalningar erhölls genom att 

studera årsredovisningar. I årsredovisningen ska företag enligt IAS 37 redovisa följande 

siffror knutna till garantireserver: 

- ingående balans (+) 

- tillskott i form av nya avsättningar (+) 

- andel som tagits i anspråk av konsumenter (-) 

-återföringar från reserven som inte längre förväntas innebära en kostnad (-) 

-förändring av diskonteringsränta eller förändring i bedömning av utstående garantiers 

förväntade kostnad (+/-) 

=utgående balans 

 

I enlighet med metoden som har använts av Cohen et al. (2011) har årets garantiavsättningar 

subtraherats med årets återföringar. Därefter har beloppet justerats för omklassificeringar, 

omräkningsdifferenser, avyttringar och förvärv. Garantiutbetalningar har tillämpats som de 

presenterats av företaget. Både kortfristiga och långfristiga garantiåtaganden har tagits i 

beaktning i undersökningen. Hur abnormala garantiavsättningar och abnormala 

garantiutbetalningar har beräknats beskrivs i avsnitt 4.7.2. 

 

Majoriteten av årsredovisningarna i undersökningen har tillhandahållits av Företags- 

ekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Resterande årsredovisningar har 

undersökningen fått tillgång till via antingen hemsidan “Bolagsfakta” eller företagens egna 

hemsidor. En strategi för datainsamlingen från årsredovisningarna har tillämpats. Strategin 

innebar en tidsbegränsning för hur länge forskarna studerade varje årsredovisning. Detta för 

att undvika en snedvridning av resultat som skulle kunna uppkomma om forskarna lade olika 

lång tid på att granska varje årsredovisning. I osäkra fall där redovisningen var otydlig eller 

andra svårigheter uppkom hjälptes forskarna åt och granskade årsredovisningen igen vid ett 

senare tillfälle. Eftersom årsredovisningarna var datoriserade specificerades relevanta sökord 
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för att finna nödvändig data och för att forskarna skulle söka på samma sätt. Dessa var: 

garanti, avsättning, reserv, åtagande och reklamation.  

 

Manuell inhämtning av data innebär flera risker som kan inverka negativt på studiens resultat. 

För att minimera dessa har forskarna varit noggranna i sökarbetet i årsredovisningar samt i 

avläsningen av siffror. Varje beräkning av garantiavsättningar har utförts minst två gånger. 

Även inskrivningen av data i Excel-ark har gjorts med stor noggrannhet. 

 

4.4 Urval & Bortfall 

Undersökningens urval har tagit avstamp i samtliga börsnoterade företag listade på 

Stockholmsbörsen någon gång mellan åren 2005-2014. För att kunna genomföra en 

undersökning i enlighet med studiens syfte har ett antal kriterier satts upp för företagen som 

studeras. Företagen måste: 

-  Upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS. 

-  Vara verksamma inom tillverkningsindustrin. Detta i enlighet med Cohen et al. 

(2011). Företag som ännu inte har någon försäljning av produkter är dock inte med i 

studien då avsättningar för garantier kräver att en försäljning har ägt rum.  

-  Ange belopp i svensk valuta i årsredovisningen. Detta på grund av att de databaser 

som används i undersökningen främst tillämpar svensk valuta.  

-  Redovisa och specificera både garantiavsättningar och garantiutbetalningar. Detta i 

enlighet med IAS 37.  

-  Redovisa minst fyra års garantiavsättningar och garantiutbetalningar. Det krävs minst 

två år för att kunna beräkna abnormala garantiavsättningar/utbetalningar, men 

framförallt krävs det minst fyra år för att kunna kartlägga sambandet mellan 

abnormala garantiavsättning och förändring i ROA (mer om ROA i avsnittet “4.6 

Beroende variabler”). Åren måste redovisas i följd. 

 

Student Data 2001-13 v1.1 har kategoriserat Stockholmsbörsens företag efter industri och 

delat upp företagen efter tillverkning, handel och tjänster. Undersökningen har utgått från 

denna uppdelning för att finna företag verksamma inom tillverkningsindustrin. Dessa företag 

innehar en informationsfördel om sina produkters kvalitet och är ytterst ansvariga för 

produkternas hållbarhet (Cohen et al., 2011). Tillverkare har inga leverantörer eller andra 

aktörer att kräva ersättning från när konsumenter utnyttjar garantier. Ovanstående punkter gör 

gällande att ett planerat bortfall skett där företag inom handelsindustrin och tjänstesektorn 
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inte är med i studien. Företag som redovisar avsättningar och garantier gällande 

efterbehandlingskostnader eller andra återställningsåtaganden är inte heller med i studien då 

undersökningen fokuserar på produktåtaganden. Datastream redovisade enstaka företag i 

amerikanska dollar trots att företaget tillämpar svensk valuta. För dessa företag studerades 

aktuella årsredovisningar för att få tillgång till data som Datastream annars tillhandahöll.  

 

Undersökningen har samlat in data för åren 2005-2014. Valet av dessa år grundar sig i att 

IFRS blev obligatorisk för svenska börsnoterade företag från och med år 2005. Då studien är 

genomförd år 2015 finns inga färdigställda data för detta år. Eftersom variablerna i studien 

kan vara korrelerade med företagens överlevnad så har företag som inte överlevt hela 

perioden 2005-2014 inkluderats i studien. Detta ökar även studiens validitet - att studien 

mäter det den är avsedd att mäta (Saunders et al., 2009, s. 157) Efter att ha sorterat ut 

tillverkningsföretag som varit noterade någon gång under perioden 2005-2014 fanns 177 

möjliga företag att undersöka med 1221 möjliga observationer.  

 

4.4.1 Beskrivning av bortfall 

De 1221 årsredovisningarna har sorterats in i fyra olika grupper: 

X - De årsredovisningar där företaget antingen inte redovisar belopp i svensk valuta 

eller där företaget explicit skriver ut att de inte erbjuder garantier.  

