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Sammanfattning  

Titel Förekomsten av resultatmanipulering i nordiska börsbolag – En 

studie av kulturens inverkan på redovisningsvalet. 

Forskningsproblem Earnings management, i studien uttryckt som 

resultatmanipulering, handlar om redovisningsval där 

företagsledningen vilseleder företagets intressenter om dess 

verkliga ekonomiska prestation. Behov finns att förklara skillnader 

i användandet av resultatmanipulering mellan länder. 

Syfte Syftet med denna studie är att förklara resultatmanipulering i 

nordiska börsbolag utifrån kulturens inverkan på 

redovisningsvalet. 

Metod Utifrån en deduktiv ansats härleds en hypotes som sedan prövas 

genom våra empiriska observationer. Observationerna samlas in 

genom en dokumentstudie av nordiska börsbolags 

årsredovisningar. 

Resultat  Studiens resultat visar att resultatmanipulering är mer 

förekommande i norska än svenska bolag. Vidare visar resultatet 

att osäkerhetsundvikande kan förklara en del av användandet av 

resultatmanipulering, men att övriga kulturella dimensioner inte 

kan göra det. 

Kunskapsbidrag Studien bidrar till en ökad förståelse av redovisningsval i nordiska 

börsbolag.  

Nyckelord resultatmanipulering, kulturella dimensioner, redovisningsvärden, 

positiv redovisningsteori, institutionell teori   

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

Abstract 

Title The existence of Earnings management in Nordic listed companies 

– A study of cultural impact on the accounting choice. 

Problem Earnings management is the common expression to explain the 

management’s use of accounting choices that mislead its 

stakeholders about the business performance. There are needs to 

explain differences in the use of Earnings management between 

different countries.     

Purpose The aim of this study is to explain the cultural factors impact on 

the use of Earnings management within Nordic stock exchange 

companies. 

Method Based on a deductive approach we have derived one hypothesis 

that is tested by our empirical observations. The observations are 

gathered through a document study of Nordic listed companies’ 

annual reports. 

Results The results indicate that Earnings management is more frequently 

used in Norwegian companies compared to Swedish. Uncertainty 

avoidance seems to explain some of the variation in Earnings 

management. However the remaining cultural dimensions fail to 

explain the variation between the Nordic countries. 

Contribution The contribution of the study is an increased understanding of 

accounting choices in Nordic listed companies. 

Keywords earnings management, cultural dimensions, accounting values, 

positive accounting theory 
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1 Inledning 
I följande kapitel ges en introduktion till ämnet, därefter argumenteras för en 

problematisering som sedan mynnar ut i studiens syfte.  

1.1 Bakgrund 

"Managers that always promise to 'make the numbers' will at some point be tempted to                   

make up the numbers." – (Buffet, 2002 se Brenkert, 2005, s. 222). 

Inom redovisning läggs stor vikt vid tillämpningen av bokföringsmässiga grunder vilket är ett 

av de två grundantaganden som föreställningsramen är uppbyggd utifrån (FAR akademi, 

2013). Denna grundprincip inom redovisning ger upphov till många uppskattningar och 

bedömningar. Tagesson (2014) menar att ett av redovisningens svåraste problem är hur 

redovisningsexperter ska förhålla sig till olika uppskattningar. Dessa uppskattningar och 

bedömningar tillsammans med faktumet att de redovisningsstandarder som finns är 

principbaserade bidrar till stor handlingsfrihet gällande företags redovisningsval (FAR 

akademi, 2013). 

Mot bakgrund av de bedömningar bokföringsmässiga grunder leder till och den 

handlingsfrihet som ges kring redovisningsval föreligger det en risk för manipulering av 

siffror i de finansiella rapporterna. Earnings management, hädanefter uttryckt som 

resultatmanipulering, är det vedertagna uttryck som beskriver när företagsledningen vilseleder 

företagets intressenter om dess verkliga ekonomiska prestation (Bao & Bao, 2004). Healy & 

Wahlen (1999) menar att resultatmanipulering uppkommer när företagsledningen förvillar 

intressenter om den ekonomiska prestationen eller försöker influera kommande avtal som 

beror av siffrorna i redovisningen. Detta sker genom manipulativa värderingar i de finansiella 

rapporterna eller genom hur de enskilda transaktionerna struktureras. Resultatmanipulering 

kan delas in i två olika varianter, artificiell och reell manipulering (Gassen et al., 2007). Den 

reella resultatmanipuleringen uppstår när företagsledningen gör operativa affärsbeslut som 

ligger rätt i tiden, medan den artificiella resultatmanipuleringen uppstår när företagsledningen 

väljer redovisningsval som vinklar resultatet efter önskat utfall (ibid). Bjurman & Weihagen 

(2014) menar att den artificiella resultatmanipuleringen i sin tur kan kategoriseras i två 

varianter. Antingen utnyttjas flexibiliteten i redovisningsstandarden eller manipuleras 

resultatet med en metod som går utanför standarden eller lagen.   

I samband med resultatmanipulering blir en fråga vilka motiv som kan ligga bakom att ett 

företag väljer att redovisa på ett visst sätt. Olika företagsledningar kan ha olika incitament till 
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resultatmanipulering. Vad de flesta börsbolag har gemensamt är att det råder ett agent 

principal-förhållande, vilket leder till att agentteorin blir ett verktyg för att förstå incitament 

bakom resultatmanipulering (Jiraporn et al., 2006).  

Resultatmanipulering är ett brett utforskat område inom redovisning, men fram till slutet av 

1990-talet hade områdets forskning främst fokuserat på frågorna om, hur och när 

resultatmanipulering uppkommer (Healy & Wahlen, 1999). År 2003 genomförde Leuz et al. 

(2003) en internationell studie kring resultatmanipulering. Fenomenets förekomst studerades i 

31 olika länder för att se huruvida det rådde nationella skillnader. Studien visade att 

förekomsten av resultatmanipulering beror av företagets finansiering, utdelningspolicy och 

ägarstruktur. Resultatet av studien pekar även på att länder där småspararnas skydd och 

rättigheter värnas har mindre förekomst av resultatmanipulering. Guan et al. (2005) menade 

senare att sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förutsättningar påverkar 

redovisningsvalet av ett företags periodiseringar i ett visst land. På senare år har allt fler 

studier (Maijoor & Vanstraelen, 2006; Braun & Rodriguez JR, 2008; Doupnik, 2008; Han et 

al., 2010) undersökt hur kulturella skillnader påverkar användandet av resultatmanipulering.  

Den rådande kulturen kan antas påverka individens val (Han et al., 2010). Det blir i detta 

avseende viktigt att skilja på företagskultur och nationell kultur. När en företagsledning väljer 

att redovisa resultatet på ett visst sätt kan det finnas bakomliggande incitament som kan 

kopplas till företagskulturen hos ett företag. Dessa incitament kan vara ledningsgruppens 

sammansättning, bonus- och kompensationsprogram, påverkan på aktiepris och risken för att 

bli avslöjad (Dechow et al., 2010). Nationell kultur används återkommande för att försöka 

förstå och förklara skillnader mellan länder inom flera olika forskningsfält, men inom 

redovisning har fenomenet studerats i mindre omfattning (Han et al., 2010). Hofstede (1980) 

utvecklade en modell för att analysera nationella kulturella skillnader och dess påverkan på 

övergripande företeelser i ett land. Studien var konstruerad utifrån hur en arbetsplats influeras 

av kulturen. De fyra kulturella dimensionerna maktdistans, individualism, maskulinitet och 

osäkerhetsundvikande kan användas för att särskilja och jämföra kulturella influenser länder 

emellan (The Hofstede Center, 2016). Grundat på Hofstedes (1980) modell utvecklade Gray 

(1988) ett ramverk för att förstå hur den nationella kulturen påverkar ett lands 

redovisningssystem. Ramverket bygger på fyra olika redovisningsvärden som länkas samman 

med Hofstedes kulturella dimensioner. Baserat på argument från tidigare gjord forskning 
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inom området är den allmänna uppfattningen att ett lands kultur påverkar dess val av 

redovisningstekniker (Doupnik & Tsakumis, 2004).  

1.2 Problematisering 

År 2002 beslutade Europeiska Unionen (EU) att det skulle vara tvingande för unionens 

samtliga medlemmar att senast år 2005 följa International Financial Reporting Standards 

(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) (Chiapello & Medjad, 

2009). Börsbolag aktiva i länder inom EU och dess samarbetsområde tillämpar numera alltså 

samma redovisningsstandarder och torde rimligen ha liknande förutsättningar för nyttjande av 

fenomenet resultatmanipulering.  

Vi kommer i vår studie undersöka hur förekommande resultatmanipulering är i nordiska1 

börsbolag och om det råder skillnader mellan länderna. Utifrån vår litteraturgenomgång kan vi 

konstatera att fenomenet har undersökts förhållandevis lite i de nordiska länderna. Tidigare 

studier (Leuz et al., 2003; Braun & Rodriguez JR, 2008; Doupnik, 2008; Han et al., 2010) 

som undersökt resultatmanipulering utifrån Grays (1988) modell har haft nordiska länder som 

en del i sitt urval, men sällan jämfört dessa länder specifikt med varandra.  

Varför är det då intressant att studera förekomsten av resultatmanipulering i nordiska 

börsbolag? För det första har Guan et al. (2005) funnit att geografiskt närliggande länder har 

haft signifikanta skillnader i förekomsten av resultatmanipulering. Studien har undersökt 

förekomsten av resultatmanipulering i fem länder. Fyra av länderna är sydostasiatiska 

Malaysia, Singapore, Hong Kong, Japan och det femte landet är Australien. I studien finner 

de att de flesta av Hofstedes dimensioner ger signifikant påverkan på förekomsten av 

resultatmanipulering. 

För det andra uppstår frågan huruvida kulturen i de nordiska länderna påminner om varandra. 

Baskerville (2003) hävdar att kultur inte ska blandas ihop med landsgränser. Enligt Gupta et 

al. (2002) kan länderna i Nordeuropa anses ingå i samma kulturella kluster. Det går därför att 

argumentera för att det inte borde finnas större skillnader i hur nordiska börsbolag använder 

sig av resultatmanipulering med påverkan utifrån rådande kultur. Dock har de nordiska 

börserna olika sammansättning av bolag vilket gör att de institutionellt skiljer sig åt 

(Malmqvist, 2006). Wasiuzzaman et al. (2015) studie visar på att förekomsten av 

                                                           
 

1 I denna studie exkluderas Island ur definitionen av Norden (se 4.1 Urval). 
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resultatmanipulering skiljer sig beroende på industri. Den svenska och finska börsen 

domineras av företag inom verkstads- och basindustri samt telekommunikation. Danska 

börsen har ett större inslag av hälsovård- och konsumentvaruföretag. Norges börs domineras 

av företag inom dess oljeindustri och tillhörande segment (Malmqvist, 2006).  

För det tredje menar Hofstede (1980) att det råder skillnader mellan de nordiska länderna 

utifrån de fyra nationella kulturella dimensionerna. Enligt Hofstede (1980) ter sig danskar 

vara mer individualistiska och mindre osäkerhetsundvikande än människor i sina nordiska 

grannländer. I Finland är människor i högre grad maskulina och osäkerhetsundvikande. 

Sverige är att anse som det mest feminina landet i norden, det vill säga har lägst grad av 

maskulinitet. Norge placerar sig varken lägst eller högst inom någon av dimensionerna. 

Anpassas detta till Grays (1988) redovisningskontext innebär det att börsbolagen i länderna 

torde välja olika redovisningstekniker även om skillnaderna är små. Förekomsten av 

resultatmanipulering skulle enligt detta resonemang skilja sig mellan de nordiska länderna. 

