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Abstrakt 
Ett examensarbete vid Civilekonomprogrammet 

Författare: Henrik Mårtensson & Henrik Vu 

Handledare: Andreas Jansson 

Examinator: Karin Jonnergård 

 

Titel: “Sambandet mellan resultatmanipulering och den orena revisionsberättelsen” 

 

Bakgrund: Resultatmanipulering framställer de finansiella rapporterna ur en synvinkel 

som inte är förenlig med rättvisande bild. Detta påverkar redovisningskvaliteten negativt. 

En låg redovisningskvalitet kan innebära att revisorn avlägger en oren revisionsberättelse.  

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka sambandet mellan resultatmanipulering och oren 

revisionsberättelse.  

 

Metod: Denna studie har en deduktiv ansats med tvärsnittsdesign. Studien utgår från en 

teoretisk grund som syftar till att beskriva tidigare forskning främst kring 

resultatmanipulering och orena revisionsberättelser. Urvalet testas kvantitativt och består 

av revisionsberättelser från svenska aktiebolag mellan 2014-2017, med mer än 50 

anställda där finans- och försäkringsbolag har exkluderats.  

  

Slutsats: Studiens empiriska resultat påvisar att det finns ett positivt samband mellan 

resultatmanipulering och orena revisionsberättelser. Detta samband kan härledas till 

redovisningskvalitet. Resultaten visar även tecken på att Big Four i lägre utsträckning 

identifierar låg redovisningskvalitet.  
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Abstract 
A Master Thesis in Business Administration  

Authors: Henrik Mårtensson & Henrik Vu 

Supervisor: Andreas Jansson 

Examiner: Karin Jonnergård 

 

Title: “The correlation between earnings management and the unqualified audit report” 

 

Background: Earnings management produces the financial statements from a point of 

view that is not consistent with a true picture. This has a negative impact on accounting 

quality. A low accounting quality may mean that the auditor submits an unqualified audit 

report. 

 

Purpose: The study aims to examining the relationship between earnings management 

and unqualified audit reports.  

 

Method: This study has a deductive approach with cross-sectional design. The study is 

based on a theoretical basis aimed at describing previous research, mainly about earnings 

management and unqualified audit reports. The sample has been tested quantative and 

consists of audit reports from Swedish firms between 2014-2017, with more than 50 

employees where financial and insurance firms are excluded. 

  

Conclusions: The empirical results of the study show that there is a positive correlation 

between earnings management and unqualified audit reports. The relationship can be 

deduced to accounting quality. The results also indicate that Big Four to a lesser extent 

identify low accounting quality.  
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ges introduktion och  bakgrundsinformation till begreppen orena 

revisionsberättelser och resultatmanipulering. I problemdiskussionen berörs och 

diskuteras kring tidigare forskning där begreppet redovisningskvalitet skall förklara 

kopplingen mellan resultatmanipulering och oren revisionsberättelse. Studiens 

huvudsakliga syfte kommer att presenteras och i efterföljande disposition ges en överblick 

av uppsatsens struktur. 

 

1.1 Bakgrund 
Det råder en delad uppfattning om de moraliska aspekterna av resultatmanipulering. Det 

kan vara både något som närmast kan beskrivas som bedrägeri (Stowoly & Breton, 2003) 

samtidigt som andra hävdar att resultatmanipulering ökar de finansiella rapporternas 

relevans (Jiraporn, Miller, Yoon & Kim, 2008). Trots delade uppfattningar om 

resultatmanipulering går det inte att bortse från konsekvenserna av finansiella bedrägerier 

där resultatmanipulering ständigt varit närvarande. Enron, det ständiga 

skolboksexemplet, använde sig av en tveksam market-to-market-värdering för att 

resultatmanipulera (Gwilliam & Jackson, 2008). Rudy Sutherland Jr. som tidigare 

jobbade för Enron sa följande i en intervju med Washington Post (2005): 

 

"When we marked to market, we were truly controlling our revenue. That was how your 

business model was set up [...] You could always meet [Wall Street's] expectations." 

 

Enrons resultatmanipulering resulterade i fängelsestraff för de inblandade, konkurs för en 

av de största revisionsbyråerna, Arthur Andersen, och tusentals anställda blev av med sina 

jobb (SvD, 2011). Det är med andra ord givet att resultatmanipulering är kontroversiellt 

och därför av stort intresse för forskning. Inledningsvis har frågan väckts kring vilka slags 

bolag det är som väljer att resultatmanipulera och om det finns några gemensamma 

nämnare kring dessa bolag. Kan det möjligtvis vara att bolag som väljer att 

resultatmanipulera i större utsträckning blir objekt för orena revisionsberättelser? För att 

kunna föra ett vidare resonemang kring detta tas avstamp i årsredovisningen. 
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En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) upprättas på ett 

överskådligt sätt där god redovisningssed följs och räkenskaper uppvisar en rättvisande 

bild av bolagets finansiella ställning. Årsredovisningar syftar att delge allmänheten och 

intressenter information om bolagets finansiella såväl som verksamhetsrelaterade 

ställning och därmed agera som hjälpmedel vid beslutsfattande (Smith, Brännström & 

Jansson, 2015). Enligt Pentland (1993) beskrivs revisionen som en ritual som ger säkerhet 

för läsaren och därför är det av största vikt att årsredovisningens innehåll överensstämmer 

med verkligheten.  

 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och bokföringslagen (SFS 1999:1078) som 

reglerar redovisningen ger som bekant utrymme för manipulering av bolagets 

räkenskaper. Stowoly och Breton (2003) förklarar att befattningshavare tenderar att 

utnyttja detta för att, som i Enrons fall, resultatmanipulera räkenskaperna i syfte att 

uppvisa en önskad bild av bolagets välmående. Godtyckliga periodiseringar är en vanlig 

bokföringsteknisk metod för att resulatmanipulera på (Alcarria & De Albornoz Noguer, 

2004; Roychowdhury, 2006). Genom denna resultatmanipulering finns möjligheten att 

påverka faktorer som vinst per aktie och skuldsättningsgrad - finansiella nyckeltal som 

för, många investerare, ligger som grund för eventuella investeringar (Firth, 1978).  

 

Ett vedertaget fenomen då resultatmanipulering förekommer är big bath. Detta sker oftast 

under en nytillträdd vd:s första år och innebär att ledande befattningshavare med hjälp av 

redovisningstekniska medel under det tillträdande året sänker vinsten i syfte att öka 

kommande perioders vinster. Den nya vd:n kan då hänvisa de kommande periodernas 

vinster till sina egna prestationer vilket ger sken av att de ledande befattningshavarna valt 

rätt person för vd-skapet (Walsh, Craig & Clarke, 1991). Ett aktuellt exempel på ett 

misstänkt fall av big bath är Skanska som inför det fjärde kvartalet 2017 vinstvarnar. I ett 

pressmeddelande (Skanska, 2018) meddelade Skanska att omfattande omstruktureringar 

i syfte att öka lönsamheten kräver nedskrivningar under det sista kvartalet med 1,1 

miljarder kronor vilket är mer än tidigare års nedskrivningar. I samband med att 

nedskrivningarna genomförs för 2017 kommer Anders Danielsson tillträda som en ny vd 

i Skanska (Skanska, 2018). Resultatmanipulering i form av stora nedskrivningar som 

tynger resultatet för 2017 ger Anders Danielsson goda chanser att uppvisa en positiv 

ökning av resultatet för 2018, vilket är signifikant för big bath. 
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I de fall ett bolag inte kan följa årsredovisningslagens primära syfte att återge en 

rättvisande bild av verksamheten och dess räkenskaper tvingas bolagets revisor att 

upprätta en oren revisionsberättelse. Revisorn skall enligt revisorslagen (SFS 2001:883) 

vara oberoende och självständig i sin granskning samt följa god revisorssed. I 

revisionsberättelsen skall revisorn bland annat uttala sig om förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningen och om den upprättats enligt årsredovisningslagens 

bestämmelser. Vidare skall revisorn även uttala sig om bolagsstämman bör fastställa 

bolagets räkenskaper, besluta om vinstutdelning och huruvida styrelseledamöter och vd 

bör beviljas ansvarsfrihet (SFS 2005:551). Även mindre allvarliga företeelser som inte 

nödvändigtvis föranlett till någon väsentlig skada för bolaget, som sent inbetalda skatter 

och avgifter, skall rapporteras av revisorn (FAR, 2017b). Finner revisorn några 

oegentligheter kring bolagets räkenskaper eller förvaltning skall denne upprätta en oren 

revisionsberättelse samt anmäla eventuella misstankar till Skatteverket (SFS 1999:1079; 

Skatteverket, 2018). Något som Enrons revisor inte var allt för snabb med att göra, vilket 

som tidigare nämnt fick förödande konsekvenser (Gwilliam & Jackson, 2008).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Öhman (2004) uppstår förväntningsgapet mellan intressenter och revisorer då de 

har olika uppfattningar om revisorns skyldighet. Förväntningsgapet består av skillnaden 

mellan vad som förväntas av en revision och vad som därefter framförs (Lee, Ali & Bien, 

2009). Med utgångspunkt i förväntningsgapet undersökte Gómez-Guillamón (2003) hur 

viktig revisionsberättelsen är för ett bolags intressenter, där fokus var på finansanalytikers 

investeringsbeslut och långivarnas benägenhet att låna ut pengar. Genom omfattande 

intervjuer kom Gómez-Guillamón (2003) fram till att revisionsberättelsen ansågs både 

relevant och användningsbar bland bolagets intressenter när bolag skall utvärderas. 

Tidigare forskning har även funnit hur aktiekursens förändringar skett som en direkt 

reaktion på informationen som publicerats i revisionsberättelsen (Firth, 1978; Carcello & 

Neal, 2000). Förutom detta har studier visat att långivare och kreditinstitut i stor 

utsträckning grundar sina finansieringsbeslut med stöd av revisorernas uttalanden i 

revisionsberättelsen (Firth, 1980; Gómez-Guillamón, 2003; Guiral-Contreras, Gonzalo-

Angulo & Rodgers, 2007). 

 

Revisionsberättelsen är med andra ord mycket betydelsefull för bolagets överlevnad, och 

en oren revisionsberättelse kan bli ödesdiger för bolaget. Cybaero AB är ett bolag vars 
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revisor för verksamhetsåret 2016 lämnade en oren revisionsberättelse. Revisorn ansåg att 

det fanns ett nedskrivningsbehov på bolagets fordringar, samt att aktiverade utgifter inte 

var befogade.  Med andra ord hade årsredovisningen inte upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och gav heller inte någon rättvisande bild av bolagets finansiella 

ställning. Den orena revisionsberättelsen blev inledningen till en fortsatt utredning inom 

Cybaero AB vilket slutligen resulterade i att förtroende för bolaget sjönk tillsammans med 

aktiekursen (DI.se, 2017; Avanza.se, 2017). 

 

FAR har tagit fram en standard för när revisorn ska avlägga en oren revisionsberättelse. I 

fallet med Cybaero var det med anledningen av att det fanns anmärkningar på 

årsredovisningen, och revisorn tvingades då att skriva ett modifierat uttalande. 

Modifierade uttalanden uppstår när revisorn inte anser att de finansiella rapporterna som 

helhet ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning, men det kan även avges om 

revisorn inte får tillräckligt med information för att kunna dra någon slutsats (Adams, 

2017; FAR, 2017b). Det sistnämnda går även under benämningen limitation-on-scope, 

förklarade Farrugia och Baldacchino (2005), och är vanligast bland mindre bolag. I dessa 

bolag är administrationen många gånger bristfällig och revisorn får därför reservera sig i 

uttalandet om bolagets finansiella ställning och lämna ett modifierat uttalande. Att 

revisorn uttalar sig om bolagets fortlevnad är också bland de vanligaste anmärkningarna 

(Farrugia & Baldacchino, 2005; Xu, Jiang, Fargher & Carson, 2011) och detta 

förekommer när revisorn finner osäkerheter kring bolagets fortsatta drift genom 

exempelvis likviditetsbrist eller förlust av betydande avtal (Sundgren & Svanström, 2014; 

Adrian & Torén, 2006). Vidare kan revisorer även anmärka för felaktigheter i skatter och 

avgifter samt sent upprättad årsredovisning vilket också leder till oren revisionsberättelse 

(FAR, 2017b). Det sistnämnda kan enligt Ireland (2003) och Soltani (2002) vara en följd 

av ytterligare felaktigheter inom bolaget eller att bolaget innehar en hög risk som därmed 

kräver en djupare granskning från revisorn. 

 

Resultatmanipulering har länge varit ett område som studerats flitigt av forskare där bland 

annat Healy (1985), Jones (1991), Dechow, Sloan och Sweeney (1995) och Alcarria och 

De Albornoz Nouger (2004) har tagit fram olika metoder och modeller för att identifiera 

resultatmanipulering. Healy och Wahlen (1999) fördjupade sig i resultatmanipuleringens 

användningsområde och dess incitament och förklarade att resultatmanipulering är en 

metod för ledningen att förändra de finansiella rapporterna i syfte att vilseleda 
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intressenterna genom att uppvisa en förskönande bild av bolagets prestation. Genom att 

uppvisa en förskönande bild av bolaget kan investerare attraheras och bättre villkor kan 

förhandlas fram av leverantörer och långivare. Den stora nackdelen med 

resultatmanipulering är att det påverkar redovisningskvalitén negativt (se Figur 1), vilket 

innebär att de finansiella rapporterna ger en mindre rättvisande bild av bolagets 

ekonomiska ställning.  Redovisningskvalitet motiverar hur fullständig och transparent 

informationen i de finansiella rapporterna är. Ett huvudsakligt antagande är att 

informationen inte ska vara bearbetad på ett sätt som är upplagt för att missleda 

användarna (Jonas & Blanchet, 2010). I de fall då revisorn anser att bolagsledningen 

använt sig av resultatmanipulering på ett otillbörligt sätt kan denne avlägga en oren 

revisionsberättelse, vilket ur intressenternas synpunkt är negativt för bolaget (Firth, 1980; 

Gómez-Guillamón, 2003; Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo & Rodgers, 2007).  

 

 
Figur 1 - Sambandet mellan resultatmanipulering och låg redovisningskvalitet 

 

I de fall då redovisningen inte lever upp till kraven för att återge en rättvisande bild av 

bolagets finansiella ställning, och revisorn avlägger en oren revisionsberättelse, anses den 

vara av låg redovisningskvalitet (Achim & Chis, 2014). Eng och Lin (2012) som forskade 

inom ämnet förklarade att en huvudsaklig anledning till låg redovisningskvalitet är 

resulatmanipulering. Då redovisningskvalitet ställer prov på en neutral bild av bolagets 

ekonomiska ställning som inte blivit resultatmanipulerad för att missleda användarna, 

anses resultatmanipulering vara en faktor som sänker bolagets redovisningskvalitet. Om 

en bolagsledning således väljer att resultatmanipulera har de finansiella rapporterna inte 

lyckats med att återge en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning, vilket står i 

strid med årsredovisningslagen 2 kap. 2 § (SFS 1995:1554). Detta leder i sin tur till att 

revisorn har anledning att lämna en oren revisionsberättelse för räkenskapsåret. 

Följaktligen kan det fastställas att de finansiella rapporter som inte lever upp till kraven 

Resultatmanipulering Låg 
redovisningkvalitet
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för rättvisande bild således är av låg redovisningskvalitet, vilket följs av en oren 

revisionsberättelse. Detta illustreras i Figur 2. 

 

 
Figur 2 – Sambandet mellan låg redovisningskvalitet och oren revisionsberättelse 

 

Det fundamentala i denna uppsats är de två sambanden som tidigare har belysts. Det första 

sambandet är det mellan resultatmanipulering och redovisningskvalitet där Eng och Lin 

(2012) förklarade att resultatmanipulering är signifikant för låg redovisningskvalitet. Det 

andra sambandet är det mellan låg redovisningskvalitet och orena revisionsberättelser. 

Achim och Chis (2014) förklarade att en redovisning som är av låg redovisningskvalitet 

inte lyckas återge en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och riskerar därför 

att bli oren. Flödet av detta samband illustreras i Figur 3. Ambitionen med denna studie 

är att undersöka om det finns något samband mellan resultatmanipulering och orena 

revisionsberättelser. Detta kan även förtydligas genom att redovisningskvalitet är svårt att 

observera (Achim & Chis, 2014) och att resultatmanipulering är något som påverkar detta 

negativt (Eng & Lin, 2012). Eftersom att resultatmanipulering är observerbart, som ett 

uttryck för låg redovisningskvalitet, är ett positivt samband mellan resultatmanipulering 

och orena revisionsberättelser något att anta.  

 

 
Figur 3 – Förekommer ett direkt samband mellan resultatmanipulering och oren revisionsberättelse? 