0 - De årsredovisningar där det inte gick att utläsa något om garantihantering. 

Företaget har inte explicit skrivit ut att de inte erbjuder garantier. Detta innebär att 

företaget antingen inte erbjuder garantier alternativt att företaget inte redovisar 

hanteringen av dessa på något sätt.  

1 - De årsredovisningar där det framkom att företaget erbjuder garantier, men där 

hanteringen av dessa inte redovisas i enlighet med IAS 37. Detta har gjort det 

omöjligt att beräkna årets garantiavsättning alternativt utläsa årets garantiutbetalning. 

2 - De årsredovisningar som specificerar hanteringen av garantireserven i enlighet 

med IAS 37.  

 

Endast de årsredovisningar som erhöll siffran 2 uppfyllde undersökningens krav för 

redovisning av garantireserven.  
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Undersökningens möjliga 1221 observationer är fördelade enligt följande (procenttalen är 

avrundade till närmaste heltal): 

 

- Grupp X utgjordes av 84 årsredovisningar (7 %).  

-  Grupp 0 utgjordes av 509 årsredovisningar (41 %). 

-  Grupp 1 utgjordes av 293 årsredovisningar (24 %). 

-  Grupp 2 utgjordes av 335 årsredovisningar (27 %).  

 

Inom grupp 2 så föll 139 årsredovisningar bort antingen på grund av att de var färre än fyra 

observationer i följd alternativt på grund av att fyra observationer ger en observation möjlig 

att ta med i regressionen, fem observationer ger två observationer möjliga att ta med i 

regressionen, och så vidare. Detta är en följd av utformningen på denna uppsats beräkningar 

där bland annat ROA krävs och sedermera förändringen i ROA för år t+1 och t+3. De slutliga 

stickprovens storlek blev 38 företag och 196 stycken observationer för regression t+1 samt 30 

företag och 123 stycken observationer för regression t+3. 

 

4.5 Multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys används för att finna sambandet mellan abnormala 

garantiavsättningar och framtida lönsamhet. Detta i enlighet med studien genomförd av 

Cohen et al. (2011). Regressionen är multipel eftersom eventuella naturliga bakomliggande 

orsaker till avsättningar och lönsamhetens determinanter måste tas med. På detta vis kan det 

undersökas hur de oberoende variablerna tillsammans och enskilt varierar i förhållande till 

förändringen i Y (lönsamhet i form av försäljningstillväxt och förändring i avkastning på 

totalt kapital). Variationerna kan därefter kopplas till kända tecken på resultatutjämnande och 

signalerande manipulation. Syftet med den multipla regressionsanalysen är att undersöka 

vilket samband variationerna i de oberoende variablerna har med lönsamheten ett respektive 

tre år senare. Beroende variabel Y kommer dock inte att grundas på prognoser in i en tid som 

ännu inte inträffat, utan enbart på befintlig, historisk data. Måtten på lönsamhet sträcker sig 

därför som längst till och med år 2014.  

 

4.6 Beroende variabler 

För att studera företagens lönsamhet används följande redovisningsmått:  

-  Försäljningstillväxt för ett respektive tre år framåt från tidpunkt t. (H1a, H2a) 
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Försäljningstillväxten år t+1 fås genom att dividera försäljningen år t+1 med försäljning år t. 

Försäljningstillväxten år t+3 fås genom att dividera försäljningen år t+3 med försäljning år 

t+2. 

-  Förändringen i avkastningen på totalt kapital (ROA) för ett respektive tre år framåt 

från tidpunkt t. (H1b, H2b)  

ROA har tagits fram genom att dividera årets nettoresultat före garantiavsättningar med totala 

tillgångar från föregående år. Garantiavsättningarna har adderats tillbaka till nettoresultatet 

för att undvika en mekanisk relation mellan avsättningar och framtida lönsamhet. Detta enligt 

det tillvägagångssätt som nyttjats av Cohen et al. (2011). Förändringen i ROA år t+1 är sedan 

skillnaden mellan ROA år t och år t+1, dividerat med ROA år t. ROA år t+3 är skillnaden 

mellan ROA år t+2 och t+3, dividerat med ROA år t+2. 

 

På detta vis skapas två separata beroende variabler och två regressioner. Dessutom utförs de 

två regressionerna vid två olika tillfällen, år t+1 och år t+3. Sammanlagt antal regressioner 

blir därför fyra stycken.     

 

4.7 Oberoende variabler 

De beroende variablerna förklaras av en serie oberoende variabler X1, X2, X3, X4, X5, X6 

och X7 enligt modellerna som använts av Cohen et al. (2011). Modellerna är justerade för 

årsdata istället för kvartalsdata och ser ut enligt följande:  

 

Försäljningstillväxt år t+1 = β0 + β1ABGavsi,t + β2ABAnspråki,t + β3ABBmi,t + β4FSGtillväxti,t 

+ β5ΔROAi,t + β6Storleki,t + β7BMi,t  

 

Försäljningstillväxt år t+3 = β0 + β1ABGavsi,t + β2ABAnspråki,t + β3ABBmi,t + β4FSGtillväxti,t 

+ β5ΔROAi,t + β6Storleki,t + β7BMi,t +εi,t 

 

Förändring i ROA år t+1 = β0 + β1ABGavsi,t + β2ABAnspråki,t + β3ABBmi,t + β4FSGtillväxti,t 

+ β5ΔROAi,t + β6SIZEi,t + β7BMi,t +εi,t 

 

Förändring i ROA år t+3 = β0 + β1ABGavsi,t + β2ABAnspråki,t + β3ABBmi,t + β4FSGtillväxti,t 

+ β5ΔROAi,t + β6Storleki,t + β7BMi,t +εi,t 
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β0 är en konstant. ABGavs är abnormala garantiavsättningar. ABAnspråk är abnormala 

faktiska utbetalningar av garantiersättning till köpare. ABBm är abnormal bruttomarginal. 