Det har tidigare gjorts flera studier kring förekomsten av resultatmanipulering i svenska 

börsbolag. Exempel på detta är Mattsson & Tidholm (2006) och Burman & Westerlund 

(2010). Ingen av dessa studier applicerar dock det nordiska perspektiv vi ämnar undersöka i 

vår studie. Edlund & Persson (2013) är den enda studie vi kan finna som begränsar sig till 

samma geografiska område som vår studie när de undersöker fenomenet. Deras studie syftar 

dock till att fastställa förekomsten av resultatmanipulering i nordiska börsbolag och jämför 

inte kulturens inverkan på redovisningsvalet länderna emellan. 

Vår studie särskiljer sig genom att vi ämnar studera om det finns specifika skillnader mellan 

de nordiska länderna i förekomsten av resultatmanipulering. Studien kan bidra med att 

identifiera huruvida kulturella faktorer påverkar användandet av resultatmanipulering i de 

nordiska länderna. Resultatet skulle kunna användas för att ytterligare förstå skillnader i 

nordisk kultur och redovisning. Vidare har vår studie ett teoretiskt bidrag då vi ämnar att 

utveckla tidigare forskning genom att härleda hypoteser kring resultatmanipulering utifrån 

befintlig teori.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara resultatmanipulering i nordiska börsbolag utifrån kulturens 

inverkan på redovisningsvalet.  
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2 Vetenskaplig metod 
I följande avsnitt presenteras studiens vetenskapliga metod. Först motiveras studiens ansats, 

sedan dess teoretiska perspektiv och tillvägagångssätt. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en 

förståelse för den vetenskapliga metod som ligger till grund för studiens utformning. 

2.1 Ansats 

Det finns två primära forskningsansatser att utgå ifrån, deduktivism eller induktivism 

(Bryman & Bell, 2013). Ansatserna behandlar sambandet mellan teori och empiri (Johansson-

Lindfors, 1993). I den induktiva ansatsen är teorin resultatet av en forskningsinsats, medan 

den deduktiva ansatsen utgår från teorin för att studera empirin (Bryman & Bell, 2013). 

Utifrån vårt syfte att förklara förekomsten av resultatmanipulering i nordiska börsbolag har vi 

valt en deduktiv ansats. Detta har vi gjort eftersom vi ämnar härleda hypoteser utifrån tidigare 

forskning och teori för att förklara våra empiriska observationer. 

Ordningen enligt den deduktiva ansatsen är på förhand bestämd, vilket innebär att teorin 

mynnar ut i en hypotesformulering, därefter används hypoteserna för att testa våra 

observationer i en empiridel, slutligen följer en analys och slutsats av sambanden som 

fastställts i hypotesprövningen (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi ämnar följa den deduktiva 

ansatsen blir studien begränsad till ovan följda struktur.  

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Standarden för periodisering av intäkter är principbaserad vilket innebär att dess användare 

har stor handlingsfrihet. Detta föranleder att flexibiliteten i standarden kan utnyttjas (Bjurman 

& Weihagen, 2014). På grund av att det råder ett agentteoretiskt förhållande mellan 

företagsledningen och ägarna bidrar handlingsfriheten till problem. Det agentteoretiska 

förhållandet mellan företagsledning och ägare ger upphov till intressekonflikter utifrån 

förutsättningar att det finns asymmetrisk information och egenintresse. Positiv 

redovisningsteori utgår från agentteorin och försöker förutsäga företagsledningens 

redovisningsval (Watts & Zimmerman, 1978). Collin et al. (2009) menar att positiv 

redovisningsteori är vanligt förekommande vid studier där stort urval används för att uppnå 

statistisk generaliserbarhet. Att uppnå en statistisk generaliserbarhet lämpar sig väl utifrån den 

deduktiva ansats som studien utgår ifrån (Bryman & Bell, 2013). Institutionell teori kan 

fungera som ett bra komplement eller alternativ till den positiva redovisningsteorin (Collin et 

al., 2009). Enligt institutionell teori kan ett företag utsättas för tvingande, härmande och 

normativa isomorfismer från sin omgivning (DiMaggio & Powell, 1983). Ett konkret exempel 
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på detta skulle kunna vara den normativa pressen företag kan uppleva från 

revisionsprofessionen eller revisionsbyrån (Broberg et al., 2011).  

Utöver ovan nämnda teoretiska utgångspunkter används likt tidigare studier (jfr Leuz et al., 

2003; Braun & Rodriguez JR, 2008; Han et al., 2010) teoribildningar hänförliga till 

jämförandet av resultatmanipulering mellan länder. Hofstedes (1980) kulturella dimensioner 

sammanlänkas med Grays (1988) redovisningsvärden för att skapa en grund för att kunna 

förklara kulturens inverkan på förekomsten av resultatmanipulering i nordiska börsbolag.       

Inom ramen för vårt syfte att förklara ett empiriskt fenomen passar det med andra ord att 

kombinera flertalet teoribildningar och använda ett eklektiskt teoriperspektiv (jfr Collin et al., 

2009; Broberg et al., 2011; Tagesson et al., 2012). 

2.3 Litteratur 

För att hitta relevant litteratur inom området resultatmanipulering har litteraturgenomgången 

baserats på vetenskapliga artiklar publicerade i journaler rankade som minst 1 i Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Vårt tillvägagångssätt har varit att först identifiera några 

nyckelartiklar som innehåller sökorden resultatmanipulering, kultur och redovisningsvärden 

(Braun & Rodriguez JR, 2008; Doupnik, 2008; Han et al., 2010). Utifrån dessa nyckelartiklar 

har sedan annan relevant litteratur identifierats genom artiklarnas referenslistor. För att 

komplettera litteraturgenomgången ytterligare har vi även använt oss av studier som 

övergripande gått igenom vad som gjorts tidigare inom forskningsfältet, samt även identifierat 

vad som kan betraktas som ”klassikerna” (Watts & Zimmerman 1978; Hofstede, 1980; 

DiMaggio & Powell, 1983; Gray 1988; Healy & Wahlen, 1999). Avslutningsvis har Google 

Scholar och Scopus använts för att hitta senare studier som citerar någon av nyckelartiklarna 

eller som i övrigt har kunnat anses vara relevanta för vår studie.  
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3 Teori 
I följande avsnitt beskrivs positiv redovisningsteori, institutionell teori, begreppet 

resultatmanipulering och kulturella dimensioner & redovisningsvärden som utgör den 

teoretiska referensramen för studien. Därefter formuleras studiens hypotes för att testa om 

det råder skillnader i förekomsten av resultatmanipulering mellan de nordiska länderna. 

Kapitlet syftar till att presentera den teoretiska förankring som studien grundar sig på. 

3.1 Teoretisk referensram 
 

3.1.1 Positiv redovisningsteori 

En av de vanligaste teorierna för att förklara företagsledningens incitament till olika 

redovisningsval och som återfinns i studier där stort urval används för att uppnå statistisk 

generaliserbarhet är positiv redovisningsteori (Collin et al., 2009). Flertalet tidigare studier 

(Leuz et al., 2003; Guan et al., 2005; Han et al., 2010; Broberg et al., 2011) har använt positiv 

redovisningsteori för att förklara incitamenten bakom resultatmanipulering. Leuz et al. (2003) 

använder sig av ett grundläggande problem inom positiv redovisningsteori, 

informationsasymmetrin som råder mellan ”insiders” och ”outsiders”, för att förklara 

skillnader i förekomsten av resultatmanipulering. Resultatet av Leuz et al. (2003) studie visar 

på att en minskad informationsasymmetri kan reducera förekomsten av resultatmanipulering. 

Guan et al. (2005) formulerar i deras studie en hypotes baserad på positiv redovisningsteori, 

resonemanget grundas i att företag med högre skuldsättningsgrad skulle ha större incitament 

att använda sig av resultatmanipulering. Studiens resultat visar på ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgrad och resultatmanipulering. 

Watts & Zimmerman (1978) beskriver att positiv redovisningsteori utgår från agentteorin och 

är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse företagsledningens redovisningsval. 

Deras hypoteser grundar sig på företagsledningens framtida kompensation/bonusavtal, 

företagets skuldsättningsgrad och dess storlek/industri. Enligt Watts & Zimmerman (1978) 

kommer en företagsledning med bonusavtal att välja redovisningsval som ökar företagets 

vinst eftersom detta ökar deras egen kompensation. Även de företag som har en hög 

skuldsättningsgrad kommer vilja redovisa en hög vinst för att på så sätt sänka kostnaden för 

sina lån. De företag som däremot befinner sig i en känslig industri och/eller är en stor aktör 

kommer välja redovisningsval som minskar vinsten eftersom de utsättas för en politisk press 

(ibid). 
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3.1.2 Institutionell teori 

I likhet med tidigare studier (Collin et al., 2009; Broberg et al., 2011) väljer vi även att utgå 

från institutionell teori som ett komplement för att förklara redovisningsval. Burgstahler et al. 

(2006) menar att press från olika institutionella faktorer skapar incitament för företag att 

redovisa på ett sätt som korrekt återspeglar den ekonomiska prestationen. Det finns därför 

anledning att använda sig av institutionell teori vid en studie om resultatmanipulering.  

DiMaggio & Powell (1983) beskriver att den institutionella teorin utgår från att företaget 

påverkas av sin omgivning. Organisationen kommer söka legitimitet genom att följa både 

informella och formella regler snarare än att handla rationellt i varje given situation. Enligt 

DiMaggio & Powell (1983) kan företaget utsättas för tvingande, härmande och normativa 

isomorfismer från sin omgivning. Den tvingande isomorfismen handlar om pressen som 

organisationen upplever från andra företag de är beroende av och de sociala normer som råder 

i samhället. Efterföljs inte rådande normer tappar företaget legitimitet och kan drabbas av 

sanktioner (Collin et al., 2009). Den härmande isomorfismen beskriver hur företaget kommer 

att härma andra framgångsrika organisationers strukturer för att nå fördelar (DiMaggio & 

Powell, 1983). Ett sätt för företag att hantera en osäker marknadssituation är genom att härma 

andra framgångsrika organisationer, vilket skapar legitimitet eftersom att företaget då handlar 

enligt andra organisationers förväntningar (Collin et al., 2009). Slutligen handlar den 

normativa isomorfismen om pressen företaget upplever från professionen (DiMaggio & 

Powell, 1983). Teodoro (2014) menar att den normativa pressen uppstår när olika individer i 

organisationen anpassar sitt beteende efter vad som förväntas av deras yrkesroll.  

3.1.3 Resultatmanipulering 

Copeland (1968) var tidig med att konstatera att de redovisade siffrorna i de finansiella 

rapporterna påverkas av den flexibilitet som redovisningsstandarder ger upphov till. Flera 

studier (Healy & Wahlen, 1999; Leuz et al., 2003; Guan et al., 2005; Braun & Rodriguez JR, 

2008; Han et al., 2010) har även efter Copeland (1968) bekräftat existensen av 

resultatmanipulering. Begreppet resultatmanipulering väcker i regel negativa associationer 

och om en företagsledning anklagas för utövande av fenomenet tenderar detta att medföra ett 

negativt utslag på aktiekursen (Healy & Wahlen, 1999). Det finns dock studier som belyser en 

positiv sida av resultatmanipulering (Jiraporn et al., 2008; Chen, 2013). Jiraporn et al. (2008) 

argumenterar för att resultatmanipulering kan användas i syfte att spegla vinsters egentliga 

fundamentala värde. De menar att utövandet kan förbättra informationsvärdet för aktieägarna 

eftersom det bidrar med mer specifik information som annars inte hade getts ut. Detta stödjs 
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även av Chen (2013) vars studie påvisar att resultatutjämning, som är en variant av 

resultatmanipulering, tenderar att reducera den osäkerhet som investerare känner inför 

utgivandet av ett företags finansiella rapporter. 