Låg 
redovisningkvalitet

Oren 
revisionsberättelse

Resultatmanipulering Låg 
redovisningkvalitet

Oren 
revisionsberättelse

??? 
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Tidigare i denna studie resoneras det kring om det finns några gemensamma nämnare 

bland bolag vars revisionsberättelse blir oren. Detta föranleds av litteraturgenomgången 

där majoriteten av tidigare forskning utgick från marknadens reaktioner på en oren 

revisionsberättelse, eller vilken betydelse revisionsbyråns beskaffenhet har för 

revisionsberättelsen. Genom att istället fokusera på bolaget vars revisionsberättelse blir 

oren är en ambition att denna studie ska kunna bidra med vidare forskning kring vilka 

bakomliggande faktorer en oren revisionsberättelse kan föranledas av. 

  

Då tidigare forskning (Citron & Taffler, 1992; Farrugia & Baldacchino, 2005) kring orena 

revisionsberättelser ofta utgått från att byråerna inom Big Four varit mer oberoende och 

därmed haft en högre revisionskvalitet, syftar denna studie till att addera ytterligare en 

variabel till forskningen om oren revisionsberättelse; redovisningskvalitet. Vid en tidigare 

litteraturgenomgång verkar det som att redovisningskvalitet blivit åsidosatt och något som 

inte tagits hänsyn till. Genom att undersöka sambandet mellan resultatmanipulering och 

orena revisionsberättelser med utgångspunkt i redovisningskvalitet kommer betydelsen, 

eller obetydelsen, av denna variabel att framgå. Studien kommer även att påvisa samspelet 

mellan redovisningskvalitet och revisionskvalitet genom att undersöka i vilken mån Big 

Four, vars revisionskvalitet bedöms hög, lyckas identifiera och reagera på 

resultatmanipulering, som föranleder låg redovisningskvalitet. 

  

Om studiens resultat påvisar ett samband mellan resultatmanipulering och orena 

revisionsberättelser, kommer resultatmanipulering kunna fungera som ett analysverktyg 

för bolagets intressenter. Genom att mäta resultatmanipulering kommer intressenter få en 

uppfattning om risken för att bolaget får oren revisionsberättelse. Uppsatsens praktiska 

bidrag kan även bli normgivande eftersom revisorer vid en granskning initialt ska kunna 

undersöka om det förekommer resultatmanipulering och därefter se resultatmanipulering 

som en varningsflagga. Detta varningstecken innebär att revisorer bör fördjupa sin 

revision för att detektera eventuella oegentligheter i bolags redovisning och förvaltning. 

Även övriga intressenter ska kunna använda detta som ett analysverktyg i syfte att få reda 

på risken för att bolaget ska få en oren revisionsberättelse, vilket enligt Firth (1978) 

tenderar att påverka aktiekursen negativt. 
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Utgångspunkten är att det finns ett samband mellan resultatmanipulering och orena 

revisionsberättelser, men å andra sidan finns det forskning som talar emot det. Jiraporn, 

Miller, Yoon och Kim (2008) undersökte hur resultatmanipulering kan vara skadligt för 

bolag med anledning av de negativa associationer som stora redovisningsskandaler, läs 

Enron och Worldcom, medfört på grund av resultatmanipulering. Deras utgångspunkt var 

att resultatmanipulering förbättrar informationen genom att addera interna detaljer som 

endast bolagsledningen vet om. På så vis ökar möjligheterna för de finansiella rapporterna 

att reflektera det verkliga resultatet. Resultatmanipulering ska med andra ord ge en mer 

rättvisande bild, och därmed även ökad redovisningskvalitet. Givet deras uppfattning, om 

att resultatmanipulering leder till en mer rättvisande bild, borde det inte finnas något direkt 

samband mellan resultatmanipulering och orena revisionsberättelser. Med avstamp i 

litteraturgenomgången anses visserligen att den överhängande forskningen tyder på att 

sambandet som Jiraporn, Miller, Yoon och Kim (2008) presenterar inte är representativt 

för relationen mellan resultatmanipulering och redovisningskvalitet. Likväl är det ändå 

viktigt att ta hänsyn till den motsägande forskningen för att uppvisa objektivitet i 

forskningen och en medvetenhet om att det finns alternativa utgångar till studiens 

hypoteser. 

 

1.3 Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan resultatmanipulering och orena 

revisionsberättelser.  

 

1.4 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning 

I detta kapitel ges introduktion och  bakgrundsinformation till begreppen orena 

revisionsberättelser och resultatmanipulering. I problemdiskussionen berörs och 

diskuteras kring tidigare forskning där begreppet redovisningskvalitet skall förklara 

kopplingen mellan resultatmanipulering och oren revisionsberättelse. Studiens 

huvudsakliga syfte kommer att presenteras och i efterföljande disposition ges en överblick 

av uppsatsens struktur. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 
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Detta kapitel avser att presentera teorin och tidigare forskning som ligger bakom revisorns 

roll och revisionskvalitet samt begreppen orena revisionsberättelser, redovisningskvalitet 

och resultatmanipulering. Dessa begrepp kommer att beskrivas med grund i vad forskare 

har kommit fram till samt hur dessa begrepp hänger ihop. Detta kommer sedan mynna ut 

i efterföljande hypoteskapitel. 

 

Kapitel 3 - Hypotesformulering 

I den teoretiska referensramen lyftes fundamentala begrepp för denna studien fram och 

hur de är sammanflätade. Genom detta kapitel av hypotesformuleringar har avstamp tagits 

i tidigare forskning där antaganden kommer att tas gällande sambandet mellan 

resultatmanipulering och oren revisionsberättelse, samt sambandet mellan 

resultatmanipulering och olika typer av orena revisionsberättelser. 

 

Kapitel 4 - Metod 

Detta kapitel avser att ge utförliga förklaringar kring studiens ansats och 

forskningsdesign. Vidare kommer ett genomgående resonemang ske kring vilken metod 

som är mest lämplig för att mäta resultatmanipulering och hur den skall tillämpas. I 

operationaliseringen kommer studiens beroende, oberoende och kontrollvariabler att 

beskrivas där efterföljande urvalsavsnitt behandlar urvalet och datainsamlingen. 

 

Kapitel 5 - Empiriska resultat 

I detta kapitel kommer studiens statistiska resultat att presenteras och förklaras. I avsnittet 

om granskning av data kommer datainsamlingens tillförlitlighet att säkerställas där 

datainsamlingen sedan kommer att presenteras i det deskriptiva statistikavsnittet. De 

bivariata och multivariata analyserna ämnar att testa studiens hypoteser där eventuella 

samband skall identifieras. 

 

Kapitel 6 - Analys av resultat 

Genom att ha studerat de godtyckliga periodiseringarna genom Modified Jones Model i 

samtliga observationer har resultatmanipulering kunnat detekteras. Därefter har 

regressionsanalyser testat sambandet mellan revisionsberättelsen och 

resultatmanipulering vilket nu möjliggör återanknytning till hypoteserna som 

presenterades i kapitel 3. I detta kapitel kommer varje hypotes presenteras till följd av en 

diskussion med avseende analysens resultat. 
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Kapitel 7 - Diskussion 

I diskussionen analyseras utifrån ett mer subjektivt perspektiv med härledning till studiens 

syfte och teorikapitel. Först sammanfattas studiens resultat och de identifierade 

sambanden presenteras. Vidare kommer kopplingen mellan revisionskvalitet och 

redovisningskvalitet att diskuteras samtidigt som vedertagna uppfattningar om Big Four 

ifrågasätts. 

 

Kapitel 8 - Slutsats 

I detta avslutande kapitel återges studien kortfattat för att ge en sammanfattande bild av 

studiens syfte och resultat. Därefter presenteras kritik mot det egna arbetet vilket följs av 

studiens implikationer. Avslutningsvis presenteras tre förslag till vidare forskning som 

kan komplettera denna studie. 
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2 Teoretisk referensram 

 
Detta kapitel avser att presentera teorin och tidigare forskning som ligger bakom 

revisorns roll och revisionskvalitet samt begreppen orena revisionsberättelser, 

redovisningskvalitet och resultatmanipulering. Dessa begrepp kommer att beskrivas med 

grund i vad forskare har kommit fram till samt hur dessa begrepp hänger ihop. Detta 

kommer sedan mynna ut i efterföljande hypoteskapitel. 

 

2.1 Revisorns roll 
Genom agentproblemet som Fama (1980) presenterar uppstår en intressekonflikt mellan 

aktieägarna (principal) och ledningen (agent) där parterna nyttomaximerar sina egna 

intressen på bekostnad av aktieägarna. Ur denna agentproblematik uppstår agentkostnader 

som bland annat avser kostnaden för övervakning (Jensen & Meckling, 1976). Enligt 

Percy (1997) är revisorn en så kallad watchdog, vilket författaren menar på att revisorn 

intar rollen som en oberoende väktare där denne övervakar aktieägarnas intressen. Enligt 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) är det aktieägarna som utser bolagets revisor på 

bolagsstämman. Revisorns roll består av två huvudsakliga granskningar; bolagets 

räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens och vd:ns förvaltning. I sin granskning är 

revisorn skyldig till att följa god redovisorsed (SFS 2001:883) vilket innebär att rådande 

praxis måste följas för att uppnå en rättvisande bild av bolaget (SOU 1995/96:10).  

 

Vidare har Percy (1997) tagit upp att i rollen som bolagets och marknadens väktare skall 

revisorn kontrollera att redovisningen inte är förvrängd samt uppvisar rättvisande bild om 

bolaget finansiella ställning. Revisorns uppgifter består även av att bedöma bolagets 

fortsatta drift, om rådande lagar följs, upptäcka bedrägerier och uttala sig om bolagets 

ansvarstagande till sociala och miljömässiga problem. Percy (1997) menar på att 

revisionen har blivit mer standardiserad och måste utvecklas för att exempelvis vara mer 

användbar för beslutsfattande. Öhman (2004) delar samma åsikt som Percy (1997) och 

ifrågasätter revisorers benägenhet till att göra saker rätt snarare än att göra rätt saker. Detta 

innebär att revisorer är mer villiga till att hålla sig inom sina riktlinjer och tillämpa sitt 

professionella omdöme istället för att utge information som kan vara väsentlig för 

intressenter. Enligt Pentland (1993) beror detta fenomen på att revisorer har ritualer som 

gör dem bekväma i sitt arbete. Revisorer går ovilligt bortom sina riktlinjer eftersom dessa 
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ritualer ger dem trygghet samt legitimerar deras beslut (Pentland, 1993; Öhman, 2004). 

Enligt Jamal (2008) är revisionen både lagstadgad och präglad av praxis vilket gör att 

revisorer saknar incitament till att utöka informationen som utges. Författaren föreslår 

bland annat att den obligatoriska revisionen skall avskaffas vilket skall leda till att 

revisorerna måste ändra sitt arbetssätt och fokusera på att producera användbar 

information istället för att enbart identifiera felaktigheter. Jamal (2008) föreslog även 

avskaffande av obligatoriska checklistor vid revisionsarbetet för att ge revisorerna mer 

utrymme för flexibilitet i revisionen.  

 

Vidare skall revisorn vara opartisk och självständig i sin granskning samt vara objektiv i 

sina uttalanden (SFS 2001:883). Detta innebär bland annat att varken revisorn eller 

närstående till denne får ha väsentligt ekonomiskt intresse i bolaget och revisorn får inte 

heller ha några större anknytningar till bolaget utöver revisionsuppdraget, så kallad 

jävsituation (SFS 1999:1079). Revisorn skall även använda sitt professionella omdöme 

på bästa vis för att inte förvränga informationen som utges i revisionsberättelsen. Enligt 

Jamal (2008) och Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) uppstår en problematik i 

oberoendet mellan bolaget och revisorerna när det är bolaget som själva utser sina 

revisorer. Intressekonflikten som uppstår grundar sig i att revisorn arvoderas av bolaget 

och därmed kan revisorn och ledningen intrigeras snarare än att skydda intressenternas 

och allmänhetens intressen, då revisorn fokuserar på de finansiella fördelarna genom att 

tillfredsställa revisorsklienten. Detta är ett tecken på låg revisionskvalitet. Däremot 

förekommer studier som motsätter sig intressekonflikten och menar på att arvodet inte 

påverkar revisorns benägenhet att utge orena revisionsberättelser (Craswell, Stokes och 

Laughton (2002). Det förekommer även teorier om att icke-revisionsnära tjänster skall 

påverka revisorn oberoende men varken Defond, Raghunandan och Subramanyam (2002) 

eller Ashbaugh, LaFond och Mayhew (2003) kunde finna stöd för detta i sina studier. 

Enligt Antle (1984) och Defond, Raghunandan och Subramanyam (2002) är revisorer 

högst benägna till att förbli oberoende i sina revisioner eftersom bristande oberoende kan 

sätta ryktet på spel samt utsätta dem för rättstvister. Kortsiktiga vinster i att inte agera 

oberoende skadar revisorns rykte på lång sikt och i rådande marknad av revisorer påverkas 

dennes möjligheter till att knyta sig an revisorsklienter i framtiden när bolagen föredrar 

en starkt oberoende revisor att anlita (Antle, 1984). 
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2.2 Revisionskvalitet 
Revisionskvalitet förklaras som hur väl förenlig bolagets revision är med god 

redovisningssed (Rippe, 2014) vilket är en ytlig definition på ett komplext fenomen. 

Enligt Francis (2011) går det inte att förklara revisionskvalitet med endast en definition 

utan det krävs en bredare förklaring för att förstå vad revisionskvalitet innebär. I sin 

forskning försökte Francis därför ta fram ett ramverk för vad revisionskvalitet egentligen 

är och tog där avstamp i det legala perspektivet på revisionskvalitet; antingen är revisionen 

felaktig eller inte. En felaktig revision förekommer om revisorn inte är oberoende, eller 

om en oberoende revisor avlägger en ren revisionsberättelse som egentligen anses oren. 

Med detta till hands borde all revision, förutom i de fallen då en revisor blivit anmäld och 

förlorat rättsfallet, vara av god kvalitet. Francis (2011) menar på att det inte är så 

polariserat, utan revisionskvalitet kan bedömas på en skala från låg till hög kvalitet.  

 

Rippe (2014) förklarar att tidigare forskning till stor del fokuserat på revisionsbyråns 

oberoende av sin klient vid mätning av revisionskvalitet. Ofta beskrivs det att en stor 

revisionsbyrå har ett mindre finansiellt beroende av varje klient, vilket innebär att de är 

mer oberoende i sin granskning. Genom att vara oberoende av sin klient minskar risken 

för att revisorn underlåter sig att uppmärksamma tveksamheter.  

 

2.3 Revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen är en rapport som skall lämnas till ledningen senast fem och en halv 

månad efter räkenskapsårets utgång och till styrelsen senast tre veckor före 

bolagsstämman. I revisionsberättelsen skall revisorn nämna vilket eller vilka normsystem 

som har tillämpats under revisionen och utifrån valda normsystem skall revisorn lämna 

uttalande huruvida årsredovisningen har upprättats i linje med årsredovisningslagen, det 

vill säga om årsredovisningen har fullständigt upprättats med de upplysningar som krävs. 

Utöver detta skall de finansiella rapporterna avspegla en rättvisande bild av bolagets 

resultat och ställning. Vidare skall revisorn uttala sig kring huruvida 

förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar (SFS 1995:1554; 

SFS 1999:1079; SFS 2005:551). 

 

Enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) tillämpas fortlevnadsprincipen (Smith, 

Brännström & Jansson, 2015) där bolag antas fortsätta sin verksamhet under en 



  
 

14 

överskådlig tid. Detta antagande om fortlevnad påverkar bland annat de avtal som bolaget 

ingår och hur tillgångarna värderas. I revisionen skall revisorn bedöma bolagets förmåga 

till fortsatt drift och om revisorn finner osäkerhetsfaktorer av väsentlig betydelse som kan 

påverka bolagets överlevnad skall ett uttalande lämnas i revisionsberättelsen (SFS 

1999:1079; SFS 2005:551). 

 

Under bolagsstämman följer beslutspunkter som aktieägarna skall besluta om i samband 

med revisorns uttalanden. Bolagsstämman skall fastställa balans- och resultaträkning, 

besluta om vinstutdelning och om huruvida styrelsen och vd:n skall få ansvarsfrihet eller 

ej. Om en styrelseledamot eller vd:n har gjort sig skyldig till brott som kan innebära 

skadeståndsersättning, skall revisorn anmärka detta i revisionsberättelsen och dessutom 

bör revisorn avråda bolagsstämman att besluta om ansvarsfrihet. Vidare i 

revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om bolaget inte har hanterat skatter och 

avgifter på ett korrekt sätt. Revisorn får inte heller uttala sig om bolagets framtida 

lönsamhet eller hur effektivt det bedrivs av styrelsen och vd:n (SFS 1999:1079; SFS 

2005:551). 