FSGtillväxt (försäljningstillväxt) är förändringen i omsättning innevarande år jämfört med det 

föregående året. ΔROA är förändringen i ROA under innevarande år dividerat med ROA för 

föregående år. Storlek är den naturliga logaritmen av de totala tillgångarna. BM är 

förhållandet mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet. ε är en felterm som står för den 

del av variationen i Y som inte kan förklaras med hjälp av regressionsmodellen. i är 

beteckning för företaget n, t är beteckning för tidpunkten t.  

 

4.7.1 Val av oberoende variabler 

De oberoende variablerna har valts ut av Cohen et al. (2011) för att kunna påvisa 

resultatutjämnande alternativt signalerande manipulation genom sambandet mellan 

abnormala garantiavsättningar och framtida lönsamhet hos företaget. Variabeln ABGavs 

förväntas vara negativ under hypotesen om resultatutjämning och positiv under 

signaleringshypotesen. Detta gäller för båda de beroende variablernas regressioner. Variabeln 

ABAnspråk ger en indikation på förändringar i produktkvalitet och inkluderas för att 

kontrollera för om abnormala avsättningar beror på förändring i faktiska utbetalningar. 

Variabeln förväntas vara negativ eftersom högre utbetalningar har en negativ inverkan på 

framtida lönsamhet. Abnormal bruttomarginal (ABBm) fungerar även den som en indikator på 

produktkvalitet och är användbar under signaleringshypotesen. Variabeln förväntas vara 

positiv då företag med hög produktkvalitet kan ta ut högre marginaler. Förändring i 

omsättning (FSGtillväxt) och förändring i avkastning på totalt kapital (ΔROA) är nödvändiga 

faktorer som krävs för att bestämma lönsamhet. Dessa variabler förväntas vara positiva 

eftersom försäljningstillväxt och avkastning idag har en positiv inverkan på framtida 

lönsamhet. Storlek och BM justerar för företagets storlek och skapar jämförbarhet. 

Storleksvariabler förväntas vara negativa eftersom de har en negativ inverkan på företagets 

möjlighet till tillväxt.  

 

4.7.2 Abnormal garantiavsättning, garantiutbetalning och bruttomarginal 

För att förutsäga vad som borde vara ett företags normala garantiavsättningar och 

utbetalningar så studerar Cohen et al. (2011) företagets omsättning. Omsättning är ett 

beprövat nyckeltal som kontrollerar för tillväxt i ett företags verksamhet, vilket har en 

betydande inverkan på avsättningar och utbetalningar. Omsättningen skapar en referensram 

för vad som är normala och abnormala företeelser hos företaget (Cohen et al., 2011). Samma 



   23 

modell förekommer i ett flertal andra studier, men då i andra kontext (se t.ex. Marquardt & 

Weidman, 2004). Cohen et al. (2011) förutsätter att nivån av garantiavsättningar, 

utbetalningar och bruttomarginal ska stå i paritet med förändringen i omsättning. Om 

förhållandet ter sig annorlunda gentemot tidigare period betecknas detta som abnormalt.  

 

Abnormal garantiavsättning, abnormal utbetalning av garantier och abnormal bruttomarginal 

beräknas genom att göra en jämförelse med föregående år. Bruttomarginalen kontrollerar för 

förändringar i produktkvalitet. Jämförelsen med tidigare år gör det möjligt att upptäcka 

uppseendeväckande förändringar och urskilja variablernas samband med variationerna i 

lönsamhet. I jämförelsen justeras för de olika periodernas omsättning. (Cohen et al., 2011) 

Innan den multipla regressionsanalysen kan genomföras används nedanstående formler, 

hämtade från Cohen et al. (2011), för att beräkna abnormal garantiavsättning, abnormal 

garantiutbetalning och abnormal bruttomarginal. Formlerna är justerade för årsdata istället för 

kvartalsdata.  

 

4.7.3 Formel för abnormal garantiavsättning 

 

 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡−1 ∙ �

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡−1

�

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗,𝑡𝑡−1
 

 

ABGavs är abnormal garantiavsättning, Gavs är garantiavsättning, FSG är omsättning, TT är 

totala tillgångar, j är beteckning för år j och t är beteckning för tidpunkt t. 

 

4.7.4 Formel för abnormal garantiutbetalning 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴å𝑘𝑘𝑗𝑗,𝑡𝑡 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴å𝑘𝑘𝑗𝑗,𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴å𝑘𝑘𝑗𝑗,𝑡𝑡−1 ∙ �

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡−1

�

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗,𝑡𝑡−1
  

 

ABAnspråk är abnormal garantiutbetalning, Anspåk är garantiutbetalning. 
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4.7.5 Formel för abnormal bruttomarginal 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡−1 ∙ �

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝑗𝑗,𝑡𝑡−1

�

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗,𝑡𝑡−1
 

 

ABBm är abnormal bruttomarginal och Bm är bruttomarginal. Bm är framtaget i absoluta tal, 

vilket sedermera givit en abnormal bruttomarginal i procent.   
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5. Hanteringen av garantireserver hos svenska börsnoterade företag 

I detta kapitel presenteras studiens resultat samt en analys av resultatet. Först redovisas 

korrelationer och sedan de multipla regressionsanalyserna. Till sist behandlas bortfall och 

svagheter i regressionernas samband. 

 

5.1 Korrelationer 

Vid användandet av regressionsanalyser för att förklara sambandet mellan beroende och 

oberoende variabler uppstår problem om två eller flera oberoende variabler är högt 

korrelerade med varandra. Denna företeelse kallas kollinearitet (vid två variabler) eller 

multikollinearitet (vid flera variabler). Regressionsmodellen har då svårt att fastställa de 

separata effekterna av enskilda variabler och vilken oberoende variabel som förklarar den 

beroende variabeln. (Saunders et al., 2009, s. 462-463) Om (multi)kollinearitet föreligger bör 

aktuella variabler undersökas närmare och eventuellt bör en av dessa uteslutas. För att testa 

de oberoende variablerna har undersökningen utfört Pearsons korrelationstest för respektive 

tidsperiod t+1 och t+3. 