Inom resultatmanipulering anses resultatutjämning vara det vanligaste verktyget som 

företagsledningar nyttjar (Graham et al., 2005). Resultatutjämning uppstår enligt Copeland 

(1968) när företag flyttar vinster mellan ”bra” och ”dåliga” år. Detta görs i syfte att ge 

företaget ett mer stabilt intryck över en längre tidsperiod. Stabila och förutsägbara 

vinstutvecklingar tenderar att värdesättas av investerare och är ett incitament till förekomsten 

av resultatutjämning (Graham et al., 2005). Ett annat verktyg som kan nyttjas är att höja 

resultatet i en period för att skönmåla sin egen prestation och dra nytta av 

redovisningsbaserade kompensationsplaner (Watts & Zimmerman, 1986; Jiraporn et al., 

2008). Vidare kan det även finnas incitament att sänka resultatet under en period för att 

undvika politisk press och/eller av skattetekniska skäl (Coppens & Peek, 2005; Guan et al., 

2005).     

Resultatmanipulering kan delas in de två varianterna artificiell och reell manipulering (Gassen 

et al., 2007). En av de mest omfattande studierna inom reell manipulering genomfördes av 

Roychowdhury (2006). I studien beskrivs reell manipulering som företagsledningens 

medvetna avsteg från den planerade operationella planen i syfte att nå uppsatta resultatmål. 

Den artificiella manipuleringen uppstår när företagsledningen väljer redovisningsval för att 

uppnå ett önskat resultatmål (Gassen et al., 2007). Artificiell manipulering sker genom 

utnyttjandet av periodiseringsmöjligheter och kan ske både innanför och utanför lagens ramar. 

Detta brukar benämnas med begreppet discrationary/abnormal accruals (Jones, 1991). 

Hädanefter uttrycks detta som godtyckliga periodiseringar och det är detta vi avser med 

resultatmanipulering i denna studie. 

Tidigare studier (Leuz et al., 2003; Guan et al., 2005; Han et al., 2010) som undersökt 

resultatmanipulering i en internationell kontext har funnit att användandet av godtyckliga 

periodiseringar påverkas av ekonomiska, politiska, sociala och kulturella faktorer i ett land. 

Leuz et al. (2003) studie visar på att värnandet av investerarnas skydd och rättigheter minskar 

förekomsten av resultatmanipulering. Guan et al. (2005) studie indikerar att 

resultatmanipulering påverkas av Hofstedes (1980) kulturella dimensioner individualism, 

maktdistans och osäkerhetsundvikande. Studiens resultat visar att variationen av 

resultatmanipulering mellan länder främst kan förklaras av de kulturella dimensionerna 
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individualism och osäkerhetsundvikande. Detta stöds även av Han et al. (2010) som finner att 

individualism och osäkerhetsundvikande kan förklara förekomsten av resultatmanipulering 

mellan länder.      

3.1.4 Kulturella dimensioner & redovisningsvärden 

Hofstede (1980) genomförde en studie där 50 länder analyserades utifrån hur olika element av 

nationers kulturer influerar beteendet på en arbetsplats. Till en början analyserades länderna 

utifrån fyra kulturella dimensioner, senare utvecklade Geert Hofstede tillsammans med Gert 

Jan Hofstede och Michael Minkov modellen till att innefatta sex kulturella dimensioner (The 

Hofstede Center, 2016). I denna studie utgår vi från de fyra ursprungliga dimensionerna likt 

tidigare studier (Salter & Niswander, 1995; Han et al., 2010) eftersom dessa har anpassats till 

en redovisningskontext utifrån Grays (1988) studie.  

Enligt (The Hofstede Center, 2016) kan de fyra kulturella dimensionerna betraktas som 

följande: 

 Maktdistans: I vilken grad individer tolererar en ojämn maktfördelning. I länder med 

hög grad av maktdistans accepterar individer en hierarkisk ordning, medan individer i 

länder med lägre maktdistans strävar efter en jämnare maktfördelning. Danmark är det 

land som har lägst grad av maktdistans i Norden. Även Finland får ett lågt resultat 

inom denna dimension, men har trots allt den högsta maktdistansen i vårt urval.   

 Individualism (kontra kollektivism): I vilken grad individer förväntar sig personlig 

frihet, mot att ha ansvar för övriga medmänniskor. Det land som har störst 

individualism är Danmark, medan Finland får det lägsta resultatet. Dock är även 

Finland att anse som ett individualistiskt land.   

 Maskulinitet (kontra femininet): I vilken grad ett samhälle värdesätter maskulina 

attribut. Samhällsklimatet i maskulina länder tenderar att vara mer tävlingsinriktat och 

individer strävar i högre grad efter framgång. Motsatsvis sätts i feminina länder ett 

större värde på samarbete, livskvalité och att ta hand om samhällets svaga. Inom den 

maskulina dimensionen råder stora skillnader mellan de nordiska länderna. Finland är 

att betrakta som nordens mest maskulina land. Sverige får det lägsta resultatet i 

dimensionen och är därmed det mest feminina landet i urvalet.  

 Osäkerhetsundvikande: I vilken grad individer i samhället känner sig obekväma med 

osäkerhet. Det fundamentala inom denna dimension är hur samhället hanterar det 

faktum att framtiden alltid är oviss. Finland får det högsta resultatet och Danmark det 
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lägsta, vilket indikerar att det finska samhället i högre grad försöker kontrollera 

osäkerheten som framtiden medför. Finländare tenderar alltså till att vara mer 

konservativa och följa de regler, normer och sociala koder som råder för att hantera  

Det har tidigare riktats kritik mot Hofstedes (1980) studie. Baskerville (2003) menar att 

Hofstede (1980) aldrig studerade den nationella kulturen, detta eftersom att kultur inte följer 

landsgränser utan snarare kan observeras i geografiska kluster. Resonemanget stöds även av 

Gupta et al. (2002) som menar att kulturella skillnader endast går att observera mellan 

geografiska områden och inte nationsgränser. Hofstedes (1980) metodologi har även 

kritiserats för att denna skulle bygga på allt för mycket determinism (McSweeney, 2002). Det 

vill säga att människans agerande i en given situation skulle vara orsaksbestämt och inte 

bygga på den fria viljan.      

Gray (1988) utvidgade Hofstedes (1980) teori när han anpassade de kulturella dimensionerna 

till en redovisningskontext. I studien formuleras redovisningsvärden som härleds från tidigare 

redovisningsforskning, men även utifrån Hofstedes fyra ursprungliga kulturella värden. Med 

redovisningsvärden avses dimensioner som ämnar förklara relationen mellan kultur och 

redovisningssystem (Gray, 1988). Grays studie är en av de mest refererade när det kommer 

till sociala och kulturella värdens påverkan på redovisning (Guan et al., 2005). Gray (1988) 

belyser fyra olika dimensioner av redovisningsvärden. 

 Professionalism kontra lagstadgad kontroll: I vilken grad det föredras att lita på det 

självreglerande professionella omdömet snarare än lagstadgad kontroll.   

 Enhetlighet kontra flexibilitet: I vilken grad det föredras att ha en enhetlig 

redovisningspraxis mellan olika företag snarare än att vara flexibel och anpassa 

praxisen till varje enskilt företags behov. 

 Konservatism kontra optimism: I vilken grad det föredras att vara försiktig i sina 

uppskattningar snarare än att ha en mer optimistisk och risktagande förhållningssätt.  

 Sekretess kontra transparens: I vilken grad det föredras att erhålla sekretess och 

endast lämna få upplysningar snarare än att vara transparent. 

Tidigare studier (Salter & Niswander, 1995; Guan et al., 2005; Braun & Rodriguez JR, 2008; 

Han et al., 2010) som sammanlänkat Hofstede (1980) kulturella dimensioner och Grays 

(1988) redovisningsvärden utgår vanligtvis från Grays (1988) egna hypoteser där sambandet 
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beskrivs mellan dessa. Gray (1988) argumenterar för att sambandet mellan de kulturella 

dimensionerna och redovisningsvärderna kan ses som följande:  

 Professionalism kontra lagstadgad kontroll: Professionalism kan främst sammanlänkas med 

de kulturella dimensionerna individualism och osäkerhetsundvikande. Samhällen med hög 

grad av individualism tenderar att lita på individens egna professionella bedömningar och 

kompetens. Detta eftersom det finns en tilltro till och respekt för individuella beslut. En låg 

grad av osäkerhetsundvikande medför på liknande sätt att individers professionella 

bedömningar accepteras och därför behövs mindre grad av lagstadgad kontroll. Slutligen kan 

professionalism sammanlänkas med lägre grad av maktdistans. I samhällen med låg grad av 

maktdistans tenderar individer att lita på andra människor och marknadens självreglering. 

Resonemanget leder till Grays (1988) första hypotes:    

 H1: En högre grad av individualism och en lägre grad av osäkerhetsundvikande och 

maktdistans bidrar till en högre grad av professionalism. 

Enhetlighet kontra flexibilitet: Enhetlighet kan främst sammanlänkas med de kulturella 

dimensionerna osäkerhetsundvikande och individualism. Samhällen med hög grad av 

osäkerhetsundvikande tenderar att värdesätta lagar och regleringar, vilket medför ett behov av 

sociala koder och skrivna lagar. Dessa regleringar skapar en större enhetlighet. En låg grad av 

individualism bidrar till en ökad enhetlighet. Detta eftersom kollektivism med en stark social 

tillhörighet värdesätts i ett enhetligt samhälle. Enhetlighet kan även sammanlänkas med hög 

grad av maktdistans. I samhällen med hög grad av maktdistans accepteras de lagar och regler 

som finns och implementeras. Argumentationen leder till Grays (1988) andra hypotes: 

 H2: En högre grad av osäkerhetsundvikande och maktdistans och en lägre grad av 

individualism bidrar till en högre grad av enhetlighet.   

Konservatism kontra optimism: Konservatism kan främst sammanlänkas med den kulturella 

dimensionen osäkerhetsundvikande. En hög grad osäkerhetsundvikande bidrar till ett 

konservativt synsätt. Att vara konservativ i sitt synsätt innefattar att redovisa vinster med stor 

försiktighet, vilket är ett sätt att hantera osäkerhet kring framtidens utveckling. Konservatism 

kan även sammanlänkas med individualism och maskulinitet då en hög grad inom dessa 

dimensioner tenderar att leda till en mindre konservativ syn på redovisningsvalet. Detta 

eftersom att individens måluppfyllelse anses viktigare än återhållsamhet. Resonemanget leder 

till Grays (1988) tredje hypotes: 
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 H3: En högre grad av osäkerhetsundvikande och en lägre grad av individualism och 

maskulinitet bidrar till en högre grad av konservatism. 

Sekretess kontra transparens: Sekretess kan främst sammanlänkas med de kulturella 

dimensionerna osäkerhetsundvikande, maktdistans och individualism. Hög grad av 

osäkerhetsundvikande och maktdistans bidrar till en ökad sekretess för att undvika framtida 

konflikter och bevara företagshemligheter. Sekretess är även förenligt med kollektivism, det 

vill säga låg grad av individualism, då dessa samhällen värnar om individer involverade i 

beslutsprocessen snarare än utomstående parter. Slutligen kan sekretess sammanlänkas med 

maskulinitet. Detta eftersom samhällen med lägre grad av maskulinitet tenderar att värdesätta 

livskvalité, miljö och hälsa, oftast är dessa samhällen mer öppna vad gäller socialt relaterad 

information. Argumentationen ger Grays (1988) fjärde hypotes: 

 H4: En högre grad av osäkerhetsundvikande och maktdistans och en lägre grad av 

individualism och maskulinitet bidrar till en högre grad av sekretess.  