 

Enligt FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer) rekommendationer i revisionsfrågor, 

RevR 700 Revisionsberättelsens utformning, tillämpas en standardutformning för 

kvalificerade revisionsberättelser för samtliga aktiebolag (FAR, 2017b). RevR 700:s 

rekommendationer avser att vägleda revisorer om form och innehåll i revisionsberättelsen 

som utges vid revisionen av års- och koncernredovisningar, och är inte tillämpbar om 

några förändringar eller ytterligare uttalanden och anmärkningar görs. RevR 700 följs till 

stor del av ISA 700 (International Standard on Auditing) och tar upp hur 

revisionsberättelsen skall bestå av två delar; rapportering om årsredovisningen och 

rapportering om andra krav enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551; FAR, 2017b). 

 

Enligt RevR 700 skall det tydligt nämnas vem som är mottagare av revisionsberättelsen, 

det vill säga reviderade bolagets firma och organisationsnummer. I revisionsberättelsens 

första del Rapport om årsredovisningen skall Uttalande, Grund för uttalanden, Styrelsens 

och verkställande direktörens ansvar och Revisorns ansvar tas upp för rapportering och 

som underrubriker. Revisorn skall lämna uttalande om denne finner att årsredovisningen 

ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och om förvaltningsberättelsen är 

förenligt med årsredovisningens övriga delar. Direkt efter Uttalande skall rubriken Grund 
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för uttalanden tas upp där revisorn anger att revisionen har genomförts i enlighet med ISA 

och god revisionssed i Sverige. Vidare skall revisorn ta upp om denne har inhämtat 

tillräckliga revisionsbevis för sitt uttalande. I Styrelsens och verkställande direktörens 

ansvar beskrivs dessas ansvar vid upprättandet av årsredovisningen och att den inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter. Dessutom skall styrelsen och vd:n bedöma 

bolagets förmåga till fortsatt drift samt lämna upplysningar om detta. I Revisorns ansvar 

skall revisorn beskriva hur dennes mål är att uppnå en rimlig säkerhetsgrad om att 

årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter oavsett om det beror på 

oegentligheter eller fel. I revisionsberättelsens andra del Rapport om andra krav enligt 

lagar och andra författningar skall revisorn uttala sig om styrelsens förslag till 

vinstdisposition samt om styrelsen och vd:n kan beviljas ansvarsfrihet. Underrubrikerna i 

denna del skall motsvara underrubrikerna i föregående del. Avslutningsvis skall 

revisionsberättelsen dateras och den ort där revisorn är verksam skall namnges samt 

revisorns underskrift (FAR, 2017b). 

 

2.4 Oren revisionsberättelse  
En oren revisionsberättelse uppstår när revisionsberättelsen avviker från 

standardutformningen enligt RevR 700. I RevR 705 Modifierade uttalanden, 

upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen tar FAR upp standarder och 

vägledning för utformning av orena revisionsberättelser. Denna rekommendation är 

avsedd att tillämpas i samband med ISA 705 Modifierat uttalande i rapport för oberoende 

revisor då RevR 705 huvudsakligen syftar att behandla svensk-specifika förhållanden 

gällande revisionsberättelsens innehåll och form. RevR 705 delar upp orena 

revisionsberättelser i två grundläggande delar; modifierade uttalanden och övriga 

företeelser som påverkar utformningen av revisionsberättelsen (FAR, 2017b). 

 

Enligt Firth (1978) har utfallet på revisionsberättelsen en betydelsefull påverkan på 

investerares beslut där uttalanden om fortsatt drift och om värdering av tillgångar 

framkallade de starkaste marknadsreaktionerna. Orena revisionsberättelser påverkar även 

långivares beslut (Gómez-Guillamón, 2003) och chansen för bolag att få ett lån beviljat 

sjunker avsevärt, särskilt om uttalanden om fortsatt drift och värdering av tillgångar 

förekommer (Firth, 1980). Dessutom har Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo och Rodgers 

(2007) funnit att orena revisionsberättelser påverkar bolags kreditvärdighet och fungerar 

som en initial varningsflagga vid beviljande av lån. Vidare sker förändringar i bolagets 
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aktievärde som en omedelbar effekt av revisionsberättelsens publicering (Carcello & 

Neal, 2000) där både investerare och investmentbolag tillämpar revisionsberättelsen som 

en användbar och relevant informationskälla för sina beslut (Gómez-Guillamón, 2003). 

Följaktligen är det viktigt för bolag att inte engagera sig i aktiviteter som kan resultera i 

orena revisionsberättelser eftersom detta kan leda till oönskade konsekvenser i både 

aktiekurs och lån. 

 

Orena revisionsberättelse kan uppkomma på grund av olika anledningar där denna studie 

begränsar sig till de orena revisionsberättelser som presenteras i följande avsnitt; 

otillräckliga revisionsbevis, osäkerhet kring fortsatt drift, skattehänförliga skyldigheter 

och sen årsredovisning samt oense om värdering. 

 

2.4.1 Otillräckliga revisionsbevis 

I revisionsberättelsen kan revisorn lämna ett modifierat uttalande gällande fyra faktorer; 

om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, om 

bolagsstämman bör fastställa resultat- och balansräkningen, om bolagsstämman bör 

besluta om vinstdisponering i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen och om 

styrelsen och vd:n bör beviljas ansvarsfrihet (FAR, 2017b). Om effekterna av 

årsredovisningens felaktigheter är av avgörande betydelse sker ett uttalande med 

avvikande mening, alternativt avstår revisorn från att uttala sig om denne inte kunnat 

inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. När revisorn inte lyckats inhämta 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för resultat- och balansräkningen skall 

denne uttala sig att räkningarna varken kan till- eller avstyrkas (FAR, 2017b).  

 

Att resultat- och balansräkningen inte kan tillstyrkas då den innehåller väsentliga 

felaktigheter kan också leda till att revisorn avstår från att uttala sig om huruvida 

vinstdisponering skall ske enligt förslag i förvaltningsberättelse eller inte. Följaktligen 

kan svårigheter att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis leda till 

flertalet modifierade uttalanden i revisionsberättelsen. Enligt Farrugia och Baldacchino 

(2005) tenderar mindre bolag att anmärkas för limitation-on-scope i sina 

revisionsberättelser vilket innebär att revisorn saknat tillräckliga revisionsbevis för att 

kunna göra ett uttalande. Författarna menade på att de mindre bolagen saknade pålitliga 

interna kontroller där administrationen var bristande och bokföringen inte förvarades 

ordentligt. En anmärkning för limitation-on-scope var också bland de vanligaste 
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anmärkningarna som revisorer tenderar att utger (Farrugia & Baldacchino, 2005). Enligt 

Francis (2011) grundar sig revisionen på de revisionsbevis som revisorn inhämtar. Det 

förutsätts att dessa revisionsbevis är tillräckliga och ändamålsenliga för att revisorn skall 

undvika felaktiga uttalanden i revisionsberättelsen och när dessa revisionsbevis är 

bristande tyder det på att bolagen har uppnått låg redovisningskvalitet eftersom revisorn 

inte kan inhämta och tolka den information som revisionen kräver. Därmed tvingas 

revisorn upprätta en oren revisionsberättelse med grund i den låga redovisningskvaliteten 

som sätter hinder för revisionen. 

 

2.4.2 Osäkerhet kring fortsatt drift 

Bland de övriga företeelserna som kan påverka utformningen av revisionsberättelsen finns 

bland annat Osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Anmärkningar 

kring fortsatt drift är bland de vanligaste anmärkningarna (Farrugia & Baldacchino, 2005; 

Xu et al. 2011) och innebär att revisorn skall göra ett uttalande om denne finner någon 

händelse eller förhållande som skulle kunna leda till tvivel om bolagets förmåga att 

fortsätta sin verksamhet (SFS 1999:1079; SFS 2005:551; FAR, 2017b). Detta uttalande 

kan ske med anledning av att halva bolagets bundna aktiekapital är förbrukat, vilket enligt 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) skall föranleda till att en kontrollbalansräkning 

upprättas. Andra anledningar som kan ge anledning till revisorns uttalande om fortsatt 

drift är förlust av nyckelpersoner inom bolaget, kapitalbrist, pågående rättsliga åtgärder, 

förlust av betydande avtal, marknad eller leverantör, likviditetsbrist samt oförmåga att 

finansiera investeringar (Sundgren & Svanström, 2014; Adrian & Torén, 2006). 

 

Enligt Citron och Taffler (1992) är revisorer ovilliga att utge uttalanden om fortsatt drift 

eftersom de riskerar att förlora sin klient. Denna förlust sker antingen genom att bolaget 

går i konkurs eller att bolaget inte går i konkurs och istället byter revisionsbyrå med 

anledning av det felaktiga uttalandet, och därmed kommer revisorn förlora framtida 

arvoden. Defond, Raghunandan, och Subramanyams (2002) studie motsäger däremot 

Citron och Taffler (1992) vilken påvisade att höga revisionsarvoden inte påverkade 

revisorns benägenhet att utge uttalande om fortsatt drift. Författarna menade på att 

marknadsincitament i revisorns rykte och risken för rättsliga tvister var avskräckande 

faktor som vägde tyngre än ett högre revisionsarvode. Enligt Antle (1984) kan ett skadat 

rykte försvåra revisorns chanser att knyta sig an framtida revisorsklienter. 
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Vidare kan ett uttalande om fortsatt drift medföra svårigheter för bolaget att fortsätta sin 

verksamhet då det påverkar intressenterna negativt och därmed kan driva fram en 

konkurssituation (Sundgren & Svanström, 2014). Denna typ av uttalande är enligt 

Farrugia och Baldacchino (2005) bland de vanligaste uttalanden som revisorer brukar göra 

och dessa uttalanden sker vanligen i små bolag med anledning av deras 

nettoskuldsituationer. Citron och Taffler (1992) fann även att uttalanden om fortsatt drift 

tenderar att utges av revisorer från de största revisionsbyråerna. Vidare visade författarnas 

studie att majoriteten av alla bolag som får ett uttalande om fortsatt drift i sin 

revisionsberättelse lyckas undvika konkurs men att revisorernas träffsäkerhet gällande 

dessa uttalande blev högre ju närmre konkursdatumet som uttalandet utgavs (Citron & 

Taffler, 1992).  

 

2.4.3 Skattehänförliga skyldigheter och sen årsredovisning 

Revisorn skall, i revisionen, granska och kontrollera att bolaget har på ett korrekt sätt 

genomfört sina skattehänförliga skyldigheter; göra skatteavdrag enligt 

skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244), registrerat sin näringsverksamhet hos 

Skatteverket, lämnat in skattedeklarationen och betalat skatter och avgifter (SFS 

2005:551; SFS 1999:1079). Har bolaget exempelvis inte skickat in skattedeklarationen 

eller betalat skatter och avgifter i tid, skall revisorn anmärka detta sist i 

revisionsberättelsens andra del, Rapport om andra krav enligt lagar och andra 

författningar (FAR, 2017b). Revisorn skall även uttala sig under rubriken Anmärkningar 

om bolaget inte har upprättat årsredovisningen i tid (FAR, 2017b). En sent upprättad 

årsredovisning leder dels till förseningsavgifter från Bolagsverket (Bolagsverket, 2017) 

och dels till att ordinarie bolagsstämma inte kan hållas inom de lagstadgade 6 månaderna 

efter räkenskapsårets utgång (SFS 2005:551). 

 

Att bolag inte lyckas fullgöra sina skyldigheter där uppgifterna för det mesta är av simpel 

natur, som att inte överskrida tidsgränser, tyder på att bolagen har bristande administration 

och saknar pålitliga interna kontroller. Enligt Farrugia och Baldacchino (2005) var detta 

vanligt förekommande i mindre bolag som inte besitter tillräckliga resurser för att kunna 

implementera nödvändiga interna kontroller som förhindrar dessa missar. Dessutom 

tenderar mindre bolag att vara slarviga med hur man förvarade sin bokföring och övriga 

handlingar vilket kan indikera på låg redovisningskvalitet. Vid låg redovisningskvalitet 

kan revisorn få svårigheter att upprätta en korrekt granskning av bolaget (Francis, 2011), 
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och eventuellt tvingas reservera sig i sina uttalanden eftersom revisionsbevis varit 

otillräckliga och inte ändamålsenliga. Dessutom menar Ireland (2003) och Soltani (2002) 

på att förseningar i årsredovisningens upprättande kan vara ett resultat av att ytterligare 

felaktigheter har upptäckts eller att bolaget anses inneha hög risk vilket gör revisionen 

mer tidskrävande. 

 

2.4.4 Oense om värdering 

I de fall då revisorn anser att balans- eller resultaträkningen innehåller felaktigt värderade 

poster ska revisorn avlägga ett uttalande med reservation. Det innebär att revisorn 

undantar sig den felaktigt värderade posten när årsredovisningen konstateras ge en 

rättvisande bild av bolagets finansiella ställning (FAR, 2017b). Firth (1978) beskriver att 

volatila tillgångar som byggnader och mark är det som mest anses felaktigt värderade. 

Även lån och varulager faller inom samma kategori då låntagarens solvens ofta går att 

ifrågasätta och att lagrets inkurans kan leda till oenigheter om värderingen.  

 

När revisorn avlägger en oren revisionsberättelse genom ett uttalande med reservation för 

den felaktigt värderade posten kan det leda till olika reaktioner på marknaden. Firth (1978) 

presenterade i sin forskning att marknaden reagerar olika beroende på orsaken till den 

orena revisionsberättelsen, men att felaktigt värderade poster är den orsak som investerare 

reagerar starkast på vid investeringsbeslut. 

 
Figur 4 – Orena revisionsberättelser 
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2.5 Redovisningskvalitet 
Den mest accepterade definitionen (Achim & Chis, 2014) av redovisningskvalitet bidrog 

Jonas och Blanchet (2010) med då de utvecklade ett ramverk för hur användaren av 

finansiella rapporter kan bedöma dess kvalitet. De menade på att de finansiella 

rapporterna är av god kvalitet när de ger fullständig och transparent information som inte 

är upplagd för att missleda användarna. En mer kompakt definition av 

redovisningskvalitet kan formuleras genom hur väl de finansiella rapporterna ger en 

rättvisande bild av bolagets finansiella ställning (Tang, 2008). Med dessa definitioner till 

hands går det att argumentera för att resultatmanipulering påverkar redovisningskvalitet 

negativt då det minskar transparensen och missleder användarna (Eng & Lin, 2012). 

Achim och Chis (2014) förklarar att de finansiella rapporterna bör vara pålitliga för att 

anses kvalitativa, vilket endast kan uppnås om de är neutrala och fria från manipulation.  

 

IASB, vars syfte är att förbättra den internationella kvaliteten på finansiella rapporter, 

presenterade 2008 två grundläggande egenskaper som de finansiella rapporterna bör 

inneha för att uppnå god redovisningskvalitet. Dessa grundläggande egenskaperna är en 

förutsättning för att de finansiella rapporterna ska vara användbara vilket inkluderar 

relevans och en trovärdig representation. Informationen i de finansiella dokumenten anses 

vara av relevans om den kan ligga till grund för användarnas beslut (IASB, 2008). 

Informationen ska med andra ord vara användbar vid beslutsfattande (Smith, Brännström 

& Jansson, 2015). Den andra grundläggande egenskapen, trovärdig representation, 

uppnås om de finansiella rapporterna innehåller all den information som krävs för att 

återge en trovärdig representation av den finansiella ställningen. Informationen ska sedan 

vara neutral och fri från partiskhet (IASB, 2008), vilket i denna mening innebär fritt från 

resultatmanipulering. Om en bolagsledning väljer att resultatmanipulera innebär det att de 

inskränker på de mest fundamentala egenskaperna för redovisningskvalitet. Detta 

eftersom att de finansiella rapporterna minskar den trovärdiga representationen av 

företaget, vilket innebär att de inte längre är av relevans vid beslutsfattande. Van Beest, 

Braam och Boelens (2009) styrker detta genom att förklara att resultatmanipulering 

negativt påverkar kvalitén på den finansiella rapporteringen, vilket i sin tur gör den mindre 

användningsbar inför beslutsfattande. 

 

Trots att värdet av redovisningen är bestämt av dess kvalitet är det svårt för läsaren att 

avgöra om de finansiella rapporterna är av hög kvalitet eller inte (Achim & Chis, 2014). 
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Hribar, Kravet och Wilson (2014) presenterade i sin forskning ett sätt att avgöra 

redovisningskvaliteten genom att ta avstamp i revisorns arvode. Deras uppfattning var att 

revisorn är den bästa att avgöra ett bolags redovisningskvalitet och genom att undersöka 

revisorns arvode skulle det därför vara möjligt att dra slutsatser kring 

redovisningskvaliteten. Ett högt arvode grundar sig i att revisorn haft ett omfattande arbete 

med att bolagets redovisning eftersom den då är av låg kvalitet. Revisionen kräver då ett 

större antal timmar och ett mer omfattande arbete. Hribar, Kravet och Wilson (2014) drog 

slutsatsen att revisorns arvode är en indikator på de finansiella rapporternas kvalitet.  