 
Tabell 1. Visar korrelationen mellan de oberoende variablerna som tillhör regressionerna 

försäljningstillväxt och förändring i ROA år t+1. Eftersom urvalet för lönsamhetsmåtten är detsamma 

blir korrelationerna identiska för oberoende variabler år t+1.  

  ABBm ABGavs ABAnspråk FSGtillväxt ΔROA BM Storlek 
ABBm 1,00 

      ABGavs 0,21 1,00 
     ABAnspråk 0,59 0,49 1,00 

    FSGtillväxt 0,76 0,03 0,74 1,00 
   ΔROA -0,02 0,18 0,04 0,02 1,00 

  BM -0,07 0,01 0,08 0,02 -0,07 1,00 
 Storlek -0,06 -0,04 -0,05 -0,05 0,11 -0,07 1,00 
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Tabell 2. Visar korrelationen mellan de oberoende variablerna som tillhör regressionerna 

försäljningstillväxt och förändring i ROA år t+3. Eftersom urvalet för lönsamhetsmåtten är detsamma 

blir korrelationerna identiska för oberoende variabler år t+3.  

 

Korrelationen mellan abnormala garantiavsättningar och abnormala garantiutbetalningar är 

0,49 för tidsperioden t+1 (Tabell 1) och 0,79 för tidsperioden t+3 (Tabell 2). Huruvida det 

sistnämnda ska tolkas som en för hög korrelation eller inte kan diskuteras. Enligt Gujarati 

(2003, s. 359) går gränsen för en acceptabel korrelation vid 0,8. Ingen variabel överstiger 

denna gräns och därmed har ingen variabel uteslutits. 

 

Skillnaderna i korrelationen mellan abnormala garantiavsättningar och abnormala 

garantiutbetalningar för de olika tidsperioderna skulle kunna förklaras av skillnaden i storlek 

på stickprovet, där färre observationer kan tas med i regression t+3 (123 stycken) jämfört 

med regression t+1 (196 stycken). Korrelationerna tyder på ett de abnormala 

garantiavsättningarna i viss mån rör sig åt samma håll som abnormala garantiutbetalningar 

för regression t+1 och att denna samvariation blir starkare i det längre perspektivet (t+3). 

Företagets abnormala garantiavsättningar ökar således i omfattning när de abnormala 

garantiutbetalningarna ökar. Indikationer ges därför att abnormala garantiavsättningar mindre 

sannolikt kan förklaras av resultatutjämning eller signaleringsmotiv i det längre 

tidsperspektivet (t+3) jämfört med det kortare perspektivet (t+1). Dessa indikationer är inte 

säkra slutsatser med tanke på att den ökade korrelationen mellan avsättningar och 

utbetalningar eventuellt kan tillskrivas den minskande stickprovsstorleken. Möjligheten att 

finna ett avvikande mönster som är tillräckligt utmärkande för att ge utslag, blir sannolikt 

mindre med ett mindre stickprov. Mönstret hos avsättningar och utbetalningar förklaras 

därför mest sannolikt av varandras variation. Eventuella avvikelser antas jämnas ut bland 

övervägande normala företeelser alternativt kan avvikelser som sticker åt olika håll jämna ut 

varandra.  

  ABBm ABGavs ABAnspråk FSGtillväxt ΔROA BM Storlek 
ABBm 1,00 

      ABGavs 0,45 1,00 
     ABAnspråk 0,31 0,79 1,00 

    FSGtillväxt 0,62 0,32 0,31 1,00 
   ΔROA 0,10 0,30 0,20 0,18 1,00 

  BM -0,14 0,00 0,01 -0,18 -0,13 1,00 
 Storlek 0,04 -0,06 -0,03 -0,03 -0,08 -0,10 1,00 
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Trenden för övriga förklarande variabler visar istället att korrelationerna blir svagare i det 

längre tidsperspektivet t+3 jämfört med t+1. Denna skillnad kan också förklaras av 

tidsperiodernas olika stora stickprov. För att kunna påvisa en markant korrelation mellan de 

oberoende variablerna måste ett mönster hittas. Med fler observationer blir eventuella 

mönster starkare. Med ett mindre stickprov blir det däremot svårare att urskilja ett mönster 

och än mer problematiskt att säkerställa dess riktning.  

 

Korrelationen mellan abnormala garantiutbetalningar och abnormal bruttomarginal för period 

t+1 är 0,59 och period t+3 0,31. Att dessa två samvarierar kan förefalla både naturligt och 

onaturligt. Som påpekats tidigare av Cohen et al. (2011) så tyder en hög bruttomarginal på 

hög produktkvalitet. Den relativt höga samvariationen mellan utbetalningar och 

bruttomarginal för t+1 kan dock säga emot detta påpekande. Företaget kan tänkas vara pressat 

att höja sina marginaler på grund av stora utbetalningar. Samtidigt kan situationen tolkas 

annorlunda sett till en annan ordningsföljd. Företaget kan då tänkas öka sina marginaler som 

en följd av ökad försäljning, och med ökad försäljning ökar de abnormala utbetalningarna. 

Bruttomarginalen och försäljningstillväxten är nämligen starkt positivt korrelerade; 0,76, för 

t+1 och 0,62 för t+3. Även försäljningstillväxt och abnormala utbetalningar korrelerar starkt 

positivt för t+1 med en korrelation på 0,74. Detta samband mattas av när tidsperspektivet blir 

längre, till 0,31. Den starka korrelationen för t+1 sprider vidare ljus över sambandet mellan 

bruttomarginal, försäljningstillväxt och garantiutbetalningar.  