För att tydliggöra sammanlänkningen mellan Hofstedes (1980) kulturella dimensioner och 

Grays (1988) redovisningsvärden sammanställs relationerna mellan dessa i nedanstående 

tabell, likt studien genomförd av Braun & Rodriguez JR (2008): 

Tabell 1: Samband mellan Hofstede och Gray       

  Maktdistans Individualism Maskulinitet Osäkerhetsundvikande 

Professionalism kontra lagstadgad kontroll - + n.a. - 

Enhetlighet kontra flexibilitet + - n.a. + 

Konservatism kontra optimism n.a. - - + 

Sekretess kontra transparens + - - + 

 

3.2 Hypotesformulering 

Gray (1988) anser att länder med hög grad av osäkerhetsundvikande har hög grad av 

lagstadgad kontroll. En hög grad av lagstadgad kontroll minskar utrymmet för egna tolkningar 

av redovisningsstandarder (Salter & Niswander, 1995). Gray (1988) menar vidare att hög grad 

av osäkerhetsundvikande bidrar till en ökad konservatism. I osäkerhetsundvikande länder 

kommer användandet av regleringar att stödja ett konservativt synsätt och ge mindre 

möjligheter till utnyttjandet av resultatmanipulering (Han et al., 2010). Detta föranleder 

antagandet att resultatmanipulering förekommer i större utsträckning i det land som har lägst 

grad av osäkerhetsundvikande, vilket i denna studie är Danmark. Dock menar Cuccia et al. 

(1995)  att precisa och regelbaserade standarder nödvändigtvis inte motverkar möjligheten att 
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resultatmanipulera. Studien har undersökt hur nya redovisningsstandards påverkat utmanande 

redovisning. Resultatet indikerar att precisa och regelbaserade standarder inte motverkar 

förekomsten av aggressiv redovisning  

Gray (1988) menar att länder med hög grad av maktdistans har hög grad av enhetlighet och 

sekretess. En enhetlig redovisningspraxis motverkar sannolikt inte förekomsten av 

resultatmanipulering eftersom att användandet av fenomenet är situationsanpassat (Braun & 

Rodriguez, 2008). Detta innebär att resultatmanipulering uppkommer genom utnyttjandet av 

situationen snarare än flexibiliteten i redovisningsstandarder (ibid). Sekretess gör det lättare 

att hantera redovisningsvalet på ett önskvärt sätt eftersom att mindre upplysningar försvårar 

för utomstående att upptäcka förekomsten av godtyckliga periodiseringar (Braun & 

Rodriguez, 2008). Resonemanget innebär att hög grad av maktdistans ökar förekomsten av 

resultatmanipulering. Det land som har högst grad av maktdistans i denna studie är Finland, 

vilket skulle innebära att resultatmanipulering skulle vara mer förekommande i finska bolag 

än övriga Norden. 

Gray (1988) anser att länder med hög grad av individualism har hög grad av professionalism 

och flexibilitet. I länder med högre grad av professionalism förväntas redovisare fatta rätt och 

kompetenta beslut (Braun & Rodriguez JR, 2008). Tilliten till yrkeskompetensen medför en 

större möjlighet att resultatmanipulera eftersom denna kan bidra till en mindre kritisk 

granskning av redovisningsvalet (ibid). Guan et al. (2005) menar att hög grad av flexibilitet 

kan sammanlänkas till förekomsten av resultatmanipulering. Detta eftersom att nyttjandet av 

godtyckliga periodiseringar har observerats mer frekvent i företag placerade i länder vars 

kultur kan sammanlänkas med flexibilitet (ibid). Argumentationen föranleder antagandet att 

högre grad av individualism bidrar till en ökad förekomst av resultatmanipulering. Studiens 

mest individualistiska land är Danmark, vilket skulle innebära att danska bolag använder 

resultatmanipulering i större utsträckning än övriga Norden. Doupnik (2008) studie visar att 

resultatmanipulering är mer förekommande i Danmark än i Norge och Sverige, trots att 

länderna ingår i samma kulturella kluster. Stöd för detta resultat går även att finna i Leuz et al. 

(2003) studie som även den visar att fenomenet förekommer i större utsträckning i Danmark.  

Gray (1988) menar att länder med hög grad av maskulinitet har hög grad av optimism och 

transparens. Optimism kan bidra med ökad förekomst av resultatmanipulering (Guan et al., 

2005). Detta skulle bero på att ökad optimism bidrar till ett mer risktagande beteende (Gray, 

1988). Resultatmanipulering skulle därmed vara mer förekommande i det land som har högst 
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grad av maskulinitet, vilket i denna studie är Finland. Transparens kan bidra till mindre 

förekomst av resultatmanipulering eftersom att fler upplysningar ökar utomstående parters 

insyn i företagets redovisning (Braun & Rodriguez JR, 2008). Detta resonemang går emot 

antagandet att resultatmanipulering skulle vara mest förekommande i det land som har högst 

grad av maskulinitet. Istället skulle transparensen bidra till att resultatmanipulering skulle ske 

i mindre utsträckning i Finland. Det minst maskulina landet, det vill säga det mest feminina 

landet i studien är Sverige. Låg grad av maskulinitet kan sammanlänkas med sekretess och 

konservatism (Gray, 1988). En högre grad av sekretess i Sverige skulle bidra till en ökad 

förekomst av resultatmanipulering i landet, men en högre grad av konservatismen skulle 

kunna bidra till en minskad användning av fenomenet (Gray, 1988 ; Han et al.,2010).  

Ovan förda argumentation visar på att den nationella kulturen tycks ha en inverkan på 

redovisningsvalet och att det därmed borde finnas skillnader i förekomsten av 

resultatmanipulering mellan de nordiska länderna. Tidigare studier som haft nordiska länder 

som del av sitt urval har även de indikerat att det förekommer skillnader i nyttjandet av 

resultatmanipulering mellan länderna (Leuz et al., 2003; Braun & Rodriguez JR, 2008; 

Doupnik, 2008; Han et al., 2010). Detta föranleder oss att formulera följande hypotes: 

H1: Det råder skillnader i förekomsten av resultatmanipulering mellan de nordiska länderna. 
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4 Empirisk metod 
I följande kapitel redogörs för studiens forskningsdesign, urval och tillvägagångssätt. Vidare 

presenteras även olika modeller för mätning av resultatmanipulering och hur dessa 

operationaliseras i denna studie. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en redogörelse för den 

praktiska metod denna studie utgår ifrån. 

4.1 Urval och datainsamling 

Utifrån studiens deduktiva ansats och hypotesprövning har en kvantitativ forskningsstrategi 

valts. En kvantitativ forskningsstrategi är ändamålsenlig då vi ämnar uppnå statistisk 

generaliserbarhet för att på så sätt kunna uttala oss om hela populationen (Bryman & Bell, 

2013). För att uppnå ett generaliserbart resultat måste ett representativt urval ske (ibid). Vi 

ämnar genomföra en totalundersökning där samtliga enheter i populationen ingår, det vill säga 

alla bolag börsnoterade på de Nasdaq OMX-ägda Nordenbörserna samt Oslobörsen. I likhet 

med flertalet tidigare studier exkluderas dock finansiella bolag eftersom de oftast har en mer 

komplex bolagsstruktur, deras finansiella rapportering skiljer sig mot övriga och att de har en 

annorlunda periodiseringsprocess (jfr Leuz et al., 2003; Coppens & Peek, 2005; Maijoor & 

Vanstraelen, 2006; Han et al., 2010). Vidare väljer vi att exkludera Island från vår studie likt 

Braun & Rodriguez JR (2008) och Doupnik (2008). Detta görs eftersom landet har ytterst få 

noterade bolag. Bolag noterade på flera av börserna hänför vi endast till det land bolaget har 

sitt huvudsäte och borträknas från övriga börser. Slutligen har bolag med brutet räkenskapsår 

exkluderats. Denna exkludering har genomförts dels på grund av studiens begränsade 

tidsaspekt. Insamling av data för bolag med brutet räkenskapsår skulle innebära en ökad 

volym av årsredovisningar och större tidsåtgång för valutaomräkning av dessa. En annan 

orsak till exkluderingen är de säsongsvariationer som förekommer. En vanlig anledning till att 

bolag använder sig av brutet räkenskapsår är att verksamheten påverkas av 

säsongsvariationer. För många företag kommer kostnader snabbt medan intäkter tar längre tid. 

Detta medför i sin tur att likviditeten kan vara låg vid bokslutstillfället. Brutet räkenskapsår 

ger dessa företag en rättvisare bild av den normala likviditeten. Eftersom denna studie inte tar 

hänsyn till säsongsvariationer och att tidpunkten för rapportering för bolag med brutet 

räkenskapsår skiljer sig mot det observationstillfälle vi ämnar undersöka har vi valt att 

exkludera dessa bolag. Utöver exkluderingarna fick vi även ett bortfall på 36 bolag. Detta 

berodde på en avsaknad av finansiell information, antingen på grund av att bolagen nyligen 

noterats på en börs eller på upprättandet av deras balansräkningar. På en total population av 

724 bolag ingår således 472 bolag i vårt urval som presenteras i tabell 2 sida 18. 
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Tabell 2: Urval     

Antal bolag på de Nasdaq OMX-ägda Nordenbörserna samt Oslobörsen 724 

Bortval     

Isländska bolag   17 

Finansiella bolag   133 

Bolag listade på annan börs med huvudsäte utanför norden 23 

Bolag med brutet räkenskapsår   43 

Bortfall     

Bolag som noterades under undersökningsperioden   7 

Bolag med bristande finansiell information   29 

Summa   252 

Urval    472 

 

Studien utgår ifrån en komparativ design med en tvärkulturell inriktning då avsikten är att 

jämföra hur ett fenomen kommer till uttryck i ett sociokulturellt sammanhang genom 

insamling av empirisk data (Bryman & Bell, 2013). När en komparativ design implementeras 

med hjälp av kvantitativ strategi samlas data vanligtvis in genom tvärsnittsdesign. 

Tvärsnittsdesign lämpar sig väl för insamlandet av data i studien eftersom att statistisk 

generaliserbarhet kräver ett stort antal undersökningsenheter (ibid). Flertalet tidigare studier 

som undersökt skillnader i förekomsten av resultatmanipulering mellan länder har använt sig 

av antingen en tvärsnitt- eller longitudinell design vid insamlandet av data (jfr Salter & 

Niswander, 1995; Leuz et al., 2003; Doupnik, 2008; Desender et al., 2011). En longitudinell 

design används för att kartlägga förändringar över tid och har observationer från mer än ett 

tillfälle (Bryman & Bell, 2013). Att göra en panelundersökning hade kunnat lämpa sig väl för 

vår studie, dock har den longitudinella designen valts bort på grund av tidsbegränsning.  

I tillvägagångssättet av studiens datainsamling har en dokumentstudie av nordiska börsbolags 

årsredovisningar för åren 2013 och 2014 genomförts. Data har hämtats in manuellt från 

årsredovisningarna för samtliga av dessa bolag. Därefter har vi använt oss av databasen 

Amadeus för att ta reda på antalet dotterbolag för respektive bolag. Eftersom att bolagens 

rapporteringsvaluta skiljer sig åt har vi sedan räknat om samtliga siffror mot svenska kronor 

för balansdagen (31/12) 2013 samt (31/12) 2014 via riksbankens valutakurser (Riksbanken, 

2016). När detta gjorts har bolagens finansiella data blivit jämförbara med varandra.  
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4.2 Mätning av resultatmanipulering 

McNichols (2000) tar i sin studie upp tre tillvägagångssätt för att mäta resultatmanipulering. 