Redovisningskvalitet handlar sammantaget om att återge en rättvisande bild av bolagets 

räkenskaper utan att missleda användarna (Jonas och Blanchet, 2010). När ett bolag väljer 

att resultatmanipulera frångår de finansiella rapporterna den neutrala bilden som är en 

förutsättning för redovisningskvalitet (Achim och Chis, 2014). 

 

2.6 Resultatmanipulering 
De finansiella rapporterna är bolagets verktyg för att förmedla den ekonomiska 

ställningen till berörda intressenter, som i sin tur använder dessa rapporter som underlag 

vid beslutsfattande. För långivare handlar det om att utvärdera bolagets benägenhet att 

betala tillbaka skulden och utifrån förutsättningarna bestäms räntan, samt för investerare 

är målet en stabil avkastning på insatt kapital (Stowoly & Breton, 2003). Healy och 

Whalen (1999) beskriver de finansiella rapporterna som ett sätt för de bolag med god 

finansiell ställning att frånskilja sig från de bolag med mindre god finansiell ställning. Av 

den anledningen ligger det i varje bolags intresse att framställa de finansiella rapporterna 

så bra som möjligt för att stå på god fot med bolagets intressenter, vilket skapar de 

incitament som krävs för att resultatmanipulering ska uppstå.  

 

En tidig definition av resultatmanipulering presenterades av Schipper (1989) som ett 

medvetet ingripande i den finansiella rapporteringsprocessen i syfte att erhålla en fördel. 

En annan definition anser att resultatmanipulering sker när företagsledare använder 

bokföringstekniska medel för att förändra de finansiella rapporterna i syfte att vilseleda 

intressenter om bolagets underliggande finansiella ställning (Healy & Whalen, 1999). 

Jiraporn, Miller, Yoon och Kim (2008) hade en mer naiv syn på saken då de menar att 

resultatmanipulering, främst genom godtyckliga periodiseringar, gör informationen i de 

finansiella rapporterna mer relevant eftersom att kostnader som inte ska belasta en viss 
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period justeras. För att utveckla en förståelse för vad resultatmanipulering innebär 

behöver dessa definitioner operationaliseras och en vidare förklaring behövs. 

 

Resultatmanipulering kan beskrivas som en åtgärd som företagsledningen tar i syfte att 

påverka resultatet. Mohanran (2003) förklarade att företagsledningen kan ha olika 

strategiska motiv bakom resultatmanipulering och att detta påverkar om resultatet ska 

pressas upp eller drivas ner. Ett av de strategiska motivet som Mohanran (2003) 

presenterar innebär att företagsledningen medvetet driver ner resultatet när det är 

uppenbart att uppsatta mål inte kommer att nås. Bakgrunden till detta fenomen är att det 

negativa trycket från intressenter inte skiljer sig så mycket mellan ett dåligt resultat, och 

ett ännu sämre resultat. Företagsledningen kan därför komma undan genom att 

resultatmanipulera på ett sätt som skjuter upp vinster till framtiden. Kommande perioder 

kommer därför att uppvisa ett bättre resultat och företagsledningen beröms för att ha vänt 

på ett dåligt resultat. Detta är ett vedertaget fenomen som utnyttjas för att sätta nytillträdda 

företagsledare i respekt (Walsh, Craig & Clarke, 1991). Ett annat strategiskt motiv som 

företagsledningen kan ha för resultatmanipulering grundar sig i aktiemarknadens 

reaktioner beroende på om resultatet är positivt eller negativt (Healy & Wahlen, 1999; 

Graham, Harvey & Rajgopal, 2005). Degeorge, Patel och Zeckhauser (1999) menade på 

att det finns vissa psykologiska gränser när man bedömer ett bolags prestationer. Att 

uppvisa ett positivt resultat var den huvudsakliga anledningen till resultatmanipulering 

eftersom de ansåg att vi människor förknippar en förlust som något med stark negativ 

laddning och därför skall man som lägst uppvisa ett nollresultat för att undvika de negativa 

associationerna som förluster medför. Roychowdhury (2006) stödjer även detta 

resonemang i att undvika förluster och möta bolagets kortsiktiga mål genom 

resultatmanipulering. Degeorge, Patel och Zeckhauser (1999) föreslog även att om bolag 

inte kan uppvisa ett positivt resultat, skall man åtminstone sträva efter att bibehålla 

tidigare års resultat eller möta finansanalytikernas förväntningar. Enligt Graham, Harvey 

och Rajgopal (2005) är det viktigt för bolag att nå sina resultatmål för att bibehålla en 

positiv uppfattning om bolaget på kapitalmarknaden samt förbättra ledningens rykte för 

externa parter och ger försmak på framtida tillväxt.  

 

De olika metoderna för att resultatmanipulera på delas huvudsakligen in i två kategorier; 

bokföringstekniska och kassaflödespåverkande (Zang, 2012; Healy & Whalen, 1999; 

Mohanran, 2003). Den bokföringstekniska metoden innebär att t.ex. att företagsledningen 
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gör egna bedömningar av värdet av tillgångar och dess förväntade livslängd samt 

periodiseringar av pensionsavsättningar och garantiåtaganden (Healy & Whalen, 1999). 

Om företagsledningen i ett bolag vill minska vinsten i syfte att sänka skatten, kan de göra 

bedömningen att en tillgång behöver skrivas ned, vilket då tas upp som en kostnad i 

resultaträkningen eftersom att det anses som en under året förbrukad tillgång - och 

resultatet minskar (Smith, Brännström & Jansson, 2015). Eftersom att denna metod 

missbrukar flexibiliteten inom redovisningen har forskning visat att bokföringsteknisk 

resultatmanipulering begränsas av hög revisionskvalitet och ökad granskning av 

redovisningspraxis (Zang, 2012). Den andra metoden för att resulaltmanipulera på är 

kassaflödespåverkande och innebär bland annat att bolagsledningen beslutar att minska 

på diskretionära utgifter i slutet av varje kvartal, för att på så sätt öka vinsten. Andra 

exempel på kassaflödespåverkande resultatmanipulering kan innebära att sänka priser för 

att öka incitament för konsumtion, och att sälja tillgångar (Graham, Harvey & Rajgopal, 

2005).  

 

En utgångspunkt inom resultatmanipulering är att den missleder intressenter genom att 

framställa den finansiella situationen på ett mindre representativt sätt. Som respons på 

detta går det historiskt att se hur medias uppmärksammande av bolag som 

resultatmanipulerar lett till sjunkande aktiekurser (Healy & Whalen, 1999; Carcello & 

Neal, 2000). Det ska nämnas att resultatmanipulering inte behöver vara olagligt. I de flesta 

fallen använder sig bolagsledningen av lagliga bokföringstekniska och 

kassaflödespåverkande åtgärder för att på bästa sätt framställa bolaget i de finansiella 

rapporterna (Mohanran, 2003). Dock menar Stowoly och Breton (2003) att den enda 

skillnaden på resultatmanipulering och bedrägeri är att det sistnämnda håller sig utanför 

lagens ramar. Som tidigare nämnt är redovisningskvalitet en faktor som påverkas negativt 

av resultatmanipulering. Genom att bolagsledningen ägnar sig åt resultatmanipulering, 

ges de finansiella rapporterna en mindre representativ bild av företaget (Achim och Chis, 

2014), vilket leder till ett minskat förtroende för de finansiella rapporterna (Healy & 

Whalen, 1999).  

 

Genom bokföringstekniska åtgärder kan, som tidigare beskrivet, bolagsledningen påverka 

resultatet i önskvärd riktning. Resultatmanipulering genom bokföring grundar sig i de 

redovisningsstandarder som öppnar upp för bolagsledningens egna bedömningar och 

uppskattningar kring tillgångar, skulder och åtaganden (Healy & Whalen, 1999). Dessa 
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förutsättningar gör bokföringen mer flexibel och relevant, men eftersom det utnyttjas för 

resultatmanipulering minskar trovärdigheten för de finansiella rapporterna (Balans, 

2014).  

 

Genom egna bedömningar och uppskattningar är godtyckliga periodiseringar ett sätt som, 

genom att vara kostnadseffektiv och svår att upptäcka, blivit ett populärt sätt att 

resultatmanipulera på (Young, 1999). Exempelvis kan detta ske genom att förändra 

avskrivningsplanerna för bolagets tillgångar, eller som i banksektorn - att göra 

avsättningar för framtida befarade kreditförluster, går det att påverka resultatet utan att 

behöva ändra några underliggande transaktioner (Zang, 2012; Healy & Whalen, 1999). 

Detta missbruk av flexibiliteten som nuvarande standards erbjuder har medfört att 

aktörerna bakom regelverken ifrågasätter hur mycket egna bedömningar som 

fortsättningsvis ska få utrymme i bolagens externa redovisning (Healy & Whalen, 1999). 

 

Beträffande implementeringen av godtyckliga periodiseringar förklarar Zang (2012) att 

användandet minskar i samband med ett ökat borgenärsskydd. Hon förklarar att 

amerikanska företag blivit mer utsatta för granskning i samband med att Sarbanes-Oxley 

of Act implementerades i syfte att skydda investerare, vilket minskat användandet av 

godtyckliga periodiseringar. Zang (2012) förklarar även att minskad flexibilitet på grund 

av tidigare års godtyckliga periodiseringar medfört ett minskat användande. I de fall då 

bolaget är mindre finansiellt välmående eller har en mindre konkurrenskraftig ställning i 

branschen ökar användandet av godtyckliga periodiseringar, detta då det är mindre 

kostsamt än den kassaflödespåverkande resultatmanipulering. 

 

I denna studie kommer resultatmanipulering fortsättningsvis begränsas till den 

bokföringstekniska. Bakgrunden till detta är att redovisningskvalitet, som anses vara 

förklaringen till sambandet mellan resultatmanipulering och orena revisionsberättelser, är 

relaterbar till den bokföringstekniska metoden för resultatmanipulering (Eng och Lin, 

2012). Den kassaflödespåverkande metoden anses inte ha någon koppling till 

redovisningskvalitet då den inte integreras i några bokföringsmässiga handlingar. Inte 

heller anses den ha någon koppling till revisionskvalitet då minskning av diskretionära 

utgifter eller rabatterade priser i slutet av bokföringsåret är skäl nog till en oren 

revisionsberättelse. Vad som däremot hade talat för att kassaflödespåverkande 

resultatmanipulering hade kunnat tillämpas i studien är att åtgärderna för att påverka 
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resultatet minskar de finansiella rapporternas förmåga att spegla bolagets finansiella 

ställning. Detta är enligt Tang (2008) en förutsättning för god redovisningskvalitet.  

 

Sammanfattningsvis har detta kapitel presenterat de mest väsentliga teoretiska 

utgångspunkterna av revisionens roll för att kunna motivera studiens syfte. 

Resultatmanipulering har presenterats och valet av den bokföringstekniska metoden har 

motiverats. Även redovisnings- och revisionskvalitetens betydelse för revisorns 

benägenhet att avlägga en oren revisionsberättelse har presenterats med utgångspunkt i 

tidigare forskning har konstaterats. Vidare har olika underliggande faktorer till den orena 

revisionsberättelsen påvisats för att hypoteserna som i nästa avsnitt ska vara lättare att 

förstå.  
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3 Hypotesformulering 

 
I den teoretiska referensramen lyftes fundamentala begrepp för denna studien fram och 

hur de är sammanflätade. Genom detta kapitel av hypotesformuleringar har avstamp 

tagits i tidigare forskning där antaganden kommer att tas gällande sambandet mellan 

resultatmanipulering och oren revisionsberättelse, samt sambandet mellan 

resultatmanipulering och olika typer av orena revisionsberättelser. 

 
Stowoly och Breton (2003) förklarade att den enda skillnaden mellan 

resultatmanipulering och bedrägeri är att det sistnämnda håller sig utanför lagens ramar. 

Bakgrunden till det är att resultatmanipulering framställer de finansiella rapporterna på 

ett sätt som inte är representativt för bolaget. Resultatmanipulering leder med andra ord 

till att de finansiella rapporterna inte uppvisar en rättvisande bild av bolagets finansiella 

ställning (Achim & Chis, 2014) vilket är en förutsättning för att de finansiella rapporterna 

ska vara av god redovisningskvalitet (van Beest, Braam & Boelens, 2009).  

 

Redovisningskvalitet handlar om att de finansiella rapporterna ska ge fullständig och 

transparent information som inte är upplagd för att missleda användarna (Jonas & 

Blanchet, 2010). Med den definitionen till hands framgår det tydligt att 

resultatmanipulering är något som påverkar redovisningskvalitet negativt, vilket även Eng 

och Lin (2012) tillstyrker. I de fall då ett bolags finansiella rapporter är av låg 

redovisningskvalitet, och därmed inte uppvisar någon rättvisande bild i enlighet med 

årsredovisningslagen, riskerar bolaget att revisorn avlägger en oren revisionsberättelse 

(FAR, 2017b).  

 

En oren revisionsberättelse ska revisorn avlägga i de fall då de finansiella rapporterna inte 

är upprättade i enlighet med årsredovisningslagens bestämmelser, eller om revisorn anser 

det finnas oegentligheter kring bolagets räkenskaper eller förvaltning (SFS 1999:1079; 

Skatteverket, 2018). För bolaget vars revisionsberättelse blir oren kan det få förödande 

konsekvenser (Healy & Whalen, 1999) eftersom de finansiella rapporterna fungerar som 

bolagets verktyg för att förmedla den finansiella ställningen till dess intressenter. Om 

berörda intressenter får reda på att revisorn funnit oegentligheter i bolagets räkenskaper 

eller förvaltning, minskar lätt förtroendet för bolaget. Historiskt går det att se hur medias 
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uppmärksammande av bolags resultatmanipulering har lett till sjunkande aktiekurser 

(Healy & Whalen, 1999). 

 

Genom tidigare resonemang finns en kunskap att resultatmanipulering leder till låg 

redovisningskvalitet, och att låg redovisningskvalitet kan resultera i orena 

revisionsberättelser. Med det som utgångspunkt syftar studien till att undersöka huruvida 

det finns ett samband mellan resultatmanipulering och orena revisionsberättelser.  

 

Hypotes 1: Resultatmanipulering är positivt korrelerad med orena 

revisionsberättelser. 

 

För att vidare fördjupa frågeställningen avser studien att göra ytterligare avstamp i hypotes 

1 för att utöka förståelsen inom sambandet mellan resultatmanipulering och orena 

revisionsberättelser. Genom att testa nedanstående hypoteser syftar studien att identifiera 

om resultatmanipulering ger ett starkare samband med olika typer av oren 

revisionsberättelse.  

 

Enligt Healy & Whalen (1999) finns studier som menar på att resultatmanipulering inte 

ger en rättvisande bild av bolags ekonomiska ställning. Eftersom resultatmanipulering 

leder till en missvisande bild av räkenskaperna blir resultatet därmed att bolags 

redovisningskvalitet sjunker (Achim och Chis, 2014). Ur ett historiskt perspektiv tenderar 

media att rikta uppmärksamhet mot bolag som resultatmanipulerar vilket leder till minskat 

förtroende bland investerare och minskat aktievärde för bolaget (Healy & Whalen, 1999). 

Av denna anledning ligger det i bolagets intresse att intressenter och investerare inte skall 

få reda på att de engagerar sig i resultatmanipulerande aktiviteter. För att dölja faktumet 

att bolaget resultatmanipulerar är dessa bolag mer benägna till att undanhålla information 

vilket tvingar revisorerna att reservera sig i sina uttalanden då de inte kunnat inhämta 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Enligt Stowoly och Breton (2003) som i 

hög utsträckning likställer resultatmanipulering som en laglig form av bedrägeri finns 

också anledning att anta att bolag döljer information på grund av oegentligheter inom 

bolaget. Det är med ovanstående resonemang som föranleder den andra hypotesen. 

 

Hypotes 2: Resultatmanipulering är positivt korrelerad med revisionsberättelser som 

blivit orena på grund av otillräckliga revisionsbevis. 
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Enligt studier av Farrugia och Baldacchino (2005) och Xu et al. (2011) tenderar de flesta 

orena revisionsberättelser att innehålla uttalanden gällande osäkerheten kring bolagets 

fortsatta drift. Faktorer som kan föranleda till ett sådant uttalande brukar vanligen vara att 

halva bolagets bundna aktiekapital är förbrukat, stora nettoskulder, likviditetsbrist, 

kapitalbrist, pågående rättsliga åtgärder, oförmåga att finansiera investeringar samt förlust 

av nyckelpersoner, betydande avtal, marknad eller leverantör (Sundgren & Svanström, 

2014; Adrian & Torén, 2006; Farrugia & Baldacchino, 2005). Eftersom det är lagstadgat 

måste revisorn uttala sig om denne finner någon händelse eller förhållande som skulle 

kunna vara en osäkerhetsfaktor för bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet (SFS 

1999:1079; SFS 2005:551; FAR, 2017b). Givet att bolag sitter i en besvärlig situation där 

framtida verksamheten äventyras anses att dessa bolag är mer benägna till att 

resultatmanipulera sina räkenskaper för att öka intrycket av dess välmående status. Att 

råka ut för en anmärkning gällande fortsatt drift kan enligt Sundgren och Svanström 

(2014) innebära ytterligare svårigheter för bolag att driva vidare sin verksamhet eftersom 

det skapar negativt intryck för intressenter vilket försvårar möjligheten att knyta sig an 

viktiga avtal och relationer. Följaktligen kan detta påskynda processen mot en 

konkurssituation som bolag gärna undviker, och därmed är dessa bolag också mer villiga 

till att ägna sig åt resultatmanipulerande aktiviteter jämfört ett välmående bolag i god 

ekonomisk situation. 