 

5.2 Multipla Regressionsanalyser 

Multipla regressionsanalyser har genomförts för sambandet mellan lönsamhet 

(försäljningstillväxt samt förändring i ROA) och abnormala garantiavsättningar gjorda 1 

respektive 3 år tidigare. Detta ger 4 separata regressioner vars resultat sammanställs nedan. 

Konfidensintervallet har satts till 95 % och är dubbelsidigt eftersom det inte specifikt sökts  

hur eller om en ökning alternativt minskning påverkar lönsamhet, utan hur förändringen av 

valda oberoende variabler påverkar. För att ge signifikans ska således P-värdet vara mindre 

än 0,05. 
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5.2.1 Sambandet mellan abnormala garantiavsättningar och försäljningstillväxt 
Tabell 3. Resultat sammanställda från genomförd multipel regressionsanalys för sambandet mellan 

avsättningar år t och försäljningstillväxt år t+1 och t+3. 

Y= FSGtillväxt år t+1 Koef. P-värde Y= FSGtillväxt år t+3 Koef. P-värde 

ABGavs -9,51 0,27 ABGavs -28,22 0,02* 

ABAnspråk 28,80 0,08 ABAnspråk 38,08 0,09 

ABBm 0,50 0,55 ABBm 0,33 0,80 

FSGtillväxt  -0,38 0,032* FSGtillväxt 0,59 0,21 

ΔROA -0,02 0,45 ΔROA 0,21 0,000002* 

Storlek -0,02 0,29 Storlek -0,01 0,63 

BM -0,01 0,90 BM 0,10 0,34 

Konstant 0,64 0,22 Konstant 0,39 0,62 

Justerad 
förklaringsgrad 

0,7 %  17,4 %  

*Signifikant på 5%-nivån. 

 

Som kan utläsas ovan i Tabell 3 ges få signifikanta resultat med ett P-värde på mindre än 

0,05. Abnormala garantiavsättningar för regression t+3 ges dock en signifikant koefficient på 

-28,22. Det kan således utläsas att garantiavsättningar har en betydande negativ effekt på 

framtida lönsamhet mätt genom försäljningstillväxt. Denna signifikans ges inte för sambandet 

i t+1, vilket tyder på att avvikelserna i garantiavsättningar är tydligare i det längre 

tidsperspektivet och kan peka på en negativ effekt på lönsamheten över en längre tidsperiod.  

 

Samtidigt är det intressant att spekulera i om företagsledningen kunnat förutse att den sämre 

lönsamheten var att vänta och planerat därefter genom överestimerade avsättningar redan 3 år 

i förtid. Alternativt kan det röra sig om att företaget genom att nyttja reserven för 

kontinuerlig, kortsiktig opportunism, skapar sämre möjlighet för lönsamhet i det längre 

perspektivet. Frågan är alltså om företagsledningen genom abnormala garantiavsättningar och 

kortsiktigt beteende skapar sämre lönsamhet, eller om ledningen förutser sämre lönsamhet. 

Oavsett ges indikationer på att garantireserver manipuleras i syfte att jämna ut resultat. 
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För tidsperioden t+1 ges ett signifikant resultat i form av försäljningstillväxt med en 

koefficient på -0,38 och ett p-värde på 0,032. Detta betyder att försäljningstillväxten ett år 

tidigare har en negativ inverkan på försäljningstillväxten under innevarande år. Detta kan 

bero på flera olika faktorer. Som framhållits i tidigare teorikapitel kan ett fokus på att skapa 

kortsiktigt värde minska möjligheten till framtida lönsamhet. Detta torde dock gälla i större 

omfattning för försäljningstillväxt i det längre perspektivet och inte redan inom ett år enligt 

fynden som gjorts av Bhojraj et al. (2009). I det längre perspektivet ses emellertid en 

indikation som pekar tvärtemot resonemanget av Bhojraj et al. (2009). Förändring i ROA år t 

har en positiv inverkan på försäljningstillväxt år t+1 med en koefficient på 0,21 och en 

signifikans på 0,0002 %. Detta resultat tyder istället på att företagen i stickprovet sannolikt 

har en betydande oregelbundenhet i sina resultat i det korta perspektivet, men i det längre 

perspektivet är det ofrånkomligt att tidigare lönsamhet ger lönsamhet även under framtida 

perioder 

 

En annan tänkbar förklaring till varför försäljningstillväxt för ett år sedan har en negativ 

inverkan på försäljningstillväxten i innevarande år är att flertalet företag i stickprovet 

uppvisar en negativ försäljningstillväxt som är ihållande även ett år senare och därför ger en 

negativ inverkan. I stickprovet återfinns försäljningstillväxt som varierar mellan en 10-

dubbling av tidigare års tillväxt och en minskning med 90 % som mest. Denna stora variation 

med ett medelvärde om 9 % ger indikationer på att företagen i stickprovet generellt påvisar 

stora variationer i försäljningstillväxt från år till år. Möjligheten att finna ett mönster där en 

positiv försäljningstillväxt ger en positiv försäljningstillväxt även nästkommande år blir 

därför liten med såpass stora årliga variationer.  

 

Det, för denna uppsats, mest betydande resultat som erhållits återfinns i regressionen för 

försäljningstillväxt år t+3 och den negativa koefficienten för abnormala garantiavsättningar. I 

enlighet med de förväntningar som ställts upp under H1a och teorin om “kakburksreserver”, 

pekar detta på att abnormala garantiavsättningar som görs idag har ett negativt samband med 

framtida försäljningstillväxt. Hypotes 1a kan i och med detta delvis anses verifierad. 