Dessa är mätning av aggregerade periodiseringar, mätning av specifika periodiseringar samt 

att studera fördelning av redovisat resultat. Modellen för aggregerade periodiseringar som 

utvecklades av Jones (1991) är den mest förekommande vid mätning av resultatmanipulering 

(McNichols, 2000). Fokus i denna studie ligger på att identifiera de aggregerade 

periodiseringarna av godtycklig karaktär, det vill säga godtyckliga periodiseringar. 

Första steget för att kunna mäta resultatmanipulering blir att fastställa totala periodiseringar. 

Ett tillvägagångssätt som används av Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991) och 

Dechow et al. (1995) är att utgå från balansräkningen där totala periodiseringar isoleras 

genom att förändringen i kortfristiga skulder, förändringen i likvida medel och kostnader för 

avskrivningar och nedskrivningar subtraheras från förändringen i omsättningstillgångar. 

Sedan adderas förändringen i den kortfristiga delen av långfristiga skulder och subtraheras 

med ned- och avskrivningar som slutligen divideras med totala tillgångar från föregående år. 

Nedanför presenteras formeln.    

TAt = (∆CAt - ∆CLt - ∆Casht + ∆STDt - Dept) / (At-1), 

där 

TA = totala periodiseringar 

∆CA = förändring i omsättningstillgångar 

∆CL = förändring i kortfristiga skulder 

∆Cash = förändring i likvida medel 

∆STD = förändring av kortfristig del av långfristig skuld 

Dep = avskrivning och nedskrivningskostnader 

A = totala tillgångar 

 
Källa: Dechow et al. (1995, s. 203) 

 

Nästa steg efter fastställandet av de totala periodiseringarna blir att påvisa hur stora de icke 

godtyckliga periodiseringarna är. Dessa kan sedan subtraheras från de totala periodiseringarna 

för att få fram de godtyckliga. Det finns dock en del olika modeller för att beräkna de icke 

godtyckliga periodiseringarna. Healy (1985) var först med att presentera en modell för 

beräkning av icke godtyckliga periodiseringar, kort därefter presenterade DeAngelo (1986) 

sin modell (McNichols, 2000). Några år senare publicerade även Jones (1991) en modell för 

samma problem (ibid). För att göra modellerna jämförbara har vi nedan valt att utgå från 

Dechow et al. (1995) studie.  
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4.2.1 Healy-modellen 

Genom att summera tidigare års totala periodiseringar och dividera dessa med föregående års 

totala tillgångar och sedan dividera med antalet år av observationer urskiljs de icke 

godtyckliga periodiseringarna (Healy, 1985 i Dechow et al., 1995). Nedanför presenteras 

formeln. 

NDAτ = 
∑ 𝐓𝐀𝐭𝐭

𝐓
 

där 

 

NDA = estimerade icke godtyckliga periodiseringar; 

TA = totala periodiseringar dividerat på föregående års totala tillgångar; 

t = 1,2,…T står för antal år som inkluderas i mätperioden; och 

τ = står för det innevarande året i mätperioden 

 
Källa: Dechow et al. (1995, s. 197) 

 

 

4.2.2 DeAngelo-modellen 

Enligt DeAngelos modell identifieras icke godtyckliga periodiseringar genom antagandet att 

dessa är summan av föregående års totala periodiseringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar. Det som skiljer denna modell från Healys är att det inte finns ett antagande om att 

flera år behöver studeras för att dra korrekta slutsatser (DeAngelo, 1986 i Dechow et al., 

1995). 

NDAτ = TAτ-1 

Källa: Dechow et al. (1995, s. 198) 

 

4.2.3 Jones-modellen 

Till skillnad från de två föregående modellerna ser Jones godtyckliga periodiseringar som 

föränderliga. Modellen tar därför hänsyn till den eventuella påverkan ett företags ekonomiska 

prestation har på icke godtyckliga periodiseringar. För att utföra ekvationen behövs de 

företagsspecifika parametrarna skattas, det görs med hjälp av en multipel regressionsanalys 

och minsta kvadratmetoden. Utifrån observationer och en godtycklig linje beräknas avståndet 

mellan varje punkt och linjen, varpå detta avstånd kvadreras. Statistikprogrammet beräknar 

sedan minsta möjliga kvadratsumma i avståndet mellan punkterna och linjen för att ta fram 

den linje som bäst beskriver sambandet. Den residual som uppstår i ekvationen, det vill säga 
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den oförklarade delen av de totala periodiseringarna, är att betrakta som resultatmanipulering 

(Jones, 1991 i Dechow et al., 1995).   

NDAit = α1(1/Aτ-1) + α2(∆REVτ) + α3(PPEτ) , 

där 

 

∆REVτ = årets omsättning minus föregående års omsättning dividerat med föregående års 

totala tillgångar; 

PPEτ = materiella anläggningstillgångar dividerat med föregående års totala tillgångar; 

Aτ-1 = totala tillgångar föregående år τ-1; och 

α1, α2, α3 = företagsspecifika parametrar. 

       Estimeringen av de företagsspecifika parametrarna, α1, α2 och α3 fås ut genom följande 

modell: 

 

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

 

där a1, a2 och a3 är OLS estimatet av α1, α2 och α3 och TA är totala periodiseringar dividerat 

med föregående års totala tillgångar.  

 
Källa: Dechow et al. (1995, s. 198-199) 

 

4.2.4 Modifierade Jones-modellen 

Dechow et al. (1995) kommer i deras studie fram till att det finns vissa brister i de ovan 

nämnda modellerna. De menar att företagsledningen även har möjlighet att manipulera 

företagets intäkter vilket inte återspeglas i dessa modeller. Dechow et al. (1995) modifierar 

därför Jones (1991) modell till att även inkludera företagets försäljning på kredit. Skillnaden 

mellan Jonesmodellen och den modifierade Jonesmodellen är att den senare även tar hänsyn 

till förändringar i kundfordringar. 

NDAit = α1(1/Aτ-1) + α2(∆REVτ - ∆RECτ) + α3(PPEτ) , 

där  

∆RECτ = årets kundfordringar minus föregående års kundfordringar dividerat med föregående 

års totala tillgångar. 

Källa: Dechow et al. (1995, s. 199) 
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4.3 Operationalisering 
Tabell 3: Operationalisering 

Nr Variabel Beskrivning 

 Beroende  

1 RM Resultatmanipulering beräknas enligt den modifierade Jones-modellen 

och DeAngelos-modell 

 Oberoende  

 Kulturella 

dimensioner 

 

1 Maktdistans 

Hämtas från framtaget Hofstede-index 
2 Individualism 

3 Maskulinitet 

4 Osäkerhetsundvikande 

5 Land Fyra dummyvariabler (0,1) för Sverige, Norge, Finland och Danmark 

där samtliga länder används som referensvariabel 

 Kontroll  

1 Storlek Naturliga logaritmen av totala tillgångar 

2 
Produktmarknad Definieras efter produktmarknad med skapandet av dummyvariabel för 

varje kategori (industri referensvariabel) 

3 Skuldsättningsgrad Totala skulder dividerat med totala tillgångar 

4 
Revisionsbyrå Fyra dummyvariabler (0,1) för PWC (referensvariabel), EY, Deloitte 

och KPMG, samt en dummyvariabel för annan revisionsbyrå  

5 
Uppkomst av förlust Dummyvariabel (0,1) där 1 för företag med förlust föregående år och 0 

för övriga 

6 Lönsamhet Resultat innan skatt dividerat med totala tillgångar 

7 Komplexitet Kvadratroten ur antalet dotterbolag 

8 Revisionsspecialist Dummyvariabel (0,1) där 1 om mer än 30 % av branschens arvoden 

annars 0 

 

4.3.1 Beroende variabler 

Studiens beroende variabel är förekomsten av resultatmanipulering (RM). RM har likt tidigare 

studier dels beräknats enligt den modifierade Jones-modellen (Dechow et al., 1995; Guan et 

al., 2005). Anledningen till att vi har valt att använda den modifierade Jones-modellen är att 

den även tar hänsyn till förändringar i kundfordringar vilket gör att manipulering av intäkter 

kan urskiljas (Dechow et al., 2010). Det finns dock problem med att applicera den 

modifierade Jones-modellen i denna studie. McNichols (2000) menar att det krävs minst 10 

års data för att korrekt kunna skatta de företagsspecifika parametrarna. Detta föranleder att 

den modifierade Jones- modellen justeras genom att vi skattar parametrarna genom 

tvärsnittsregressioner var industri för sig. I likhet med DeFond & Jiambalvo (1994) använder 

vi därmed en metod som gör parametrarna industrispecifika och inte företagsspecifika. 

Anledningen till att tvärsnittsdata har valts beror på att vi genomfört en totalundersökning där 

vi begränsats av tidsaspekten.   
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RM beräknas även utifrån DeAngelo-modellen. Detta görs eftersom att det är svårt att 

uppskatta förekomsten av RM och att det alltid förekommer brister i modellerna. Två mått ger 

därmed studien mer tillförlitlighet. Anledningen till att DeAngelos modell väljs framför 

Healys-modell är att den bortser från antagandet att flera års observationer krävs för att dra 

korrekta slutsatser (Dechow et al., 1995).  

4.3.2 Oberoende variabler 

Studiens oberoende variabler som huvudsakligen undersöks är de nordiska länderna.  

Hofstedes kulturella dimensioner används sedan som kompletterande variabler. De nordiska 

länderna kodas genom skapandet av fyra dummyvariabler (0,1), där varje land används som 

referensvariabel i olika regressionskörningar (jfr Maijoor & Vanstraelen, 2006; Tagesson et 

al., 2012). För att kunna operationalisera de kulturella dimensionerna skapar vi ett 

jämförelseindex utifrån Hofstedes siffror. Hofstede (1980) klassificerar länderna utifrån en 

skala på 1-100, där 1 är att betrakta som det lägsta resultat i dimensionen och 100 är att 

betrakta som det högsta. Siffrorna används senare i regressionsmodeller genom att dessa 

appliceras på bolagen i respektive land. 

Tabell 4: Indexvärden för de fyra kulturella dimensionerna 

Land Maktdistans Individualism  Maskulinitet Osäkerhetsundvikande 

Sverige 31 71 5 29 

Norge 31 69 8 50 

Finland 33 63 26 59 

Danmark 18 74 16 23 

Desto högre siffra ett land har, desto högre rankas det inom den aktuella dimensionen 

Källa: The Hofstede Center, 2016 

 

4.3.3 Kontrollvariabler 

Variablerna storlek, industri, skuldsättningsgrad, revisionsbyrå, uppkomst av förlust, 

lönsamhet, komplexitet och revisionsspecialist har i tidigare studier visat sig påverka 

förekomsten av resultatmanipulering (Becker et al., 1998; Healy & Wahlen, 1999; Leuz et al., 

2003; Coppens & Peek, 2005; Guan et al., 2005; Maijoor & Vanstraelen, 2006; Han et al., 

2010). Vi väljer därför att kontrollera för om dessa variabler utöver de kulturella 

dimensionerna kan förklara förekomsten av resultatmanipulering. 