 

Hypotes 3: Resultatmanipulering är positivt korrelerad med revisionsberättelser som 

blivit orena på grund av osäkerhet kring fortsatt drift. 

 

Det förekommer en grundläggande uppfattning att bolag med orena revisionsberättelser i 

större utsträckning ägnar sig åt resultatmanipulering eftersom de av olika anledningar 

uppvisat tendenser till en tvivelaktig bokföring. Ytterligare en anledning till att ett bolag 

kan få oren revisionsberättelse är ifall bolaget inte uppfyllt sina skattehänförliga 

skyldigheter såsom sent inbetalda skatter och avgifter eller upprättat årsredovisningen för 

sent (FAR, 2017b). Enligt Farrugia och Baldacchino (2005) är detta vanligt i mindre bolag 

som inte besitter tillräckligt med resurser för en felfri administration.   

 

Sambandet mellan orena revisionsberättelser och resultatmanipulering härleds till 

tvivelaktigheter i bolagens redovisning där de har olika incitament till att 
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resultatmanipulera. I de fall då revisorn utfärdar en oren revisionsberättelse på grund av 

att bolagen inte har uppfyllt sina skattehänförliga skyldigheter eller för att 

årsredovisningen upprättats för sent, är detta istället kopplat till dåligt administrativt 

arbete.  

 

Hypotes 4: Resultatmanipulering har ingen korrelation med revisionsberättelser som 

blivit orena på grund av ej uppfyllda skattehänförliga skyldigheter eller sent upprättad 

årsredovisning. 

 

Enligt Dechow, Sloan & Sweeney (1995) kan bolag resultatmanipulera genom 

tillgångarnas värdering vilket framgår då både omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångarnas värden tas i beaktande vid detektering av resultatmanipulering 

(se 4.4.2  Applicering av Modified Jones Model). Även Linthicum, Reitenga och Sanchez 

(2010) beskriver hur resultatmanipulering tar uttryck genom kreativa värderingar av 

tillgångar.   

 

När revisorn anser att balans- eller resultaträkningen innehåller felaktigt värderade poster 

skall en revisionsberättelse innehålla ett uttalande med reservation. Givet att revisorerna 

och bolaget är oeniga om värdet av en tillgång har detta ursprung i att bolaget, genom 

bokföringsmässiga metoder, har tillämpat vinklade värderingsmetoder för att 

resultatmanipulera. Med nämnda resonemang testas hypotesen att bolag som råkar ut för 

oenigheter med revisorn gällande värdering av poster i räkenskaperna även i högre grad 

bedriver godtyckliga periodiseringar genom olika värderingsmetoder. 

 

Hypotes 5: Resultatmanipulering är positivt korrelerad med revisionsberättelser som 

blivit orena på grund av att revisorn är oense gällande en eller flera posters värdering. 

 

Vid en jämförelse av benägenheten att dela ut en oren revisionsberättelse mellan större 

och mindre revisionsbyråer menar Citron och Taffler (1992) att benägenheten är större 

bland de större revisionsbyråerna. Detta grundar sig i att revisionsbyråer har ett finansiellt 

beroende av de arvoden som klienterna betalar för revisorns tjänster. Bazerman, Morgan 

och Loewenstein (1997) beskriver att detta finansiella beroende yttrar sig genom att 

revisorn undantar sig att avlägga en oren revisionsberättelse med rädsla av att klienterna 

vid missnöje ska byta revisionsbyrå. Vid en jämförelse av större och mindre 
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revisionsbyråer framgår det dock att de större revisionsbyråerna har ett mindre finansiellt 

beroende av varje klient på grund av att dessa har en större kundbas. Det innebär dessutom 

en större risk i att skada varumärket om revisorn undantar sig att avlägga en oren 

revisionsberättelse om det vid ett senare fall skulle uppmärksammas att klienten borde 

vara föremål för en oren revisionsberättelse  (Citron & Taffler, 1992). Ett exempel på 

detta är konkursen av revisionsbyrån Arthur Andersen efter det att Enronskandalen 

uppmärksammats. Arthur Andersen hade inte gjort några uttalanden gällande Enrons 

redovisning som allt annat än gav någon rättvisande bild av deras finansiella ställning 

vilket uppmärksammades när bolaget gick i konkurs. När det uppdagades att Arthur 

Andersen varit delaktiga i bokföringsbrotten tappade deras klienter förtroendet vilket 

ledde till att flera av dessa valde att byta revisionsbyrå och Arthur Andersen gick tätt därpå 

i konkurs (Linthicum, Reitenga & Sanchez, 2010).  

 

Då större revisionsbyråer är mer oberoende av sina klienter finns det som tidigare nämnt 

en större benägenhet att avlägga orena revisionsberättelser, vilket enligt tidigare 

identifierad forskning är synonymt med god revisionskvalitet (Citron & Taffler, 1992; 

Farrugia & Baldacchino, 2005). Därför borde revisionsbyråerna i Big Four ha en lägre 

acceptans mot godtyckliga periodiseringar och därmed vara mer benägna att avlägga 

orena revisionsberättelser när detta förekommer. Den sjätte hypotesen som prövas lyder 

därför enligt följande. 

 

Hypotes 6: Effekten av resultatmanipulering på orena revisionsberättelser är starkare 

i bolag vars revisor tillhör Big Four. 
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4 Metod 
 

Detta kapitel avser att ge utförliga förklaringar kring studiens ansats och 

forskningsdesign. Vidare kommer ett genomgående resonemang ske kring vilken metod 

som är mest lämplig för att mäta resultatmanipulering och hur den skall tillämpas. I 

operationaliseringen kommer studiens beroende, oberoende och kontrollvariabler att 

beskrivas där efterföljande urvalsavsnitt behandlar urvalet och datainsamlingen. 

 

4.1 Forskningsansats 
En utgångspunkt inom forskning är att det finns två stycken uppfattningar om förhållandet 

mellan teori och praktik; induktiv och deduktiv ansats. Båda metoderna används för att 

komma fram till slutsatser, men skillnaden är dess tillvägagångssätt. Inom den induktiva 

ansatsen skapas en teori genom observationer av verkligheten (Bryman & Bell, 2017), där 

man är mer intresserad av att skapa hypoteser än att testa redan formulerade hypoteser. 

Ett vedertaget exempel på en induktiv ansats är att alla svanar som observerats är vita, 

därför är alla svanar vita. Denna induktiva slutsats ligger som grund för Nessum Nicholas 

Talebs (2007) kritiska bok The Black Swan där flera argument mot den induktiva ansatsen 

presenteras. Taleb menar på att den induktiva metoden är skör eftersom att det i många 

fall inte är möjligt att observera en hel population och att slutsatserna därför inte är logiskt 

giltiga.  

 

I denna studie används deduktiv ansats vilket innebär att en utgång från en teori, skapar 

hypoteser som sedan testas mot observationer från verkligheten.  (Bryman & Bell, 2017). 

Dessa hypoteser utgår oftast från att finna ett samband mellan två eller flera variabler, 

vilket är signifikant för den deduktiva ansatsen. Praktiskt innebär det att man utgår från 

den kunskapen som finns inom resultatmanipulering, orena revisionsberättelser och 

redovisningskvalitet. Dessa variabler operationaliseras sedan för att kunna mätas, vilket 

görs kvantitativt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Därefter testas hypoteserna genom 

datainsamling från ett bestämt urval. Den deduktiva ansatsen anses mest lämplig eftersom 

studiens fokus utgår från teorier om redan befintliga samband; resultatmanipulering och 

redovisningskvalitet, samt redovisningskvalitet och orena revisionsberättelser. Dessutom 

passar den deduktiva ansatsen bra då syftet är att finna ett konkret samband, utan risk för 

några subjektiva tolkningar vilket är mer signifikant för den induktiva ansatsen.  
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4.2 Undersökningsmetod 
Denna uppsats avser att identifiera ett samband mellan resultatmanipulering och orena 

revisionsberättelser och förklara relationen mellan dessa. Genom en deduktiv 

forskningsansats, som skall tillämpas i denna undersökning, är det enligt Bryman och Bell 

(2017) lämpligt att applicera en kvantitativ forskningsstrategi till fördel för en kvalitativ 

forskningsstrategi. Kvalitativ forskning är förknippad med induktiv forskningsansats och 

syftar åt att tolka och uppnå en förståelse av forskningsobjektet. Dessutom strävar den 

kvalitativa forskningsstrategin efter att generera teorier utifrån hur verkligheten tolkas 

vilket inte är lämpligt för denna studie. Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen 

har det byggts upp en förståelse kring begreppen orena revisionsberättelser och 

resultatmanipulering och hur detta kan tänkas kopplas samman genom 

redovisningskvalité. Genom att mäta resultatmanipulering och sedan testa sambandet med 

orena revisionsberättelser genom våra hypoteser kommer resultatet bli till grund för den 

diskussion som följer. Då den kvantitativa forskningsstrategin syftar åt att pröva befintliga 

teorier istället för att skapa teorier, lämpar sig den kvantitativa forskningsstrategin för 

denna undersökning (Bryman & Bell, 2017). 

 

Vidare avser denna undersökning att studera sambandet mellan resultatmanipulering och 

orena revisionsberättelser hos ett större antal bolag där det krävs en större mängd data. 

Den stora mängden data kommer att behövas dels för att antalet observationer har stor 

betydelse på studiens reliabilitet och dels för att mätningen av resultatmanipulering 

innehåller många del-beräkningar innan de godtyckliga periodiseringarna kan 

kvantifieras.  Vid en kvalitativ forskningsstrategi hade urvalet valts ut mer omsorgsfullt 

och begränsat där tyngdpunkten hade varit på att skapa en djupgående uppfattning av 

sambandet, snarare än att identifiera sambandet hos ett större urval. Dessutom är 

resultatmanipulering en kvantifierbar och objektiv företeelse där bolagens räkenskaper 

skall tillhandahållas samt att studien avser att kunna generalisera resultatet av 

undersökningen i det praktiska genomförandet av revisionen vilket gör den kvantitativa 

forskningsstrategin mer passande (Bryman & Bell, 2017). 
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4.3 Tvärsnittsdesign 
I enlighet med tidigare forskning av bland annat Roychowdhury (2006), Gunny (2010) 

och Zang (2012) avser denna studie att tillämpa en tvärsnittsdesign för mätning av 

resultatmanipulering vilket är en vanlig metod när kvantifierbara mått skall studeras. 

Detta innebär att datainsamlingen vid en viss tidpunkt kommer att ta hänsyn till flera 

observationer för att framställa de variabler som studien kräver (Bryman & Bell, 2017). 

Genom att vid en viss tidpunkt testa insamlade variabler statistiskt kan eventuella 

variationer och mönster identifieras varpå studien avser att identifiera sambandet mellan 

resultatmanipulering och orena revisionsberättelser.  

 

Den longitudinella metoden ämnar istället åt att samla in data vid flera tidpunkter för att 

identifiera förändringar över tid (Bryman & Bell, 2017) vilket går emot denna studies 

syfte då den ämnar att studera sambandet mellan två variabler vid givna tidpunkter. 

Följaktligen kan en lång tidsserie av data leda till stora bortfall samt stor tidsåtgång vilket 

även är anledningen till varför branschspecifika parametrar tillämpas istället för 

bolagsspecifika parametrar vid beräkningar av godtyckliga periodiseringar (se 4.4.2.2 

Bolagsspecifika parametrar). 

 

4.4 Detektering av resultatmanipulering 
Det finns flera olika metoder för detektering av resultatmanipulering beroende på om 

tillvägagångssättet är bokföringstekniskt eller kassaflödespåverkande. De olika 

tillvägagångssätten har sammanställts och utvärderats i tidigare litteratur vilket har blivit 

en utgångspunkt vid fastställande av vilken metod som studien skall tillämpa sig av. Vid 

beskrivningen av metoderna har ursprungsspråket, engelska, behållits för att göra studien 

mer reliabel. Genom att kunna tyda formlerna samt igenkänna dem från tidigare studier 

blir dem även mer applicerbara i framtida studier. Då det initiala sambandet utgår från 

redovisningskvalitet anses bokföringsteknisk resultatmanipulering vara den mest 

passande metoden att utgå från vid detektering av resultatmanipulering.  

 

4.4.1 Resultatmanipulering genom bokföring 

Vid resultatmanipulering genom bokföring är detektering av godtyckliga periodiseringar 

den mest fundamentala metoden (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). Eftersom att dessa 

godtyckliga periodiseringar med blotta ögat inte går att se, har det producerats modeller 
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som detekterar de godtyckliga periodiseringarna. Dessa modeller följer samma 

grundläggande principer i att man separerar de icke-godtyckliga periodiseringarna från de 

totala periodiseringarna och på så sätt får fram de godtyckliga periodiseringarna. 

 
DAt = TAt – NDAt 

 

DAt =  Discretionary Accruals; 

TAt =  Total Accruals; and 

NDAt =  Non-Discretionary Accruals. 

 
 

Dechow, Sloan & Sweeney (1995) testade fyra stycken sedan tidigare etablerade metoder 

tillsammans med en egen modifierad metod för att se vilken som i störst utsträckning 

lyckas detektera resultatmanipulering. Resultatet de presenterade var att The Modified 

Jones Model är den mest effektiva metoden, vilket även Alcarria och De Albornoz Nouger 

(2004) kom fram till i sin utvärdering av de olika metoderna. Med utgångspunkt i 

Dechow, Sloan & Sweeneys (1995) undersökning kommer fem modeller för detektering 

av resultatmanipulering presenteras i kronologisk ordning.  

 

4.4.1.1 Healy Model (1985) 

Healy utvecklade 1985 en av de första modellerna för att identifiera godtyckliga 

periodiseringar när författaren skulle studera ledningens benägenhet att 

resultatmanipulera givet att bolaget hade prestationsbaserade bonussystem. I Healy 

Model utgår författaren från antagandet att icke-godtyckliga periodiseringar är ett 

återvändande fenomen som är konstant oavsett period. Därför kan man beräkna de icke-

godtyckliga periodiseringarna genom att summera totala periodiseringar över flera 

perioder dividerat med totala tillgångar. Sedan skall detta divideras med antalet perioder 

som observationen avser. Eftersom icke-godtyckliga periodiseringar antas vara konstanta, 

utgår Healy Model från ett underförstått antagande att totala periodiseringar upplever 

nolltillväxt. Om periodiseringarna ökar eller minskar innebär detta att ledningen ägnar sig 

åt godtyckliga periodiseringar för att resulaltmanipulera och därmed påverka 

bonussystemens utdelning (Healy, 1985; Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 
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NDAt = St!"#
!

 

 

 

NDA =  Estimated non-discretionary accruals; 

TA =  Total accruals scaled by lagged total assets; 

t =   1, 2,..T is a year subscript for years included in the estimation 

period; and 

t =  A year subscript indicating a year in the event period. 

 
 

4.4.1.2 DeAngelo Model (1986) 

Denna modell för detektering av resultatmanipulering grundar sig i en undersökning av 

redovisningen i 64 bolag där bolagsledningen bestämt sig för att utöka sitt aktieinnehav. 

DeAngelo (1986) ville undersöka om bolagsledningen använde sig av godtyckliga 

periodiseringar i syfte att minska vinsten och på så vis komma över aktierna till ett lägre 

pris. Modellen som DeAngelo använde sig av är lik den som Healy (1985) presenterade 

då båda modellerna utgår från att de icke-godtyckliga periodiseringarna är konstanta över 

tid och de båda tar avstamp i tidigare år. Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda 

modellerna är att DeAngelo Model endast utgår från det föregående året, medan Healy 

Model tar flera år i beaktning vid jämförelse med förändringen av totala periodiseringar 

(Dechow, Sloan & Sweeney, 1995).  

 

Modellen går ut på att jämföra årets totala periodiseringar med det föregående årets totala 

periodiseringar. Eftersom att ett grundläggande antagande utgår från att de icke-

godtyckliga periodiseringarna är konstanta, kommer en differens i de totala 

periodiseringarna innebära att bolagsledningen har resultaltmanipulerat genom 

godtyckliga periodiseringar (DeAngelo, 1986; Dechow, Sloan & Sweeney, 1995).  

 
NDAt = TAt-1 

       

  

NDA =   Estimated non-discretionary accruals; 

TA =   Total accruals scaled by lagged total assets;  
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t - 1 =  Total assets at t -1; and 

t =  A year subscript indicating a year in the event period. 