Garantireserven tycks alltså användas som en resultatutjämnande buffert sett ur ett längre 

perspektiv. Det negativa sambandet gör gällande att Hypotes 2a om garantireserven som ett 

signaleringsverktyg falsifieras, då den bygger på ett positivt samband mellan abnormala 

garantiavsättningar och framtida försäljningstillväxt.  
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5.2.2 Sambandet mellan abnormala avsättningar och förändring i ROA 
Tabell 4. Resultat sammanställda från genomförd multipel regressionsanalys för sambandet mellan 

avsättningar år t och förändring i ROA år t+1 och t+3. 

Y= Delta ROA år t+1 Koef. P-värde Y= Delta ROA år t+3 Koef. P-värde 

ABGavs  10,82 0,73 ABGavs 51,96 0,21 

ABAnspråk -2,17 0,97 ABAnspråk -158,30 0,035* 

ABBm -3,13 0,31 ABBm 11,46 0,01* 

FSGtillväxt  0,08 0,91 FSGtillväxt -6,07 0,00019* 

ΔROA 0,002 0,98 ΔROA 0,10 0,44 

Storlek 0,16 0,06 Storlek 0,25 0,019* 

BM -0,41 0,17 BM 0,31 0,38 

Konstant -3,36 0,09 Konstant -5,95 0,02* 

Justerad 
förklaringsgrad 

0,004 %  0,21 %  

*Signifikant på 5%-nivån. 

 

Som det kan utläsas i Tabell 4 ovan gavs inte något signifikant resultat för sambandet mellan 

förändringen i ROA år t+1 och garantiavsättningar eller övriga förklarande variabler. För 

tidsperioden t+3 däremot ges flertalet signifikanta siffror. De abnormala utbetalningarna ges 

en koefficient av markant negativ storlek. Detta tyder på att höga garantiutbetalningar idag 

har en betydande negativ effekt på företagets lönsamhet i form av avkastning på totalt kapital. 

Detta är i enlighet med de förväntningar som ställdes upp innan genomförandet av 

regressionen. Det är dock omöjligt att säga om de abnormala utbetalningarna är kalkylerade 

för i de abnormala avsättningarna, eftersom avsättningarna inte givits ett signifikant resultat.  

 

Även den abnormala bruttomarginalen är signifikant, med en koefficient på 11,46 och ett P-

värde på 0,01. Detta är i linje med de antaganden som gjorts i metodavsnittet, och de teorier 

som framhållits av Cohen et al. (2011). Ju högre bruttomarginal, desto bättre för den framtida 

lönsamheten. Att signifikans ges för denna variabel för tidsperioden t+3 och inte för t+1 tyder 

på att sambandet mellan bruttomarginal idag och framtida lönsamhet är starkare i det längre 

perspektivet och inte kan tillskrivas slumpen.  
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Samtidigt är det intressant att försäljningstillväxten har en negativ inverkan på ROA i det 

längre perspektivet (t+3). Vid en jämförelse med fyndet som gjordes för tidsperioderna 

gällande försäljningstillväxten (t+1 och t+3) återfanns denna negativa (signifikanta) påverkan 

enbart i 1-årsperspektivet. Att tillväxt idag har en negativ inverkan på förändring i ROA 3 år 

framåt är inte i enlighet med de förväntningar som ställts på resultatet. Eventuella 

förklaringar bakom detta kan vara att företagen i stickprovet som påvisat lönsamhet i form 

försäljningstillväxt inte lyckats hålla i denna trend. Under 3-årsperioden kan försäljningen ha 

minskat, vilket gör att sambandet visar att lönsamhet idag får en negativ inverkan på framtida 

lönsamhet.  

 

Slutligen blir även variabeln storlek signifikant. Dock ger den inte den förväntat negativa 

koefficienten. Det ter sig därför som om ett stort företag tvärtemot tidigare antaganden har en 

positiv inverkan på framtida ROA.  

 

Sammantaget, eftersom de abnormala garantiavsättningarna varken för t+1 eller t+3 blev 

signifikanta inom 95 % konfidensintervall, kan deras påverkan på framtida förändring i ROA 

inte uteslutas från slumpen. Hypotes 1b och 2b måste därför falsifieras. När framtida 

lönsamhet mäts i form av förändring i ROA kan inte garantireserver sägas användas som 

varken signaleringsverktyg eller vara en möjlighet till resultatutjämning.  

 

5.2.3 Bortfall och svagheter i regressionernas samband 

Varför många av de resultat som givits inte har bringat någon signifikans beror med stor 

sannolikhet på bortfallets inverkan. Enligt Saunders et al. (2009, s. 450) så har urvalets 

storlek en betydande inverkan på möjligheterna att erhålla signifikans i statistiska tester. 

Cohen et al. (2011) fann i sin studie att garantiavsättningar hade ett starkt positivt samband 

med framtida lönsamhet och därför kunde sägas användas som ett signaleringsverktyg. Ett 

sådant tydligt samband och resultat uppnås inte i denna studie. Svaret på varför kan vara den 

skillnad i urvalsstorlek som föreligger mellan denna studie (196 respektive 123 observationer 

för t+1 respektive t+3) och den genomförd av Cohen et al. (2011) (3974 respektive 3476 

observationer för t+1 och t+3). Samtidigt kan det svaga sambandet mellan garantiavsättningar 

och framtida lönsamhet i denna studie (undantaget försäljningstillväxt år t+3) självfallet även 

tillskrivas möjligheten att sambandet helt enkelt är svagt, oavsett stickprovsstorlek. Att denna 

undersökning baseras på årsdata istället för kvartalsdata skulle också kunna vara en 

bidragande orsak till att resultatet skiljer sig från studien genomförd av Cohen et al. (2011). 
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Cohen et al. (2011)  gjorde även en jämförelse mellan olika branscher inom 

tillverkningsindustrin, vilket är överflödigt med denna studies småskaliga stickprov. Det 

småskaliga stickprovet och det ofrivilliga bortfallet gör dessutom att eventuella avvikelser i 

mönstret för vad som är normala avsättningar till garantireserver lättare försvinner i bruset 

(Saunders et al. (2009, s. 450). Med ett större stickprov får eventuella avvikelser och 

abnormiteter större genomslag eftersom det blir lättare att fastslå vad som är normalt och 

således också vad som är avvikande.  