4.3.3.1 Storlek 

Guan et al. (2005) säger det är vanligt förekommande att studier använder sig av variabeln 

storlek som en proxy för politisk press. Detta bygger på antagandet att större företag upplever 

en större politisk press eftersom dessa företag spelar en större roll i ett lands ekonomi. Storlek 
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är en vanligt förekommande kontrollvariabel och används i flertalet studier (Leuz et al., 2003; 

Coppens & Peek, 2005; Maijoor & Vanstraelen, 2006; Han et al., 2010). Eftersom variabeln 

är återkommande väljer vi att kontrollera för detta trots att det rent teoretiskt kan vara svårt att 

förstå vad variabeln storlek egentligen mäter (Tagesson et al., 2009). Likt Maijoor & 

Vanstraelen (2006) operationaliseras variabeln storlek som den naturliga logaritmen av ett 

företags totala tillgångar. 

4.3.3.2 Produktmarknad 

Wasiuzzaman et al. (2015) menar att motiven bakom resultatmanipulering och förekomsten 

av fenomenet kan variera beroende på industri. Enkelt uttryckt beror detta på de naturliga 

variationer som förekommer mellan olika industrier (ibid). Det kan vara svårt att tolka 

variabeln industri då den också kan vara en proxy för storlek (Watts & Zimmerman, 1986). 

Broberg et al. (2011) definierar industri efter produktmarknad. Investerare delar in företag 

med utgångspunkt ur vilken industri de tillhör där argumentet bakom detta är att företag inom 

liknande industri torde uppleva liknande marknadssituation (ibid). I denna studie definieras 

industri efter produktmarknad som kodas med dummyvariabler, likt Broberg et al. (2011). Vi 

har valt att följa Nasdaq OMX uppdelning av produktmarknad, men då Oslobörsen använder 

sig av en annan klassificering har egen uppdelning gjorts av de norska bolagen för att passa 

ihop med de Nasdaq OMX- ägda börserna. Bolagen är uppdelade enligt följande kategorier: 

råvaror, konsumentvaror, tjänster, medicin, industri, olja & gas, teknologi, telecom, verktyg 

och finans. Kategorin verktyg innehåller endas fyra bolag vilket leder till att vi valt att ta bort 

kategorin och sedan placera in företagen under andra produktmarknader. De finansiella 

bolagen exkluderas helt i denna studie. Vi har valt att använda den största kategorin industri 

som referensvariabel.  

4.3.3.3 Skuldsättningsgrad 

En hög skuldsättningsgrad medför dyrare lån. Utöver skuldsättningsgrad anses finansiell 

information och i synnerhet den redovisade vinsten vara det huvudsakliga verktyget för att 

avgöra kostnaden för lån (Han et al., 2010). Detta medför att det blir viktigt för företaget att 

nå uppsatta vinstmål och skapar därmed incitament för företagsledningen att 

resultatmanipulera (ibid). Guan et al. (2005) finner i deras studie att skuldsättningsgraden har 

ett signifikant samband med resultatmanipulering. De poängterar dock att detta samband 

enbart blir signifikant efter att kulturella värden inkluderats i modellen. Skuldsättningsgraden 

mäts genom att dividera totala skulder med eget kapital.  

http://et.al/
http://et.al/
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4.3.3.4 Revisionsbyrå 

Tidigare studier lyfter fram att revisionskvalité har en avgörande påverkan på förekomsten av 

resultatmanipulering (Becker et al., 1998; Maijoor & Vanstraelen, 2006). Revision kan ses 

som en viktig form av övervakning för att reducera agentkostnader (Jensen & Meckling, 

1976).  Resultat av studien gjord av Becker et al. (1998) indikerar att klienter av ”Big-four” 

revisionsbyråer tenderar att i mindre omfattning periodisera för att öka resultatet jämfört med 

klienter av mindre byråer. ”Big-four” består av revisionsbyråerna Deloitte, EY, KPMG och 

PWC. Maijoor & Vanstaelen (2006) menar dock att företag i länder med strikta 

revisionsregleringar också tenderar att resultatmanipulera i mindre omfattning, resultaten är 

signifikanta oavsett om företagen är klienter till ”Big-four” eller inte. Detta indikerar att 

revisionsbyråns påverkan på förekomsten av resultatmanipulering skiljer sig mellan länder 

(ibid). Operationaliseringen av denna variabel sker genom skapandet av fem dummyvariabler 

(där PWC är referensvariabel) för varje ”Big-four” byrå och en dummyvariabel för övriga 

byråer.   

4.3.3.5 Uppkomst av förlust 

Coppens & Peek (2005) menar att tidigare års resultat är en av de faktorer som tydligast styr 

användandet av resultatmanipulering. Framförallt är det viktigt för företag att undvika 

förluster och även i mindre utsträckning intäktsminskningar. Detta stödjs även till viss del av 

Healy & Wahlen (1999) som menar att det finns aktierelaterade motiv till användandet av 

resultatmanipulering. Vid uppkomna förluster finns risk för ett negativt utslag på aktiekursen 

som skulle kunna skapa incitament till användandet av resultatmanipulering. Antagandet är 

därför att företag som gått med förlust tenderar att ha mer godtyckliga periodiseringar för att 

förbättra innevarande års resultat (ibid). Vi väljer att operationalisera detta genom att skapa en 

dummyvariabel (0,1) där 1 för företag som gått med förlust föregående år och 0 för övriga (jfr 

Han et.al, 2010).  

4.3.3.6 Lönsamhet 

Lönsamhet har visat sig vara en återkommande variabel att kontrollera för vid förklarandet av 

resultatmanipulering (jfr Healy & Wahlen, 1999; Coppens & Peek, 2005; Han et al., 2010; 

AbuGazaleh et al., 2011). Anledningen till att lönsamhet kan tänkas ha en påverkan på 

förekomsten av resultatmanipulering är dess betydelse för aktievärdet (Healy & Wahlen, 

1999). Likt AbuGhazaleh et al. (2011) har vi valt att operationalisera lönsamhet som 

avkastning på totala tillgångar (ROA). Detta mäts genom att dividera resultatet innan skatt, på 

grund av olika skattesatser, med totala tillgångar.   
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4.3.3.7 Komplexitet 

Nazri et al. (2012) menar att en mer komplex bolagsstruktur ställer högre krav på 

kontrollorganet i företaget då möjligheterna för oegentligheter ökar. Det är alltså rimligt att 

anta att möjligheten för företagsledningen att resultatmanipulera ökar vid en mer komplex 

bolagsstruktur. Likt studierna Nazri et al. (2012) samt Pong & Whittington (1994) 

operationaliseras företagets komplexitet som antalet dotterbolag som moderbolaget innehar.   

4.3.3.8 Revisionsspecialist 

Det finns studier som enbart använder revisionsspecialist som en proxy för revisionskvalité 

(jfr Chen et al., 2005). Detta indikerar att en branschspecialiserad byrå genomför en bättre 

revision av ett bolags finansiella rapporter. Likt Numan & Willekens (2011)  har vi valt att 

operationalisera revisorspecialist genom hur stor del av branschens totala revisionskostnader 

som går till en revisionsbyrå, har en byrå mer än 30 % av branschens (produktmarknadens) 

totala revisionskostnader är denna att betrakta som specialist. 

4.4 Metodproblem 

Det är svårt att mäta och uppskatta vad som är resultatmanipulering. Även de mest vedertagna 

och etablerade modellerna som vi valt att utgå ifrån har vissa brister. En av de största bristerna 

med modellerna är att de utgår från antagandet att godtyckliga periodiseringar är rätt mått för 

att mäta förekomsten av resultatmanipulering. McNichols (2000) menar att det är tvivelaktigt 

om godtyckliga periodiseringar verkligen är det mått som bäst speglar användandet av 

resultatmanipulering. Anledningen till detta är att det är svårt att bevisa motiven till 

användandet av periodiseringar av godtycklig karaktär. Även Healy & Wahlen (1999) riktar 

kritik mot att mäta resultatmanipulering genom godtyckliga periodiseringar då de menar att 

detta är ett brett och ospecifikt mått. Dechow et al. (1995) visar på att modellerna även har 

problem med att identifiera godtyckliga periodiseringar om dessa förkommer i låga nivåer, 

vilket kan ge ett missvisande resultat. 

Vid användningen av den modifierade Jones-modellen har vi kunnat urskilja brister i vår 

applicering. Som tidigare nämnt har vi likt DeFond & Jiambalvo (1994) skattat 

industrispecifika istället för företagsspecifika parametrar i vår applicering av den modifierade 

Jones-modellen. Enligt Dechow et al. (1995) finns två problem med att använda denna metod. 

För det första kommer inte modellen få fram de exakta icke-godtyckliga periodiseringarna för 

enskilda företag, resultatet blir därför mer av en uppskattning. För det andra kan modellen ta 

bort delar av den variation som finns i icke-godtyckliga periodiseringar inom en industri, 

vilket gör att modellen missar att ta hänsyn till vissa godtyckliga periodiseringar.   
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Trots ovan nämnda brister för mätning av resultatmanipulering är modellerna allmänt 

vedertagna inom forskningsfältet och därmed anser vi att de är godtagbara att använda i denna 

studie.  

4.5 Forskningsetik 

Etiska frågor uppkommer i flera olika faser under en företagsekonomisk undersökning 

(Bryman & Bell, 2013). I denna studie har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer om individskydd och deras fyra huvudkrav för att försäkra oss att vi genomfört 

studien på ett etiskt korrekt sätt. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet och samtyckeskravet behandlar hanteringen av 

personlig data och blir inte föremål för oss att ta hänsyn till då vi inte använder oss av 

enkätundersökningar eller intervjuer, utan endast offentligt material i form av 

årsredovisningar. Konfidentialitetskravet berör hanteringen av personlig information och ger 

upphov till både etiska och juridiska dilemman. Detta blir inte heller föremål för närmare 

granskning i vår studie då vi inte hanterar information berörande enskilda personer utan 

endast sådant som företagen själva publicerat. Liknande resonemang kan tillämpas på 

nyttjandekravet som inte blir tillämpbart eftersom informationen kan hämtas av vilken individ 

som helst (Bryman & Bell, 2013). Då vi genomfört en dokumentstudie av offentliga 

årsredovisningar finns med andra ord ingen risk att vi bryter mot någon av dessa krav.  
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5 Analys 
Kapitlet syftar till att presentera och förklara studiens resultat. Vid den statistiska 

hanteringen av materialet har SPSS använts. Vi kommer nedan att beskriva grundläggande 

problem och göra en univariat, bivariat samt en multivariat analys av insamlad data. 

Avslutningsvis prövas studiens hypotes. 

5.1 Normalfördelning och transformation av variabler  

Vid värdet noll existerar inga godtyckliga periodiseringar, vilket betyder att avvikelser från 

noll är att betrakta som manipulering. Resultatmanipulering kan med andra ord förekomma i 

både negativa och positiva värden, beroende på om resultatet manipuleras uppåt eller neråt. I 

vår studie är vi dock inte intresserade av åt vilket håll som manipulering sker utan vi studerar 

endast förekomsten av fenomenet. För att komma runt problematiken med att värdena ligger 

på båda sidor av noll har vi valt att kvadrera resultatet från DeAngelo-modellen och den 

modifierade Jones-modellen för att få dessa i absoluta tal (jfr Ittonen & Trønnes, 2015).  

För att rent statistiskt kunna dra slutsatser av analysen vid en OLS-regression krävs det att 

residualerna i modellen är normalfördelade (Djurfeldt et al., 2010). Test för normalfördelning 

utfördes med hjälp av Kolmogorov-Smirnov-test och Shapiro-Wilks- test. Testernas resultat 

visade att samtliga av variablerna i studien var icke-normalfördelade. För att korrigera denna 

problematik prövades att transformera variabler för att minska skevheten och framgent 

försöka uppnå normalfördelning för dessa. Efter övervägningar valde vi att behålla 

storleksvariabeln logaritmerat och vi valde även att ta roten ur variabeln komplexitet. Detta 

gjordes eftersom spridningen i dessa variabler var mycket större i förhållande till övriga. 