 
 

4.4.1.3 Industry Model (1991) 

Denna modell tillämpades av Dechow och Sloan (1991) och skiljer sig från Healy Model:s 

och DeAngelo Model:s antagande att de icke-godtyckliga periodiseringarna är konstanta 

över tiden. Istället syftar modellen åt att förklara de icke-godtyckliga periodiseringarna 

genom de periodiseringar som genomförs hos bolag inom samma bransch. Modellen tar 

även hänsyn till bolagsspecifika parametrar 1 och 2 som beräknas genom att tillämpa en 

multipel OLS regressionsanalys  på observationerna (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 

 
NDAt = g1 + g2medianI(TAt) 

 

NDA =  Estimated non-discretionary accruals; 

medianI(TAt) = The median value of total accruals scaled by lagged assets for 

all non sample firms in the same 2-digit SIC code; and 

t =  A year subscript indicating a year in the event period. 

 
 

4.4.1.4 Jones Model (1991) 

Som en reaktion på modellerna framtagna av Healy (1985) och DeAngelo (1986) tog 

Jones (1991) fram en ny metod för att mäta resultatmanipulering genom de godtyckliga 

periodiseringarna. Likt Industry model utgår Jones model från antagandet att icke-

godtyckliga periodiseringar inte är konstanta och modellen antar även att intäkter är icke-

godtyckliga. Jones model (1991) syftar att kontrollera effekterna av förändringar i bolags 

ekonomiska situation och hur dessa påverka de icke-godtyckliga periodiseringarna. Detta 

sker genom att tillämpa bolagsspecifika parametrar som multipliceras med intäkter och 

anläggningstillgångar (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 

 
NDAt =a1(1/At-1) + a2(DREVt) + a3(PPEt) 

 

NDA =  Estimated non-discretionary accruals; 
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At-1 =  Total assets at t-1;  

DREVt = Revenues in year t less revenues in year t-1 scaled by total 

assets at t-1; 

PPEt = Gross property plant and equipment in year t scaled by total 

assets at t-1; 

a1, a2, a3 =  Firm-specific parameters; and 

t =  A year subscript indicating a year in the event period. 

 
 

4.4.1.5 Modified Jones Model (1995) 

Dechow, Sloan och Sweeney (1995) vidareutvecklade Jones Model i samband med sin 

studie där man syftade att testa de tidigare nämnda modellerna för att komma fram till 

vilken modell som kunde mäta de icke-godtyckliga periodiseringarna på bästa sätt. 

Författarna fann att samtliga modeller kunde till viss mån mäta icke-godtyckliga 

periodiseringar men att de var bristfälliga när bolag uppnådde stora ekonomiska 

förändringar under den mätta perioden. Modified Jones Model utgår från Jones Model 

som visade sig vara mest effektiv på att mäta icke-godtyckliga periodiseringar men 

Dechow, Sloan och Sweeney (1995) identifierade bristerna i att Jones Model förbisåg 

möjligheten för ledningen att resultatmanipulera genom intäkterna. Därmed har Modified 

Jones Model implementerat kundfordringar i sina beräkningar eftersom ledningen antas 

lättare kunna resultatmanipulera intäktsredovisningen genom kreditförsäljning än 

kontantförsäljning. 

 
NDAt =a1(1/At-1) + a2(DREVt - DRECt) + a3(PPEt) 

 

NDA =  Estimated non-discretionary accruals; 

At-1 =  Total assets at t-1;  

DREVt = Revenues in year t less revenues in year t-1 scaled by total 

assets at t-1; 

DRECt = Net receivables in year t less net receivables in year t-1 scaled 

by total assets at t-1; 
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PPEt = Gross property plant and equipment in year t scaled by total 

assets at t-1; 

a1, a2, a3 =  Firm-specific parameters; and 

t =  A year subscript indicating a year in the event period.

 
 

4.4.1.6 Utvärdering av de olika modellerna 

Dechow, Sloan och Sweeney (1995) testade samtliga av ovan beskrivna modeller i syfte 

att avgöra vilken som lämpar sig bäst för att detektera resultatmanipulering. Deras resultat 

påvisade att Modified Jones Model gav minst Typ II-fel, vilket innebär att det var den 

metoden som i lägst omfattning accepterade nollhypotes trots att den är falsk.  

 

På grund av att det är den mest pålitliga metoden, har det blivit den metoden som i störst 

utsträckning används vid detektering av godtyckliga periodiseringar (Dechow, Sloan & 

Sweeney, 1995). Även Guay, Kothari och Watts (1996) undersökte de fem metoderna och 

kom fram till ett liknande resultat som Dechow, Sloan och Sweeney (1995).  

 

I processen med att detektera godtyckliga periodiseringar kommer studien, av ovan 

nämnda anledningar, att använda sig av Modified Jones Model. Till skillnad mot Healy 

Model och DeAngelo Model har den fördelen att inte anta att de icke-godtyckliga 

periodiseringarna är konstanta. I de fall då de icke-godtyckliga periodiseringarna 

förändras mellan åren, kommer Healy Model och DeAngelo Model att mäta de 

godtyckliga periodiseringarna felaktigt. Fördelen med Modified Jones Model vid en 

jämförelse med Jones Model är att den tar hänsyn till ledningens förmåga att 

resultatmanipulera genom intäkterna då den implementerar kundfordringar i modellen 

(Dechow, Sloan & Sweeney, 1995).   

 

För att öka tillförlitligheten i modellen, applicerades den på ett allmänt välkänt fall av 

resultatmanipulering. Enron, som tidigare beskrivits, resultatmanipulerade sitt resultat 

genom att ta upp framtida förväntade intäkter innan de ägt rum vilket är typiskt för 

godtyckliga periodiseringar. Resultatet av att applicera Modified Jones Model på Enron 

påvisade resultatmanipulering i stor omfattning. Det genomsnittliga värdet för 

godtyckliga periodiseringar vid tillämpning av modellen på studiens urval är 0,2186 
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medan Enrons värde uppgick till 423,1659. Det är det högsta värdet av 

resultatmanipulering som studien påvisat och är en indikation på att modellen är 

tillförlitlig.   

 

4.4.2 Applicering av Modified Jones Model 

4.4.2.1 Totala periodiseringar 

I det första steget skall de totala periodiseringarna fastställas genom att inhämta data från 

balansräkningen. Denna metod att räkna ut de totala periodiseringarna har tidigare 

tillämpats av Healy (1985), DeAngelo (1986), Dechow och Sloan (1991) samt Dechow, 

Sloan och Sweeney (1995). Däremot förekommer kritik riktad mot denna metod att 

fastställa de totala periodiseringar. Enligt Hribar och Collins (2002) kan data från 

balansräkningen uppvisa mätfel av de totala periodiseringarna om det har skett fusion, 

förvärv eller avyttring av verksamhet. Författarna föreslår istället att kassaflödesanalysen 

används som underlag vid beräkning av de totala periodiseringarna.  

 

Trots delade meningar kring hur de totala periodiseringarna skall beräknas syftar denna 

uppsats att tillämpa balansräkningen som underlag då de flesta tidigare studier har använt 

sig av denna metod (Healy, 1985; DeAngelo, 1986; Dechow & Sloan, 1991; Dechow, 

Sloan & Sweeney, 1995). Denna beräkning görs genom att utgå från förändringen i 

omsättningstillgångar som sedan skall subtraheras med förändringen i kortfristiga skulder, 

förändringen i likvida medel och kostnader för av- och nedskrivningar samt adderas med 

förändringen i den kortfristiga delen av de långfristiga skulder. Detta skall sedan divideras 

med de totala tillgångarna från föregående period. 

 
TAt = (DCAt - DCLt - DCasht + DSTDt - Dept)/(At-1) 

 

TA =  Total accruals; 

DCA =  Change in current assets; 

DCL =  Change in current liabilities; 

DCash =  Change in cash and cash equivalents; 

DSTD =  Change in debt included in current liabilities; 

Dep =  Depreciation and amortization expense; 

At-1 =  Total assets at t-1; and 

t =  A year subscript indicating a year in the event period. 
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Med anledning av studiens urval, kommer observationerna involvera både bolag som 

tillämpar K2- likväl som K3-regelverken. Detta innebär att för de bolag som tillämpar 

K2-regelverken sker ingen särskild redovisning för de långfristiga skulder som blir 

kortfristiga (FAR, 2017a). Att endast inhämta denna variabel för de bolag som tillämpar 

K3-regelverken samt utelämna motsvarande variabeln för de bolag som tillämpar K2-

regelverken skulle minska studiens validitet avsevärt då de totala periodiseringarna inte 

beräknas med samma konsekventa metod genom hela studien. Därmed utgår denna 

justeringspost då det inte är möjligt att inhämta variabeln ΔSTD i flertalet observationer. 

 

4.4.2.2 Bolagsspecifika parametrar 

I det andra steget skall de bolagsspecifika parametrarna α1, α2, och α3 skattas för att vidare 

kunna implementeras i det tredje steget där de icke-godtyckliga periodiseringarna skall 

beräknas. 

 
TAt = a1(1/At-1) + a2(DREVt) + a3(PPEt) + et 

 

TAt  =  Total accruals; 

At-1 =  Total assets at t-1;  

DREVt = Revenues in year t less revenues in year t-1 scaled by total 

assets at t-1; 

PPEt = Gross property plant and equipment in year t scaled by total 

assets at t-1; 

a1, a2, a3 =  Firm-specific parameters; and 

et =  The residual. 

 
 

Genom att tillämpa ovanstående formel kan de bolagsspecifika parametrarna skattas 

genom att använda en multipel OLS regressionsanalys. De totala periodiseringarna är 

enligt formeln den beroende variabeln medan föregående års totala tillgångar, 

förändringen i intäkter och anläggningstillgångar är de oberoende variablerna. Eftersom 
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dessa skattningar är tidskrävande kommer statistikprogrammet SPSS användas där 

koefficienterna i respektive regressionsanalys blir studiens bolagsspecifika parametrar.  

 

Då denna skattning är en tidsserieregression som kräver åtminstone tio års data medförs 

flera problem. Ur ett tidsperspektiv kommer detta vara mycket tidskrävande eftersom tio 

års data från varje individuellt bolag skall samlas in och behandlas. Enligt Jones (1991) 

kan även denna stora datamängd skapa stora bortfall, då en tioårsperiod kan innebära 

konkurser och nystartade bolag där tio års data inte går att inhämta. Genom att 

implementera Cross-sectional Jones Model (Defond & Jiambalvo, 1994) kan man istället 

göra branschspecifika tvärsnittsregressioner vilket leder till branschspecifika parametrar. 

Skattningen har genomförts genom att ta hänsyn till samtliga bolag inom varje bransch 

(se. 4.6.1 Branschindelning) vid framtagning av koefficienterna för respektive bransch. 

Dessutom kräver denna metod endast data från minst tio bolag från varje bransch, istället 

för tio års data per enskilt bolag. Det finns även nackdelar med branschspecifika att 

studiens validitet kommer att sjunka i förhållande till bolagsspecifika parametrar. Men 

med anledning av det stora bortfallet som kommer uppstå samt studiens tidsaspekt 

kommer branschspecifika parametrar tillämpas istället för bolagsspecifika parametrar. 

Detta innebär att alla de studerade bolagen kommer att ha en parameter som är unik för 

varje enskild bransch (se Appendix I).  

 

4.4.2.3 Icke-godtyckliga periodiseringar 

Det tredje steget består av en beräkning av de icke-godtyckliga periodiseringarna med 

hjälp av Modified Jones Model. Värdena för α1, α2, och α3 kommer att bestå av de 

branschspecifika parametrarna som skattades i föregående steg.  

 
NDAt =a1(1/At-1) + a2(DREVt - DRECt) + a3(PPEt) 

 

NDA =  Estimated non-discretionary accruals; 

At-1 =  Total assets at t-1;  

DREVt = Revenues in year t less revenues in year t-1 scaled by total 

assets at t-1; 

DRECt = Net receivables in year t less net receivables in year t-1 scaled 

by total assets at t-1; 

 



  
 

42 

PPEt = Gross property plant and equipment in year t scaled by total 

assets at t-1; 

a1, a2, a3 =  Firm-specific parameters; and 

t =  A year subscript indicating a year in the event period.

 
 

4.4.2.4 Godtyckliga periodiseringar 

I det slutgiltiga steget skall de godtyckliga periodiseringarna beräknas. Eftersom de totala 

periodiseringar (se 4.4.2.1 Totala periodiseringar) och de icke-godtyckliga 

periodiseringarna (se 4.4.2.3 Icke-godtyckliga periodiseringar) redan har beräknats, 

kräver denna beräkning endast en enkel subtraktion enligt följande formel: 

 
DAt = TAt - NDAt 

 

DAt =  Discretionary Accruals 

TAt =  Total Accruals 

NDAt =  Non-Discretionary Accruals 

 
 

4.5 Operationalisering 
Operationalisering innebär enligt Bryman och Bell (2017) att man mäter de begrepp som 

skall mätas. Operationaliseringen har sin grund i tidigare forskning men den är också 

anpassad utefter hypotesformuleringen samt studiens förutsättningar. I följande avsnitt 

kommer det ges detaljerade beskrivningar av beroende, oberoende och kontrollvariabler. 
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Beroende variabler  

UNQUAL Oren revisionsberättelse 
INFO Otillräckliga revisionsbevis 

GC Osäkerhet kring fortsatt drift 
LATE Skattehänförliga skyldigheter och sent upprättad årsredovisning 

VAL Oense om värdering 
Oberoende variabler  

DA_AB Godtyckliga periodiseringar i absoluta tal 
DA_BIG4 Interaktionsvariabel för godtyckliga periodiseringar och Big Four som 

revisor 
Kontrollvariabler  

BIG4 Big Four som revisor 
ASS Totala tillgångar 

DEBT Skuldsättningsgrad 
ROA Räntabilitet på eget kapital 

LAST5 Oren revisionsberättelse under de fem senaste åren 
Tabell 1 – Studiens variabler 

 

4.5.1 Beroende variabler 

De beroende variabler som kommer tillämpas i denna studie kommer huvudsakligen bestå 

av olika typer av revisionsberättelser då studien avser att undersöka om det finns ett direkt 

samband mellan resultatmanipulering och orena revisionsberättelser. Eftersom det finns 

en uppfattning av att bolag som får oren revisionsberättelse är mer benägna till att ägna 

sig åt resultatmanipulering jämfört med bolag som får ren revisionsberättelse, innebär 

detta att de beroende variablerna skall urskilja de olika typerna av revisionsberättelser 

baserat på revisorns uttalanden och anmärkningar.  

 

För att kunna undersöka hypotes 1 krävs en tydlig distinktion mellan rena och orena 

revisionsberättelser. Då revisionsberättelser i sig inte består av siffror och därmed inte kan 

kvantifieras eller rangordnas måste detta begrepp operationaliseras för att kunna 

tillgodogöras i den statistiska studien. Därför kommer den beroende variabeln lämpligen 

att kodas som en dummyvariabel där 0 är rena revisionsberättelser enligt 

standardförfarande och 1 är orena revisionsberättelser med avvikelser från 

standardförfarande. 

 

UNQUAL = Oren revisionsberättelse 

 

Eftersom det även avses att studera om olika typer av revisionsberättelser har starkare 

respektive inget samband med resultatmanipulering har hypotes 2, hypotes 3, hypotes 4 
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och hypotes 5 inriktat sig på revisionsberättelser som har blivit orena på grund av 

otillräckliga revisionsbevis, osäkerhet kring fortsatt drift, skattehänförliga skyldigheter 

eller sent upprättad årsredovisning respektive oense om värdering. Därmed kommer 

även de beroende variablerna i följande hypoteser att kodas som dummyvariabler, där 0 

är övriga revisionsberättelser och 1 är respektive avvikelse i revisionsberättelsen. 

 

INFO = Otillräckliga revisionsbevis 

GC = Osäkerhet kring fortsatt drift 

LATE = Skattehänförliga skyldigheter och sent upprättad årsredovisning 

VAL = Oense om värdering 

 

4.5.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i denna studie består av den mängd resultatmanipulering som 

bolagen i urvalet ägnar sig åt mellan 2014-2017. Vid beräkningen av resultatmanipulering 

genom bokföring kommer, likt tidigare forskning (Healy, 1985; DeAngelo 1986; Dechow 

& Sloan, 1991; Jones, 1991; Dechow, Sloan & Sweeney, 1995), att uppskatta de 

godtyckliga periodiseringarna (DA) genom att räkna ut de totala periodiseringarna (TA) 

och subtrahera de icke-godtyckliga periodiseringarna (NDA). Enligt tidigare diskussion 

som kom fram till att Modified Jones Model är den modell som ger mest rättvisande 

resultat, kommer denna studie att använda sig av nämnda modell vid beräkningen av de 

icke-godtyckliga periodiseringarna. 