 

Att stickprovet i denna undersökning och stickprovet från undersökningen genomförd av 

Cohen et al. (2011) ser olika ut kan sägas bero på flertalet faktorer, varav den största synes 

vara att den amerikanska studien hade tillgång till ett register över garantiavsättningar och 

utbetalningar. Något sådant register finns inte för svenska företag. I och med detta har en 

problematik uppenbarat sig gällande hur IFRS och IAS 37 efterföljs och tillämpas. Efter att 

ha gått igenom årsredovisningar för svenska aktiebolag för åren 2005-2014 blir det nämligen 

tydligt att redovisningen skiljer sig åt i noggrannhet mellan företagen. 24 % av 

undersökningens potentiella observationer har fallit bort på grund av att företagen inte 

redovisar enligt rådande standard. Denna procentsats skulle eventuellt kunna utökas med en 

andel av de 41 % av potentiella observationer där det inte gick att utläsa något alls om 

garantihantering - inte heller någon information om det ens är något som företaget erbjuder. 

Skillnaden i tillämpning av IAS 37 skapar en risk för ett betydande bias i denna 

undersökning, där eventuellt misstänkta företag (som inte redovisar sin garantireserv enligt 

befintliga krav) faller bort, och de som inte är misstänkta (redovisar enligt krav) inkluderas. 

Möjligheten att upptäcka resultatutjämning och signalering med hjälp av garantireserver kan 

därmed ha försämrats.  

 

Det finns ytterligare en aspekt som är viktig i analysen av garantiavsättningars samband med 

framtida lönsamhet. Formeln som denna uppsats utgår ifrån och som har utformats av Cohen 

et al. (2011) är designad för att kunna undersöka och upptäcka både resultatutjämning och 

signalering på samma gång med hjälp av garantireserver. Mot bakgrund av detta är det 

möjligt att effekterna av “kakburksbeteendet”, där företagsledningen i svåra tider minskar 

reserven för att jämna ut resultat, elimineras av signaleringsmotivet, där ledningen istället 

ökar på reserven för att informera om framtida lönsamhet. Ett plus/minus-dilemma uppstår, 

där eventuell resultatutjämning eller signalering kan förekomma, men blir problematiskt att 

upptäcka med formeln eftersom de båda motiven kan ta ut varandra.  
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6. Konklusion 

I detta kapitel presenteras och summeras undersökningens slutsatser. Därefter kommer ett 

avsnitt som behandlar studiens trovärdighet. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna undersökning har varit att studera svenska företags hantering av 

garantireserven och huruvida den nyttjas till att jämna ut resultat alternativt sända information 

till marknaden. Uppsatsen har eftersträvat att genomföra undersökningen i enlighet med en 

liknande studie utförd på börsnoterade företag i USA av Cohen et al. (2011). Data har samlats 

in från Student Data 2001-13 v1.1, Datastream och årsredovisningar för att kunna kartlägga 

abnormala avsättningar till garantier och deras potentiella samband med framtida lönsamhet, 

mätt i försäljningstillväxt och förändring i ROA. Företagens garantiavsättningar har studerats 

och jämförts med föregående år för att upptäcka avvikande och abnormala mönster. Därefter 

har det undersökts om abnormiteterna hos garantiavsättningarna varit tillräckliga för att 

indikera att garantireserven används i andra syften än som kundförsäkran; för att jämna ut 

resultat genom förflyttning av resurser eller för att signalera om framtida lönsamhet.  

 

En skillnad som gjorts i denna undersökning jämfört med studien av Cohen et al. (2011) är 

tidsperspektivet. Denna undersökning är baserad på årsdata istället för kvartalsdata. 

Intentionen bakom detta har varit att undersöka sambandet mellan kortsiktigt agerande i 

avsikt att nå temporära mål, och dess effekt på framtida lönsamhet. De resultat som erhållits 

är i stor utsträckning inte signifikanta, vilket inneburit att en jämförelse mellan 

tidsperspektiven har blivit svår att genomföra. De signifikanta resultat som har givits och som 

är av betydelse för denna uppsats frågeställning, återfinns framförallt för regression t+3 

gällande framtida försäljningstillväxt. Med en negativ koefficient på -28,22 och ett p-värde på 

0,02 kan det anses statistiskt säkerställt att abnormala garantiavsättningar idag indikerar en 

sämre försäljningstillväxt om 3 år. Garantiavsättningar, som inte kan förklaras av normala 

eller abnormala garantiutbetalningar, kan därför sägas användas som “kakburksreserver” för 

att skydda företaget mot framtida, försämrad lönsamhet eller som en resultatutjämnande 

buffert. Inga bevis hittas för att garantireserverna nyttjas i motiv att signalera till marknaden. 

Dock finns en risk att formeln som Cohen et al. (2011) utformat för att finna både 

resultatutjämnande och signalerande manipulation genom garantireserver, inte beaktar 

tänkbarheten att dessa motiv tar ut varandra.  
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Svårigheter har uppstått i jämförelsen mellan hur garantiavsättningar i avsikt att manipulera 

eller signalera påverkar framtida lönsamhet för de olika tidsperspektiven (t+1 och t+3 år). 

Detta eftersom andelen signifikanta resultat som skulle ha kunnat ge nödvändig information 

för en sådan jämförelse är för få. Dock är det intressant att garantiavsättningarnas negativa 

inverkan på framtida försäljningstillväxt blev signifikant för just år t+3 och inte år t+1. 

Stickprovet för tidsperioden t+3 är mindre, men ändå gavs tillräckligt stor avvikelse från 

normala garantiavsättningar för att ge ett signifikant samband. Detta skapar vidare bidrag till 

diskussionen för hur resultatmanipulation idag inverkar på framtida lönsamhet.  