Vidare prövades även att rensa materialet på ”outliers” och extremvärden. Trots dessa 

åtgärder visade inte de två testerna på att residualen i modellen var normalfördelad. Att 

materialet blev rensat på extremvärden förbättrade heller inte förklaringsgraden i modellerna 

vilket föranledde oss att gå vidare i studien med orensat material.  

En normalfördelning kan antas om populationen i de enskilda stickproven är tillräckligt stora, 

det brukar nämnas att populationen skall överstiga 30, n>30 (Hair et al., 2007; Saunders et al., 

2012) Då vi gör en totalundersökning och urvalet överstiger 30 i enheten kan 

normalfördelning antas. Till följd av den ovan nämnda problematiken bör ändå studiens 

resultat betraktas med försiktighet. 
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5.2 Univariat analys 

I den univariata analysen studeras variationen och andra egenskaper i enskilda variabler. 

Nedan finns information om variablers fördelning, spridning samt centraltendenser (Djurfeldt 

et al., 2010). I tabell 5a sida 29 presenteras beskrivande statistik för variablerna i studien, 

därefter i tabell 5b sida 30 ges beskrivande statistik uppdelat på de olika länderna. 

 Tabell 5a: Deskriptiv statistik för variabler (N=472) 
Variabel Antal (n) Min Max  Medelvärde Standardavvikelse 

Beroende 

     RM DeAngelo 472 0,00000003 2,148 0,043 0,163 

RM Jones 472 0,00000013 1,876 0,036 0,133 

Kontroll           

Storlek (ln av totala tillgångar) 472 17 28 22 2 

Skuldsättningsgrad 472 -24 58 2 4 

Lönsamhet 472 -69 1 0 3 

Komplexitet 472 0 541 45 76 

Oberoende 

     Kulturella dimensioner 472 

    Maktdistans 
 

18 33 28 

 Individualism 
 

63 74 69 

 Maskulinitet 
 

5 26 14 

 Osäkerhetsundvikande   23 59 40   

 
     Variabel Antal (n)   Frekvens (ƒ)   Andel (%) 

Oberoende 
     

Land 472 

    Sverige 

  

186 

 

39,4 

Norge  

  

125 

 

26,5 

Finland 

  

93 

 

19,7 

Danmark 

  

68 

 

14,4 

Kontroll           

Produktmarknad 472 

    Råvaror 

  

25 

 

5,3 

Konsumentvaror 

  

58 

 

12,3 

Tjänster 

  

46 

 

9,7 

Medicin 

  

57 

 

12,1 

Industri 

  

177 

 

37,5 

Olja & gas 

  

14 

 

3,0 

Teknologi 

  

82 

 

17,4 

Telecom  

  

13 

 

2,8 

Revisionsbyrå 472 

    PWC 

  

168 

 

35,6 

EY 

  

132 

 

28,0 
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Deloitte 

  

58 

 

12,3 

KPMG 

  

98 

 

20,8 

Annan 

  

16 

 

3,4 

Uppkomst av förlust 472 

 

143 

 

30,3 

Revisionsspecialist 472   183   38,8 

Medelvärdet för resultatmanipulering i absoluta tal är ungefär 0,043 genom DeAngelo-

modellen respektive 0,036 för den modifierade Jones-modellen, vilket visar att båda 

modellerna resulterar i ganska likvärdiga uppskattningar av resultatmanipulering. Det framgår 

att Sverige har flest börsbolag i urvalet och står för 39,4 %. Den största produktmarknaden är 

industrisektorn som står för 37,5 % av alla bolag, medan telecom är den minsta med endast 

2,8 % i urvalet. Vidare visar undersökningen på att PWC är den mest anlitade revisorn med 

35,6 % av marknaden. Det går även att notera att ”Big-four”-revisionsbyråer står som revisor 

för mer än 95 % av bolagen. 

Tabell 5b: Deskriptiv statistik uppdelad länder 

     Sverige Norge Finland Danmark Totalt 

Produktmarknad 

     Råvaror 11 (44%) 3 (12%) 9 (36%) 2 (8%) 25 

Konsumentvaror 23 (39,7%) 15 (25,9%) 13 (22,4%) 7 (12,1 %) 58 

Tjänster 18 ( 39,1 %) 7 (15,2 %) 9 (19,6%) 12 (26,1%) 46 

Medicin 32 (56,1%) 8 (14%) 5 (8,8%) 12 (21,1%) 57 

Industri 64 (36,2%) 50 (28,2%) 38 (21,5%) 25 (14,1%) 177 

Olja & gas 2 (14,3%) 9 (64,3%) 1 (7,1%) 2 (14,3%) 14 

Teknologi 29 (35,4%) 30 (36,6%) 17 (20,7%) 6 (7,3%) 82 

Telecom  7 (53,8%) 3 (23,1%) 1 (7,7%) 2 (15,4%) 13 

Revisionsbyrå 

     PWC 77 (45,8%) 26 (15,5%) 40 (23,8%) 25 (14,9%) 168 

EY 43 (32,6%) 51 (38,6%) 19 (14,4%) 19 (14,4%) 132 

Deloitte 23 (39,7%) 13 (22,4%) 5 (8,6%) 17 (29,3%) 58 

KPMG 35 (35,7%) 28 (28,6%) 29 (29,6%) 6 (6,1%) 98 

Annan 8 (50%) 7 (43,8%) 1 (6,3%) 0 (0%) 16 

 

Efter att variablerna produktmarknad och revisionsbyrå delas upp utefter de olika länderna går 

det att konstatera att Norge innehar 64,3% av alla bolag inom olja & gas. Vidare framgår det 

även att Norge är störst inom produktmarknaden teknologi med 36,6% av alla bolag. När det 

kommer till revisionsbyrå är PWC en ofta anlitad revisor i framförallt Sverige då 45,8% av 

alla bolag PWC reviderar i urvalet är svenska. Vi noterar även att EY reviderar fler norska 

bolag än svenska. Med detta sagt bör det slutligen beaktas att urvalet från Sverige är betydligt 

större än urvalen från de övriga länderna. 
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5.3 Bivariat analys 

I den bivariata analysen studeras sambandet mellan två variabler för att kartlägga 

samvariation (Djurfeldt et al., 2010). Pearsons korrelationstest har genomförts och presenteras 

i tabell 6 sida 31-32. Anledningen till att Pearsons test valdes och inte Spearmans är att den 

beroende variabeln är kontinuerlig och att normalfördelning antagits.  
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Pearsons korrelationsmatris visar på att beroende variabeln resultatmanipulering korrelerar 

med tio stycken variabler via både DeAngelo och den modifierade Jones-modellen. DeAngelo 

har en svag signifikant korrelation med Norge, medicin samt uppkomst av förlust. Starkare 

signifikant korrelation återfinns i variablerna Sverige, lönsamhet, industri, olja & gas, 

skuldsättningsgrad, komplexitet och storlek. Modifierade Jones uppvisar en svag signifikant 

korrelation med Sverige och råvaror. Starkare signifikant korrelation återfinns i variablerna 

lönsamhet, råvaror, medicin, industri, olja & gas, skuldsättningsgrad, komplexitet och storlek. 

Korrelationmatrisen visar även på risker för multikollinearitet då flera korrelationer mellan 

två oberoende variabler överstiger 0,8 (Djurfeldt et al., 2010). De korrelationer som överstiger 

0,8 är Danmark som korrelerar negativt med maktdistans (-0,987) på signifikansnivå 0,01 och 

Finland som korrelerar negativt med individualism (-0,899) och positivt med maskulinitet 

(0,895) på signifikansnivå 0,01. Dessutom korrelerar variablerna individualism och 

osäkerhetsundvikande negativt (-0,907) på signifikansnivå 0,01. Vi kan konstatera att vi inte 

bör ha länderna tillsammans med de kulturella dimensionera i en och samma modell, eftersom 

SPSS då väljer att exkludera variabler ur regressionskörningen. Dessutom bör vi undvika att 

ha individualism och osäkerhetsundvikande i samma modell då dessa uppvisar VIF-värden på 

6,798 respektive 7,777 (ibid).  

5.4 Multivariat analys  

I den multivariata analysen ges möjligheten för ytterligare ett steg i undersökningen av 

fenomenet. I denna del skapas modeller i syfte att förklara den beroende variabeln med de 

oberoende variablerna och kontrollvariablerna (Djurfeldt et al., 2010). I tabell 7a och 7b sida 

35-36 visas fyra OLS-regressioner. Dessa fyra modeller är uppbyggda med en av de nordiska 

länderna som referensvariabel i vardera av modellerna. 
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Regressionsmodellerna innehållande DeAngelo-modellen har en något högre justerad 

förklaringsgrad (R2) än regressionsmodellerna innehållande den modifierade Jones-modellen. 

Av de nordiska länderna är Norge signifikant (nivå 0,05) och visar ett positivt samband i 

modellen med Sverige som referensvariabel. Sambandet återfinns via både DeAngelo och 

modifierade Jones-modellen. Även Sverige är signifikant (nivå 0,05) och visar ett negativt 

samband i modellen med Norge som referensvariabel. Sambandet återfinns via både 

DeAngelo och modifierade Jones-modellen. Detta indikerar att resultatmanipulering är mer 

förekommande i norska bolag än i svenska. 

 

Vi ser dock att flertalet av våra kontrollvariabler är signifikanta. Skuldsättningsgrad är 

signifikant (nivå 0,05) i samtliga modeller och visar på ett negativt samband. Lönsamhet är 

signifikant (nivå 0,01) i samtliga modeller och visar på ett negativt samband. Detta innebär att 

ökningar i dessa variabler bidrar till minskad förekomst av resultatmanipulering. Vidare är 

även storlek signifikant med ett negativt samband i alla modeller på olika nivåer. Detta 

innebär att större företag inte är lika benägna att resultatmanipulera som mindre bolag. 

Slutligen kan vi konstatera att olja & gas samt medicin är signifikanta på olika nivåer i 

samtliga modeller med positiva samband. Resultatmanipulering är mer förekommande inom 

dessa produktmarknader jämfört med referensvariabeln industri.  

  

För att komplettera den multivariata analysen yterliggare visas i tabell 8 sida 39 två andra 

OLS-regressioner. Dessa två modeller är uppbyggda utifrån Hofstedes kulturella dimensioner. 

Anledningen till att dessa regressioner används som kompletterande analys beror på den 

problematik som följer av att de kulturella dimensionerna endast kan anta ett givet värde. 

Sammansättningen av modellerna har därmed valts för att undvika multikollinearitetsproblem 

som finns mellan de olika kulturella dimensionerna.               
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Av de kulturella dimensionerna är Osäkerhetsundvikande signifikant (nivå 0,1) och visar ett 

positivt samband via både DeAngelo och modifierade Jones-modellen. En ökning i 

osäkerhetsundvikande bidrar till en ökning av användandet av resultatmanipulering. Även i 

dessa modeller ser vi dock att samma kontrollvariabler blir signifikanta som i modellerna i 

tabell 7a och 7b sida 36-37. 

5.5 Hypotesprövning 

I följande avsnitt prövas hypotesen som formulerades i teorin utifrån genomförda 

regressionsmodeller. Eftersom studien använder två olika mått för resultatmanipulering 

kommer hypotesen testas med hjälp av både DeAngelo- och den modifierade Jones-modellen 

som beroende variabel. 