 

DA_AB = Godtyckliga periodiseringar i absoluta tal 

 

Eftersom denna studie avser att undersöka om bolag som får orena revisionsberättelser är 

mer benägna till resultatmanipulering är det mängden resultatmanipulering som bolagen 

ägnar sig åt som är det relevanta värdet i denna studie snarare än vilken riktning som bolag 

resultatmanipulerar. Om exempelvis ett bolag resultatmanipulerar med 1 medan ett annat 

bolag resultatmanipulerar med -1, är mängden resultatmanipulering fortfarande 

densamma oavsett om de avser att öka eller minska sitt resultat. För att undvika felaktiga 

tolkningar i studien har värdet på de godtyckliga periodiseringarna omvandlats till 

absoluta värden för att kunna avgöra i vilken utsträckning som bolag ägnar sig åt 

resultatmanipulering (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 
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I den huvudsakliga regressionsanalysen kommer effekten av resultatmanipulering på oren 

revisionsberättelse att observeras. Däremot förekommer antaganden om att denna effekt 

varierar bland olika revisionsbyråer. Enligt tidigare studier (Citron & Taffler, 1992; 

Farrugia & Baldacchino, 2005) har Big Four påvisat högre revisionskvalitet vilket innebär 

att de logistiskt sett skall vara bättre än övriga revisionsbyråer på att avlägga oren 

revisionsberättelse om resultatmanipulering förekommer. Därför kommer en 

interaktionsvariabel att tillämpas i denna studie för att kunna testa hypotes 6. Genom att 

multiplicera DA_AB med BIG4 har en interaktionsvariabel skapats som kan tillämpas i 

kommande regressionsmodeller. 

 

DA_BIG4 = Interaktionsvariabel för godtyckliga periodiseringar och Big Four som 

revisor. 

 

4.5.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler kommer tillämpas i studien för att minska risken för att eventuella 

feltolkningar och felaktiga slutsatser skall dras gällande sambandet som undersöks. 

Kontrollvariabler har som funktion att göra bidra till undersökningens träffsäkerhet så 

man kan studera sambandet mellan den beroende och oberoende variabeln utan några 

störningar (Bryman & Bell, 2017). De kontrollvariabler som skall tillämpas är bolagens 

totala tillgångar, räntabilitet, skuldsättningsgrad, om revisorn tillhör någon av Big Four 

samt huruvida bolaget fått en oren revisionsberättelse de senaste fem åren. Dessa 

kontrollvariabler har i tidigare forskning använts för att undvika att felaktiga slutsatser 

dras om det huvudsakliga sambandet.  

 

Revisionsbyrå 

Citron och Taffler (1992) förklarade att revisorns ekonomiska intresse i bolaget som 

revideras påverkar revisorns benägenhet att avlägga en oren revisionsberättelse. Om 

risken finns att bolaget byter revisionsbyrå till följd av en oren revisionsberättelse är 

således sannolikheten lägre att revisorn avlägger en oren revisionsberättelse. Farrugia och 

Baldacchino (2005) kom fram till att revisionsbyråernas Big Four är mer benägna till att 

avlägga orena revisionsberättelser än mindre revisionsbyråer. Anledningen till detta kan 

vara att Big Four har en större kundstock och därmed inte ett lika beroende av varje kund. 

Givet detta kommer urvalet att delas upp beroende på om deras revisor tillhör någon av 
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revisionsbyråerna i Big Four samt kodas som en dummyvariabel enligt (0) om ej Big Four 

och (1) för Big Four. 

 

BIG4 = Big Four som revisor 

 

Skuldsättningsgrad 

En hög skuldsättning är förknippat med osäkerhet kring fortsatt drift och kan därmed leda 

till att revisorn utfärdar en oren revisionsberättelse (Sundgren & Svanström, 2014; Adrian 

& Torén, 2006; Farrugia & Baldacchino, 2005). Med en ökad sannolikhet för att bolag 

med hög skuldsättningsgrad ska få anmärkning för detta i revisionsberättelsen anses att 

skuldsättningsgraden är en lämplig kontrollvariabel. Skuldsättningsgraden är ett mått på 

relationen mellan ett bolags egna kapital och skulder (Smith, Brännström, & Jansson, 

2015) och skuldsättningsgraden kodas som en kvotvariabel (Bryman & Bell, 2017). 

 

DEBT = Skuldsättningsgrad 

 

Storlek 

Då revisorns ekonomiska intresse i det reviderade bolaget påverkar revisorns benägenhet 

att avlägga en oren revisionsberättelse (Citron & Taffler, 1992) borde större bolags risk 

att få en oren revisionsberättelse vara lägre eftersom dessa är mer inkomstbringande. 

Revisorn är med andra ord mindre benägen att avlägga en oren revisionsberättelse för 

stora bolag än för mindre bolag på grund av att dessa är en större inkomstkälla. Denna 

uppfattning styrks av tidigare forskning som menar på att det finns ett negativt samband 

mellan storlek och revisorns benägenhet att avlägga en oren revisionsberättelse (Geiger 

& Raghunandan, 2001; Mutchler, Hopwood & McKeown, 1997). För att undvika att 

bolagens storlek påverkar det huvudsakliga sambandet kommer denna variabel att 

användas som kontrollvariabel. Måttet för storlek kommer vara värdet av de totala 

tillgångarna vid räkenskapsårets slut och kommer kodas som en kvotvariabel (Bryman & 

Bell, 2017). 

 

ASS = Totala tillgångar 

 

Prestation 
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Vid denna studies litteraturgenomgång har det framgått att den orena revisionsberättelsen 

främst tillskrivs bolag med dålig lönsamhet. Sundgren (1998), som forskade i 

förekomsten av orena revisionsberättelser, konstaterade just detta då hans forskning 

påvisade att bolag med låg lönsamhet i högre utsträckning får orena revisionsberättelser 

än bolag med god lönsamhet. För att eliminera effekten av att bolagens lönsamhet 

påverkar det huvudsakliga sambandet kommer räntabilitet på eget kapital användas som 

kontrollvariabel. Denna variabel kodas som en nominal/ordinal-variabel.  

 

ROA = Räntabilitet på eget kapital 

 

Oren revisionsberättelse tidigare år 

Om ett bolag får en oren revisionsberättelse ett år, löper detta bolag större risk för att få 

en oren revisionsberättelse kommande år, i jämförelse med bolag som inte fått oren 

revisionsberättelse (Baldacchino & Farrugia, 2005; Ireland, 2003). Detta har lett till att 

forskning kring orena revisionsberättelser många gånger använder en dummyvariabel för 

tidigare års revisionsberättelser (Ireland, 2003). Mest förekommande, menar Xu et al. 

2011, är det bland de bolagen som fått anmärkning för fortsatt drift. I modellen som har 

valts, har hänsyn tagits till detta faktum genom att koda en dummyvariabel enligt (1) oren 

revisionsberättelse finns någon gång under de senaste fem åren (0) ingen oren 

revisionsberättelse finns någon gång under de senaste fem åren. 

 

LAST5 = Oren revisionsberättelse under de fem senaste åren 

 

4.6 Urval och datainsamling 
Populationen för denna studie består av aktiebolag i Sverige som har revisorsplikt. Enligt 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) är revisorsplikten gällande för bolag som under vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren överstiger två av gränsvärdena; genomsnitt 3 

anställda, 1,5 miljoner i balansomslutning eller 3 miljoner i nettoomsättning. Eftersom det 

huvudsakliga syftet med resultatmanipulering är att förändra de finansiella rapporterna 

för att vilseleda intressenter (Healy & Wahlen, 1999), tar studien endast hänsyn till större 

aktiebolag i Sverige. Större aktiebolag är per definition bolag som under de två senaste 

räkenskapsåren överstiger medeltalet 50 anställda, 40 miljoner i balansomslutning eller 

80 miljoner i nettoomsättning (SFS 1995:1554). Denna avgränsning har tillämpats för att 
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säkerställa att bolagens årsredovisningar är av väsentligt intresse för bolags intressenter, 

och därmed uppstår större incitament för bolag att resultatmanipulera räkenskaperna.  

 

 
Figur 5 – Population 

 

Eftersom den tillämpade databasen Bisnode InfoTorg saknar specifika filterfunktioner för 

balansomslutning och nettoomsättning, har populationen avgränsats till aktiebolag som 

har mer än 50 anställda, vilket resulterade i 7221 aktiebolag i Sverige. En exkludering har 

även gjorts i finans- och försäkringsbolag samt inaktiva bolag vilket minskade 

populationen ytterligare. I enlighet med tidigare forskning av bland annat Fama och 

French (1992), Barber och Lyon (1997) samt Dechow, Hutton, Kim och Sloan (2012) har 

finans- och försäkringsbolag exkluderats från studien med anledning av dess särpräglade 

redovisnings- och periodiseringsmetoder. Därmed kommer studien uppnå högre validitet 

än om detta inte hade exkluderats eftersom finans- och försäkringsbranschen skiljer sig 

från övriga branscher, vilket annars skulle kunna ge missvisande studieresultat.  

 
 Exkludering Antal 

Svenska aktiebolag  1 022 201 
Bolag över 50 anställda - 1 014 980 7221 

Finans- och försäkringsbolag -84 7137 
Inaktiva bolag -2 7135 

Totalt antal bolag  7135 
Tabell 2 - Populationsantal 

 

Vidare avser studien att stratifieras till räkenskapsåren 2014-2017 för att datainsamlingen 

skall vara så aktuell som möjlig och därmed kommer studieresultatet uppnå högre 

validitet. Anledningen till varför stratan inte involverar fler tidigare år än nämnt beror dels 

på tidsaspekten då datainsamlingen sker manuellt och dels att ju närmre finanskrisen som 

undersöks, desto större risk att effekterna av konjunktursvängningarna avspeglas på de 

Svenska aktiebolag

Minst 50 anställda

Uteslut finans- och försäkringsbolag

Uteslut inaktiva bolag

Räkenskapsår 2014-2017



  
 

49 

finansiella rapporterna. Därför avser studien att undersöka en strata som avspeglas av 

normala konjunkturförhållanden. 

 

Bisnode AB, som tillhandahåller affärs-, marknads- och kreditinformation, tillhandahåller 

även databasen InfoTorg där all finansiell information som studien kräver finns 

tillgänglig. Att använda sig av sekundärdata, det vill säga data som inte har inhämtats 

personligen, ger utrymme för större urval vilket leder till högre kvalité på den statistiska 

datan och därmed ett mer träffsäkert studieresultat. Dessutom finns andra fördelar med 

sekundärdata att det kräver mindre tid vilket är lämpligt för denna studie (Bryman & Bell, 

2017). Bisnode InfoTorg, som är en erkänd databas, har samlat in och sammanställt all 

information direkt från företagen och deras årsredovisningar vilket ger denna 

sekundärkälla hög reliabilitet. För att ytterligare säkerställa att informationen är korrekt 

har var tionde observation kontrollerats mot respektive bolags årsredovisning. Dessutom 

har nyckeltalen avstämts med motsvarande nyckeltal på hemsidan Proff1, som 

tillhandahåller företagsinformation, likt Bisnode InfoTorg, men i mer begränsad 

omfattning för att vidare stärka studiens reliabilitet i så hög grad som möjligt. 

 

 
Figur 6 - Urval 

 

                                                
1 https://ww.proff.se 
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Med en utgångspunkt i totalt 7135 bolag påbörjades datainsamlingen med att identifiera 

bolag som under åren 2014-2017 fått oren revisionsberättelse, det vill säga 

revisionsberättelse som avviker från standardutformning. Bisnode InfoTorg innehar ingen 

etablerad funktion för att avskilja bolag som fått oren revisionsberättelse utan denna 

identifiering fick genomföras på manuellt vis. Databasen hade inte heller någon särskild 

rangordning av bolagen i sin standardutformning vilket innebär att bolagen var listade i 

slumpmässig ordning vid datainsamlingen. Varje bolag granskades personligen efter 

orena revisionsberättelser där var tredje bolag med oren revisionsberättelse exkluderas i 

datainsamlingen. Detta stratifierade urval tillämpades med anledning av att denna 

datainsamling var väldigt tidskrävande och varje variabel noterades personligen i 

Microsoft Excel. Eftersom två av tre bolag med oren revisionsberättelse ingick i urvalet 

samt att databasens rangordning var slumpmässig, finns anledning att anta att urvalet ger 

en trovärdig representation av populationen. I de fall då ett bolag fått flera orena 

revisionsberättelser under observerad tidsperiod, noterades endast det räkenskapsår som 

bolaget senast fick oren revisionsberättelse för att datan skall vara så aktuell som möjligt 

och därmed säkerställs validiteten jämfört med om ett tidigare räkenskapsår hade tagits 

till hänsyn. Dessutom kan flera observationer på samma bolag leda till att studieresultatet 

blir missvisande vilket även är anledningen till att datainsamlingen genomfördes med 

fokus på enskilda bolag som fått oren revisionsberättelse och inte på enskilda 

räkenskapsår med oren revisionsberättelse. Datainsamlingen av bolag med orena 

revisionsberättelser resulterade i 289 observationer. 

 

För att kunna testa hypoteserna krävdes även motsvarande datainsamling på bolag som 

fått ren revisionsberättelse mellan 2014-2017. För att uppnå 289 observationer bland de 

bolag som haft ren revisionsberättelse, observerades var 24:e bolag i urvalet av 7135 

bolag. I de fall då det 24:e bolaget redan hade observerats i den tidigare datainsamlingen, 

noterades istället det 25:e bolaget. På samma sätt uteslöts det 24:e bolaget om bolaget i 

fråga nyligen grundats eller saknade finansiell information. Under datainsamlingen på 

bolag som fått ren revisionsberättelse observerades bokslutet från det senast tillgängliga 

räkenskapsåret för att studiens data skall vara så aktuell som möjligt. Eftersom åren 2014-

2017 innefattar en period som har fått återhämta sig från finanskrisen 2008, kommer de 

finansiella rapporterna inte i samma utsträckning vara påverkade av finanskrisen utan 

istället ge en representativ bild av ett normalt konjunkturförhållande. Därmed kommer 
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studiens validitet att stärkas genom att enbart observera det senast tillgängliga 

räkenskapsåret då datan kommer vara som mest aktuell. Genom nämnda metoder  

resulterade den totala datainsamlingen i 578 observationer. 
 

Tabell 3 – Urvalsantal 
 

4.6.1 Branschindelning 

Vid beräkning av godtyckliga periodiseringar krävs bolagsspecifika parametrar men 

eftersom dessa parametrar kräver åtminstone 10 års data per enskilt bolag, medför detta 

stora bortfall samt krävande tidsåtgång. Därför ämnar studien att bortse från dessa och 

istället tillämpa branschspecifika parametrar (se 4.4.2.2. Bolagsspecifika parametrar).  

 

Branscherna är indelade enligt Industry Classification Benchmark (ICB) som är 

framtagen av Dow Jones och är en akademiskt erkänd metod för branschindelning (FTSE 

Russell, 2018) som används av bland annat NASDAQ, OMX Stockholm och flera  andra 

börsmarknader i världen. Industry Classification Benchmark delar in branscherna i 10 

kategorier, som i sin tur är indelade i flera undersektorer som specificerar respektive 

verksamhet.  

 

Under datainsamlingen observerades inga bolag som var verksamma inom olje- och 

gasbranschen. Detta hade kunnat undvikas om observationerna var flera, men med tanke 

på datainsamlingens förutsättningar var detta inte någon möjlighet. Dessutom 

exkluderades finans- och försäkringsbranschen i urvalet vilket har medfört till att 

branschindelningen har reviderats till endast 8 branscher där två branscher har uteslutits 

från Industry Classification Benchmarks ursprungliga indelning. 

  

 Antal 
Bolag med oren revisionsberättelse 289 
Bolag med ren revisionsberättelse 289 

Totala observationer 578 
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ICB Modified ICB 
0 Oil & gas - 

1 Basic materials 1 Basic materials 
2 Industrials 2 Industrials 

3 Consumer goods 3 Consumer goods 
4 Health care 4 Health care 

5 Consumer services 5 Consumer services 
6 Telecommunications 6 Telecommunications 

7 Utilites 7 Utilites 
8 Financials - 
9 Technology 9 Technology 

Tabell 4 - Branschindelning  
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5 Empiriska resultat 
 

I detta kapitel kommer studiens statistiska resultat att presenteras och förklaras. I 

avsnittet om granskning av data kommer datainsamlingens tillförlitlighet att säkerställas 

där datainsamlingen sedan kommer att presenteras i det deskriptiva statistikavsnittet. De 

bivariata och multivariata analyserna ämnar att testa studiens hypoteser där eventuella 

samband skall identifieras. 

 

5.1 Granskning av data 
Granskning av datan är ett första moment som syftar att undersöka om variabeln i fråga 

uppfyller antagandena bakom de korrelations- och regressionsmodeller som kommer att 

tillämpas. Genom att granska histogram på respektive variabel observerades om 

fördelningen är normalfördelad eller snedfördelad. En snedfördelad variabel kan leda till 

missvisande regressionsanalyser och därför bör normalfördelade variabler tillämpas som 

är mer symmetriska kring medelvärdet och därmed ger mer träffsäkra statistiska resultat 

(Sundell, 2016).  