 

6.2 Studiens trovärdighet 

För en kvantitativ studie grundad på sekundärdata står reliabiliteten och validiteten i direkt 

förhållande till val av datainsamlingsmetod och datakälla (Saunders et al., 2009 s. 274). De 

data som har använts är insamlade från källor som av undersökningen anses vara trovärdiga. 

Tillgång till Datastream och Student Data 2001-13 v.1.1 har tillhandahållits av Uppsala 

universitet. Därutöver har offentliga årsrapporter studerats. Manuell inhämtning och 

bearbetning av data medför risker. Med en kännedom och medvetenhet om dessa har 

undersökningen kunnat arbeta för att minimera dem genom att exempelvis utföra alla 

beräkningar minst två gånger. Forskarna har under hela undersökningens förlopp hållit en 

fortlöpande diskussion om arbetet, tolkningar av artiklar, oklarheter i årsredovisningar 

etcetera, vilket torde ha minskat risken för felaktigheter. Vid ett tillfälle kontaktades 

artikelförfattarna Cohen et al. (2011) via mail för att garantera att deras modeller tolkades på 

rätt sätt.  

 

Undersökningen har gjort en ansats att beskriva tillvägagångssätt och beräkningar på ett 

tydligt och noggrant sätt så att studien ska kunna replikeras av andra forskare och få samma 

resultat. Dessutom är undersökningen baserad på historisk, standardiserad data, vilket ökar 

reliabiliteten ytterligare. De data som har inhämtats har inte krävt någon stor grad av tolkning 

då informationen i de flesta fallen varit självförklarande eller tydligt har beskrivits i till 

exempel årsredovisningarnas noter. De modeller och formler som har använts är hämtade 

från en artikel ur The Accounting Review, vilket av undersökningen anses vara en tillförlitlig 

källa. Modellerna har modifierats något för att kunna appliceras på årsdata istället för 

kvartalsdata. Detta är motiverat då undersökningen kan påvisa intressanta aspekter att studera 

på årsbasis. Dock kan det tänkas att modifieringen av modellerna har haft en inverkan på 

deras verkningsgrad och därmed en inverkan på studiens resultat.  
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Tidsramen för studien uppgår till 10 år. Trots detta måste urvalet om 38 företag (t+1) 

respektive 30 företag (t+3) och 196 observationer (t+1) respektive 123 observationer (t+3) 

anses vara relativt litet. Saunders et al. (2009, s. 450) menar att det är svårt att erhålla 

signifikans i statistiska tester med små stickprov. Genom att öka stickprovsstorleken kan 

mindre uppenbara samband och avvikelser uppvisa signifikans. Ju större stickprovet är, desto 

närmare i storlek är det i jämförelse med populationen. I denna undersökning har det inte 

varit möjligt att utöka stickprovet på grund av studiens begränsningar. Alla möjliga 

observationer för publika tillverkningsföretag noterade i Sverige från år 2005 då IFRS blev 

obligatorisk fram till år 2014 har tagits i beaktning i studien.  

 

Något som är anmärkningsvärt är antalet företag som inte redovisar och specificerar 

förändringen i garantireserven i enlighet med IAS 37. Många företag redogör inte för årets 

avsättning, årets ianspråktagna belopp och årets återförda belopp, utan redovisar endast dessa 

som klumpsumman årets förändring av garantireserven. Vissa företag redovisar 

garantiåtaganden sammanslaget med andra förpliktelser, vilket inte heller går i linje med IAS 

37. Detta har bidragit till studiens stora bortfall. Enligt Nobes & Parker (2008, s. 110-111) 

kan IFRS i huvudsak sägas vara ett principbaserat standardsystem, då det till skillnad från ett 

regelbaserat system oftast inte innehåller detaljerade regler för exakt hur transaktioner ska 

hanteras i redovisningen. Genom IFRS ska företag kunna verksamhetsanpassa sina finansiella 

rapporter. IAS 37 kan vid första anblick anses vara en detaljerad standard, men skillnader i 

tillämpningen av den skulle enligt Nobes och Parker (2008, s. 153) kunna bero formuleringar 

såsom; sannolikt, troligt och bästa uppskattning. Dessa ordval är typiska för ett principbaserat 

system och är förekommande i IAS 37. Formuleringarna kan ta sig uttryck i subjektiva 

tolkningar och lägger således stor vikt vid företagsledningens omdöme i redovisningen. Även 

Dechow och Schrand (2004, s. 113-114) skriver om flexibiliteten i principbaserade 

standarder som företagsledningen kan använda för att öka redovisningskvaliteten men som 

också kan missbrukas och minska kvaliteten.  

 

6.3 Vidare forskning 

Undersökningen visar att många företag brister i sin redovisning av garantireserven. Att inte 

upprätta finansiella rapporter i enlighet med rådande standarder skulle i sig kunna vara tecken 

på manipulation eller något som företagen vill dölja. Det skulle därför vara intressant att 

närmare granska de företag som inte följer kraven ställda av IAS 37. Med tanke på 

garantireservens mångsidiga roll som möjligt resultatutjämningsredskap, signaleringsverktyg 
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och möjlig förpliktelse, har undersökningens författare reflekterat över risken för att dessa 

funktioner tar ut varandra. Det skulle därmed vara intressant att utföra en studie som 

tillämpar en annan undersökningsmodell. Genom att exempelvis gradera tillverkande publika 

företag, noterade på Stockholmsbörsen, utifrån deras hantering av garantier i redovisningen, 

skulle andra karaktärsdrag hos dessa företag kunna särskiljas och jämföras. Om flertalet 

karaktärsdrag upptäcks vara gemensamma för någon grupp, skulle dessa kunna undersökas 

djupare för att se hur eller om de kan ha ett samband med resultatmanipulering. 
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