5.5.1 Hypotesprövning RM DeAngelo 

Hypotesen utgår från att det finns skillnader i förekomsten av resultatmanipulering mellan de 

nordiska länderna. Korrelationsmatrisen visar på att resultatmanipulering via DeAngelo-

modellen korrelerar med Sverige (-0,092) signifikant på nivån 0,05 och Norge (0,082) 

signifikant på nivån 0,1. Regressionsmodellerna 7a och 7b visar på att det endast går att 

konstatera en signifikant skillnad i förekomsten av resultatmanipulering mellan Sverige och 

Norge. När Sverige används som referensvariabel blir sambandet positivt mot Norge (0,0382) 

och signifikant på nivån 0,05. När Norge används som referensvariabel blir sambandet 

omvänt negativt mot Sverige (-0,0382) och signifikant på nivån 0,05. Resultatet innebär att 

hypotesen inte kan förkastas.        

H1: Det råder skillnader i förekomsten av resultatmanipulering mellan de nordiska 

länderna – kan inte förkastas 

5.5.2 Hypotesprövning RM Jones 

Korrelationsmatrisen visar på att resultatmanipulering via den modifierade Jones-modellen 

korrelerar med Sverige (-0,085) på nivån 0,01. Regressionsmodellerna 7a och 7b visar 

återigen på att det endast går att konstatera en signifikant skillnad i förekomsten av 

resultatmanipulering mellan Sverige och Norge. När Sverige används som referensvariabel 

blir sambandet positivt mot Norge (0,0280) och signifikant på nivån 0,1. När Norge används 

som referensvariabel blir sambandet omvänt negativt mot Sverige (-0,0280) och signifikant på 

nivån 0,1. Resultatet betyder att hypotesen inte heller genom den modifierade Jones-modellen 

kan förkastas.  
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 H1: Det råder skillnader i förekomsten av resultatmanipulering mellan de nordiska 

länderna – kan inte förkastas 
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6 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel avser att presentera våra slutliga reflektioner och slutsatser av studiens resultat. 

Först presenteras en övergripande diskussion som sammanfattas i en slutsats. Därefter 

beskrivs studiens bidrag, begränsning samt förslag till vidare forskning.  

6.1 Diskussion 

Syftet med studien är att förklara resultatmanipulering i nordiska börsbolag utifrån kulturens 

inverkan på redovisningsvalet. Av de kulturella dimensionerna blev osäkerhetsundvikande 

signifikant, där vi kunde avskilja ett svagt positivt samband med resultatmanipulering. 

Resultatet innebär att en mer konservativ hållning med högre grad av reglering och sociala 

normer i viss utsträckning bidrar till en ökad användning av resultatmanipulering. Detta kan 

delvis ge stöd åt Cuccia et al. (1995) som menar att en mer strikt tolkning av 

redovisningsstandarder inte motverkar förekomsten av en aggressiv redovisning. Detta skulle 

kunna bero hur samhället hanterar det faktum att framtiden alltid är osäker. Ett sätt att hantera 

osäkerheten skulle kunna vara att använda sig av resultatmanipulering eftersom detta skulle 

kunna minska ovissheten i de finansiella rapporterna, till exempel genom resultatutjämning. 

Att ett signifikant samband med resultatmanipulering inte återfanns för de tre övriga 

kulturella dimensionerna skulle kunna uppfattas som förvånande då tidigare studier funnit 

skillnader i användandet av resultatmanipulering mellan vissa nordiska länder (Leuz et al., 

2003; Braun & Rodriguez JR, 2008; Doupnik, 2008; Han et al., 2010). En anledning till att 

resultatet förhåller sig på detta sätt är de nordiska länderna kan anses ingå i samma kulturella 

kluster (Gupta et al., 2002) och att skillnaderna i användandet av resultatmanipulering mellan 

länderna är små (Braun & Rodriguez, 2008). Resultatet av denna studie indikerar att kulturen 

inte kan förklara mycket av skillnaden i användandet av resultatmanipulering mellan de 

nordiska länderna.  

De huvudsakliga regressionsmodellerna 7a och 7b via både DeAngelo och Jones-modellen 

visar på att Norge blir signifikant med ett positivt samband mot referensvariabeln Sverige, 

och att Sverige blir signifikant med ett negativt samband mot referensvariabeln Norge. 

Varken med Finland eller med Danmark som referensvariabel återfinns något signifikant 

samband till det övriga länderna. Med andra ord visar denna studie enbart på att 

resultatmanipulering är mer förekommande i bolag noterade i Norge än Sverige. Detta 

förstärker ytterligare bilden av att skillnaderna i förekomsten av resultatmanipulering mellan 

de nordiska länderna är små och att den nationella kulturen är likvärdig. Visserligen kan 
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skillnaden mellan Norge och Sverige delvis förklaras av att Norge har ett högre 

osäkerhetsundvikande än Sverige. Då de kulturella dimensionerna i övrigt inte kan förklara 

mycket av variationen mellan länderna finns det dock andra variabler som kan förklara detta 

samband desto mer. Bland annat blir produktmarknadsvariablerna olja & gas samt medicin 

signifikanta med positiva samband i samtliga regressionsmodeller. Detta är intressant vad 

gäller olja & gas då Norge har 64,3 % av alla bolag inom denna produktmarknad i urvalet. Ur 

ett positivt redovisnings perspektiv skulle detta resultat kunna förklaras utifrån hypotesen om 

politisk press (Watts & Zimmerman, 1978). Olja & Gas bolag torde enligt teorin vara benägna 

att sänka sitt resultat i en given period för att på så sätt undvika press från olika politiska 

aktörer. Detta beror på att Olja & Gas är en bransch som blir allt mer ifrågasatt i en värld där 

miljömedvetandet kommit att få ett allt större fokus.    

Vidare kan en del av skillnaderna i användandet av resultatmanipulering förklaras av 

variablerna storlek, skuldsättningsgrad och lönsamhet. Samtliga av dessa variabler uppvisar 

ett negativt samband med resultatmanipulering och bidrar alltså till minskad användning av 

godtyckliga periodiseringar. Att storlek bidrar till en minskad användning av 

resultatmanipulering skulle kunna förklaras genom ett institutionellt teoriperspektiv och den 

tvingande isomorfismen (DiMaggio & Powell, 1983). Större företag har mer intressenter och 

dessa torde således uppleva en större press att agera utefter vad samhället förväntar sig. Detta 

skulle innebära att den finansiella rapportering som större företag presenterar i högre grad 

innehåller korrekt information. Sambandet för variabeln skuldsättningsgrad finner vi 

intressant med tanke på att företag med hög skuldsättningsgrad torde försöka redovisa på ett 

sätt som höjer resultatet enligt positiv redovisningsteori. Ett sätt att lyckas med detta är genom 

användning av resultatmanipulering, därmed talar studiens resultat emot teorin. Att hög grad 

av lönsamhet minskar användning av resultatmanipulering ter sig logiskt då företag som är 

lönsamma ändå tenderar att inneha en hög aktievärdering (Healy & Whalen, 1999). Dessa 

företag har därmed mindre incitament att resultatmanipulera.  

Vi finner det även värt att notera att varken revisionsbyrå eller revisionsspecialist är 

signifikanta variabler i någon av våra regressionsmodeller. Detta finner vi förvånande då 

tidigare studier (Becker et al., 1998; Maijoor & Vanstraelen, 2006) menar att revisionskvalité 

har en avgörande påverkan på förekomsten av resultatmanipulering. En anledning till att dessa 

variabler inte kan förklara skillnader i användandet av resultatmanipulering i vår studie skulle 
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kunna vara att revideringen av de nordiska börsbolagen är en homogen process trots att 

börserna har institutionella skillnader.  

6.2 Slutsats 

Utifrån studien kan vi konstatera att det råder skillnader i användandet av 

resultatmanipulering mellan bolag noterade i Norge och Sverige, men att det inte återfinns ett 

signifikant samband för övriga länder. Osäkerhetsundvikande kan förklara en del av 

skillnaden i användandet av resultatmanipulering mellan de nordiska länderna. Detta skulle 

kunna förklaras av att resultatmanipulering skulle kunna minska osäkerheten kring framtida 

finansiell rapportering, till exempel genom resultatutjämning. Resultatet innebär att en mer 

strikt tolkning av redovisningsstandarder ökar förekomsten av resultatmanipulering i nordiska 

börsbolag. Överlag är dock den nationella kulturen en faktor som inte är speciellt tillämplig 

för att förklara variationen mellan länderna. Detta beror på att det endast råder små skillnader 

i kulturen mellan de nordiska länderna. Istället kan mycket av studiens variationer förklaras 

av variablerna produktmarknad, storlek, skuldsättningsgrad och lönsamhet. Både 

positivredovisningsteori och institutionell teori är tillämpbara för att förklara användandet av 

resultatmanipulering i de nordiska länderna.  

6.3 Bidrag   

Då studien utformats och syftat till att förklara användandet av resultatmanipulering utifrån 

kulturens inverkan på redovisningsvalet bidrar denna med en ökad kartläggning av faktorerna 

bakom användandet av resultatmanipulering i nordiska börsbolag. Studien bidrar med en ökad 

förståelse kring kulturens inverkan på redovisningsval och visar på att osäkerhetsundvikande 

kan förklara delar av skillnaderna i användandet av resultatmanipulering mellan de nordiska 

länderna, men att övriga kulturella dimensioner inte kan göra detta. Studien påvisar även att 

resultatmanipulering är mer förekommande i norska bolag än svenska bolag, men att inga 

signifikanta samband återfinns för övriga länder. 

6.4 Begränsningar 

Resultatet av studien ska som tidigare benämnts tolkas med viss försiktighet då vi i avsnittet 

metodproblem beskrivit både kritik och svårigheter med att mäta resultatmanipulering. Det 

bör även beaktas att vi i våra regressionsmodeller får en förklaringsgrad mellan 14,5 och 16,1 

%. Detta är något lägre än tidigare studier (Braun & Rodriguez, 2008; Doupnik, 2008) och 

visar att det finns andra aspekter som kan förklara uppkomsten av resultatmanipulering. 
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Avslutningsvis har vi använt oss av en tvärsnittsdesign, vilket gör att vi endast kan uttala oss 

om en given tidpunkt.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

Allteftersom studien fortskridit har intressanta förslag till vidare forskning inom ämnet väckts. 

Resultatmanipulering är ett område som trots gedigen tidigare forskning har kunskapsluckor. 

Utifrån vår litteraturgenomgång har vi kunnat identifiera att det finns många olika incitament 

till användandet av resultatmanipulering. Då vi funnit att de kulturella skillnaderna mellan de 

nordiska länderna spelar en liten roll för att förklara skillnaderna i förekomsten av 

resultatmanipulering menar vi att det hade vart intressant att göra studien med en annan 

utgångspunkt. Ett förslag skulle kunna vara att belysa dessa andra incitament till användandet 

av resultatmanipulering, till exempel skulle de vara intressant att studera företagskulturens 

inverkan på resultatmanipulering i nordiska börsbolag. Förslag till variabler att undersöka i en 

sådan studie skulle kunna vara företagsledningens sammansättning, VD-byte, ägande och 

företagspolicy. En annan utgångspunkt skulle kunna vara att genomföra samma typ av studie 

med liknande variabler, men istället utgå från onoterade bolag. Det ter sig logiskt att de 

företagskulturella dimensionerna skulle kunna få större genomslag på onoterade bolag då 

dessa inte torde vara lika homogena.  

Eftersom att resultatet av studien visar på att en striktare tolkning av redovisningsstandarder i 

nordiska bolag bidrar till en ökad förekomst av resultatmanipulering skulle vi finna det 

intressant att studera vad en ”friare” tolkning innebär. Vidare finner vi även att det skulle vara 

intressant att undersöka bolag som följer principbaserade redovisningssystem (IFRS) och 

jämföra dessa med bolag som följer ett mer regelbaserat redovisningssystem. 
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