 

 
Figur 7 – Histogram för ASS och LN_ASS 

 

Vid denna granskning upptäcktes snedfördelning i datan hos totala tillgångar (ASS) vilket 

är vanligt förekommande bland storleksvariabler. För att kringgå detta problem 

transformerades variabeln genom att tillämpa logaritmering av datan för att median- och 

medelvärde skall vara närmre varandra. Hädanefter kommer nedanstående logaritmerade 

variabel att tillämpas i de statistiska analyserna, till fördel för den snedfördelade variabeln. 

Detta kommer ge studiens resultat högre validitet vilket leder till mer korrekta slutsatser. 
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LN_ASS = Logaritm av totala tillgångar (tidigare ASS) 

 

Vidare upptäcktes även en snedfördelning i datan hos resultatmanipulering i absoluta tal 

(DA_AB). Denna snedfördelning åtgärdades däremot inte på grund av två 

anledningar.  Dels för att den ursprungliga variabeln för resultatmanipulering (DA) 

faktiskt är normalfördelad (se Appendix II), där snedfördelningen uppstod när variabeln 

omvandlades till absoluta tal. Eftersom DA redan var normalfördelad kring värdet 0, 

innebär omvandlingen i absoluta tal att negativa tal som var nära 0, istället omvandlades 

till motsvarade absolut tal och placerade sig på den lägre änden av fördelningen. Därmed 

uppstod en överrepresentation i framförallt bolag med värdena 0–1 i DA_AB. En annan 

anledning till varför den snedfördelade variabeln kommer att behållas beror på att 

eftersom DA_AB skall visa i vilken utsträckning bolag resultatmanipulerar, blir det 

missvisande att förändra variabeln då datan inte kommer att visa den faktiska 

resultatmanipuleringen som bolagen ägnar sig åt. Därmed kan en logaritmering leda till 

att variabeln kommer att feltolkas i kommande statistiska modeller. 

 

5.2 Deskriptiv statistik 
I syfte att presentera datamaterialet på ett överskådligt sätt sammanfattas detta genom 

olika statistiska mått. På så sätt ges möjligheten att få en överblick av uppsatsens urval 

utan att behöva sätta sig in i varje observation. Dessa statistiska mått kan med lätthet delas 

in i spridningsmått och lägesmått. Spridningsmåtten anger hur utspridda observationerna 

är medan lägesmåtten anger var på mätskalan som observationerna förhåller sig. Det 

första steget i den deskriptiva statistiken är att åskådliggöra hur de beroende variablerna 

fördelas.  

Figur 8 – Deskriptiv statistik av beroende variabler 

Ren; 289

INFO; 5

GC; 55

LATE; 
201

VAL; 11
Övriga; 17

Oren; 289
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Det totala urvalet av beroende variabler består av 578 stycken observationer där hälften 

består av orena revisionsberättelser och hälften av rena revisionsberättelser. De orena 

revisionsberättelserna delas i sin tur in i olika kategorier beroende på den bakomliggande 

orsaken till att revisionsberättelsen blivit oren, där antalet observationer varierar. Av de 

289 observationerna av orena revisionsberättelser är endast fem av dessa orena på grund 

av att revisorn har bristande revisionsbevis (INFO) och endast elva är orena med 

anledning av att revisorn anmärker på hur bolagsledningen värderat tillgångarna (VAL). 

En nackdel med så få observationer är att dessa möjligtvis inte ger en tillräckligt stark 

reliabilitet vilket i detta fall ökar risken för Typ II-fel. Det övriga urvalet består av 55 

observationer där orsaken till en oren revisionsberättelse är att revisorn flaggar för fortsatt 

drift (GC) och 201 observationer på grund av att bolagen inte uppfyllt sina 

skattehänförliga skyldigheter eller lämnat in årsredovisningen för sent (LATE).   

 

Beträffande de oberoende variablerna, illustreras den deskriptiva statistiken i tabell 5. Där 

framgår de oberoende variablernas olika spridningsmått i form av standardavvikelse (Std. 

Deviation), varians (Variance), spridning (Range) samt lägsta (Minimum) och största 

(Maximum) värdet. Dessutom kan lägesmåtten utläsas i form av medelvärdet (Mean) och 

medianen (Median).  

 
 DA_AB BIG4 DEBT LN_ASS ROA LAST5 

Mean 0,2186024056 ,60 6,740528 18,0834 ,078280 ,36 
Median ,1126816683 1,00 2,131359 17,9776 ,080571 ,00 

Std. Deviation ,4655059482 ,490 31,9823618 1,67834 ,2570100 ,479 
Variance ,217 ,240 1022,871 2,817 ,066 ,230 

Range 5,762427763 1 558,4658 10,46 4,8168 1 
Minimum ,0001222877 0 -159,0915 13,77 -2,7031 0 
Maximum 5,762561151 1 399,3743 24,23 2,1137 1 

Tabell 5 – Deskriptiv statistik av oberoende och kontrollvariabler 

 

Mest anmärkningsvärt är att observationernas skuldsättningsgrad (DEBT) har allra störst 

spridning då värdena sträcker sig från - 159,0915 till 399,3743. Genom att utläsa 

standardavvikelsen kan man fastställa hur pass stor spridningen är runt medelvärdet, 

varpå värdet för DEBT är 31,9823 vilket innebär en stor spridning kring medelvärdet 

6,7405. En ytterligare indikation på spridning kan upptäckas om man ställer medelvärdet 

och medianen mot varandra och där en stor spridning innebär att dessa värden skiljer sig 

stort ifrån varandra. Den stora spridningen i skuldsättningsgraden (DEBT) kan förklaras 
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med att urvalet består av både stora och mindre bolag vars outliers drar iväg medelvärdet. 

Vidare kan även utläsas att medelvärdet (0,2186) och medianen (0,1127) för godtyckliga 

periodiseringar i absoluta tal (DA_AB) är väldigt låga och placerar sig i den lägre änden 

av spektrat mellan 0,0001-5,7626. Detta kan förklaras genom tidigare avsnitt (se 5.1 

Granskning av data) där variabeln är snedfördelad.  

 

5.3 Bivariat analys 
Bivariata analyser framställer samband mellan två enskilda variabler utan påverkan från 

övriga variabler och kan användas i samband med kommande regressionsmodeller för att 

stärka eller förklara dess samband (Bryman & Bell, 2017). Genom tillämpning av T-Test 

och Spearman’s Rho kan undersökningar av hur variablerna relaterar till varandra 

genomföras och därmed kan tentativa tolkningar om korrelationerna dras, innan de 

multivariata analyserna skall appliceras. 

 

5.3.1 T-Test 

T-Test är en statistisk analysmetod som visar om två grupper av observationer kan komma 

från populationer med samma medelvärden på respektive variabel. Det visar även om 

skillnaden mellan två grupper är signifikanta. Genom att studera tabell 6 syns ett lägre 

medelvärde (Mean) för godtyckliga periodiseringar (DA_AB) vid ren revisionsberättelse 

med värdet 0,1537 i förhållande till värdet 0,2837 vid oren revisionsberättelse där 

skillnaden (Mean Difference) kan utläsas med -0,129609522.  Detta innebär vid en 

preliminär anblick att de bolag som resultatmanipulerar i högre grad, i genomsnitt får fler 

orena revisionsberättelser än bolag med låg resultatmanipulering vilket är i enlighet med 

studiens huvudsakliga syfte och hypotes 1. Genom att undersöka kolumnen Sig. (2-tailed) 

för DA_AB finnes värdet 0,001 vilket är under 0,05 som innebär att det finns en signifikant 

skillnad. Om det inte hade funnits en skillnad i mängden resultatmanipulering bland 

svenska bolag, så är det väldigt osannolikt att slumpen skulle orsaka en såhär stor skillnad 

i resultatmanipulering i urvalet.  
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 UNQUAL Mean Mean Difference Sig. (2-tailed) 
DA_AB 0 ,1537976444 -,129609522 ,001 

 1 ,2834071668   
BIG4 0 ,54 -,121 ,003 

 1 ,66   
DEBT 0 5,296400 -2,8882549 ,278 

 1 8,184655   
LN_ASS 0 18,2741 ,38150 ,006 

 1 17,8926   
ROA 0 ,134413 ,1122659 ,000 

 1 ,022147   
LAST5 0 ,16 -,401 ,000 

 1 ,56   
Tabell 6 – T-Test 

Vidare kan det konstateras att det förekommer signifikanta skillnader i totala tillgångar 

(LN_ASS) med medelvärden 18,2741 vid ren revisionsberättelse respektive 17,8926 vid 

oren revisionsberättelse samt signifikansvärde 0,006. Dessa värden kan tolkas i linje med 

tidigare antaganden (se 4.5.3 Kontrollvariabler) att bolag som får oren revisionsberättelse 

tenderar att vara mindre i storlek då dessa betalar lägre arvoden till revisionsbyråerna. 

Genom att granska motsvarande värden för Big Four (BIG4), räntabilitet (ROA) samt oren 

revisionsberättelse de senaste fem åren (LAST5) finnes signifikanta skillnader i 

medelvärde som är i enlighet med studiens antaganden om dess effekter på 

revisionsberättelsen (se 4.5.3 Kontrollvariabler). Däremot är skillnaderna i medelvärde 

för skuldsättningsgraden (DEBT) med 5,2964 vid ren revisionsberättelse respektive 

8,184655 vid oren revisionsberättelse inte signifikant (signifikansvärde 0,278) vilket inte 

stämmer överens med antagandet om att bolag som har hög skuldsättningsgrad även är 

benägna att få oren revisionsberättelse. 

 

5.3.2 Spearman’s Rho 

Spearman’s rho är ett korrelationstest som tillämpas för att uppskatta sambandet mellan 

två variabler. Detta test framställer ett signifikansvärde som skall vara under 0,05 och en 

korrelationskoefficient från -1 till +1 för alla samband mellan två enskilda variabler. Vid 

en granskning av Tabell 7 kan man konstatera att skuldsättningsgrad (DEBT) endast 

uppnår tillräckligt hög signifikansnivå (Sig. (2-tailed)) i förhållande till totala tillgångar 

(LN_ASS) där korrelationskoefficienten (Correlation Coefficient) -0,130 tyder på svagt 

negativt samband mellan variablerna, det vill säga bolag med hög skuldsättningsgrad 

tenderar att vara mindre bolag sett till totala tillgångar.   
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  UNQUAL DA_AB BIG4 DEBT LN_ASS ROA LAST5 
UNQUAL Correlation Coeff. 1,000 ,224 ,124 ,043 -,122 -,241 ,419 

 Sig. (2-tailed) - ,000 ,003 ,298 ,003 ,000 ,000 
DA_AB Correlation Coeff. ,224 1,000 -,032 -,036 -,101 -,072 -,135 

 Sig. (2-tailed) ,000 - ,443 ,390 ,015 ,085 ,001 
BIG4 Correlation Coeff. ,124 -,032 1,000 -,016 ,340 -,019 ,061 

 Sig. (2-tailed) ,003 ,443 - ,698 ,000 ,643 ,140 
DEBT Correlation Coeff. ,043 -,036 -,016 1,000 -,130 -,210 ,048 

 Sig. (2-tailed) ,298 ,390 ,698 - ,002 ,000 ,252 
LN_ASS Correlation Coeff. -,122 -,101 ,340 -,130 1,000 -,027 -,104 

 Sig. (2-tailed) ,003 ,015 ,000 ,002 - ,514 ,012 
ROA Correlation Coeff. -,241 -,072 -,019 -,210 -,027 1,000 -,152 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,085 ,643 ,000 ,514 - ,000 
LAST5 Correlation Coeff. ,419 ,135 ,061 ,048 -,104 -,152 1,00 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,140 ,252 ,012 ,000 - 
Tabell 7 – Spearman’s Rho  

 

Vidare förekommer positiva samband för oren revisionsberättelse (UNQUAL) i 

förhållande till godtyckliga periodiseringar (DA_AB, 0,224), Big Four (BIG4, 0,124) och 

oren revisionsberättelse senaste fem åren (LAST5, 0,419) samt negativa samband för 

UNQUAL i förhållande till räntabilitet (ROA, -0,241) och totala tillgångar (LN_ASS, -

0,122) vilket stämmer överens med tidigare antaganden om den oberoende variabeln (se 

3 Hypotesformulering) samt kontrollvariablernas påverkan på orena revisionsberättelser 

(se 4.5.3 Kontrollvariabler). Bland de starkaste korrelationerna i Spearman’s Rho går det 

att anmärka att totala tillgångar (LN_ASS) har positivt samband med Big Four (BIG4) med 

korrelationskoefficient 0,340 och signifikansnivå 0,000 vilket kan tolkas att bolag med 

större tillgångar även har större resurser och i högre utsträckning anlitar revisionsbyråer 

från Big Four som tenderar att bekosta högre arvoden. 

 

5.4 Multivariat analys 
5.4.1 Multikollinearitet 

Innan regressionsmodeller kan tillämpas på studiens variabler måste vissa statistiska 

aspekter tas till hänsyn. Detta genomförs vanligen som ett första steg innan mer 

djupgående statistiska analyser appliceras på studien, för att säkerställa att de slutgiltiga 

testresultaten inte blir missvisande. Detta genomförs genom att säkerställa att ingen 

multikollinearitet förekommer. Multikollinearitet innebär att två eller flera variabler av de 

oberoende variablerna, i regressionsanalysen, i hög utsträckning är korrelerade med 

varandra. Detta medför svårigheter att isolera effekterna av dessa variabler på den 

beroende variabeln (Sundell, 2016). Vid förekomst av multikollinearitet i 
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regressionsmodeller minskar dess validitet och det statistiska resultatet får minskad 

betydelse. 

 
 Tolerance Variance Inflation Factor 

DA_AB ,974 1,026 
BIG4 ,873 1,146 

DEBT ,994 1,006 
LN_ASS ,850 1,176 

ROA ,970 1,031 
LAST5 ,957 1,044 

Tabell 8 – Collinearity statistics (Tolerance & VIF) 

 

I en multipel OLS regressionsanalys och kan VIF-värdet (Variance Inflation Factor) och 

toleransvärdet (Tolerance) analyseras varpå man med enkelhet kan identifiera 

multikollinearitet. VIF-värdet framställs på en skala mellan 1-10 där multikollinearitet 

uppstår vid höga värden. Det förekommer ingen påtalad gränsdragning men enligt 

Sundell (2016) är det vid 4-5, där VIF-värdena för regressionen ligger mellan 1-1,2 vilket 

är väldigt låga värden. Gällande toleransvärdet uppstår multikollinearitet på den lägre 

änden av spektret. Med en skala på 0-1 placerar sig regressionens toleransvärden på 0,85-

0,98. Med tanke på de låga VIF-värdena och de höga toleransvärdena har studiens 

multikollinearitet säkerställts och därmed kan kommande regressioner genomföras med 

en högre statistisk säkerhet. 

 

5.4.2 Logistisk regression 

Linjära regressionsmodeller med hjälp av OLS är en akademiskt erkänd metod för att testa 

samband mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler. Däremot är logistiska 

regressionsmodeller det mest lämpliga multivariata testet när man skall undersöka 

samband där den beroende variabeln är en dummyvariabel (Sundell, 2016). Linjära 

regressioner beräknar ett predicerat värde på den beroende variabeln medan logistiska 

regressioner beräknar en predicerad sannolikhet för varje enskild oberoende variabel i 

förhållande till den beroende variabeln. Detta värde för sannolikheten kan anta odds 

mellan 0–100% (Sundell, 2016). 

 

I denna studie har sex logistiska regressioner genomförts; en regression för varje hypotes 

som testas. Tolkningar av logistiska regressioner inleds med att granska signifikansvärdet 

(Sig.) i tabellen Omnibus Tests of Model Coefficients för att säkerställa att den logistiska 

regressionen som helhet är signifikant vilket förekommer när värdet är under 0,05. Är den 
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logistiska regressionen som helhet inte signifikant medför detta svårigheter att tolka 

resterande värden med hög säkerhet vilket innebär att hela regressionsmodellen kan 

förkastas. Vidare skall värdena Cox & Snell R Square och Nagelkerke R Square tolkas 

vilket på en skala mellan 0–1 framställer i vilken utsträckning de oberoende variablerna 

är på att predicera den beroende variabeln. Ett högre värde indikerar att de oberoende 

variablerna är bättre på att predicera den beroende variabeln. Värdet Overall Percentage 

Correct utläses som ett procenttal och indikerar i vilken grad modellen är på att predicera 

den beroende variabeln (Sundell, 2016). 

 

Tabellen Variables in the Equation ger den mest relevanta informationen i logistiska 

regressioner och visar effekterna av de olika variablerna. Likt linjära regressioner 

säkerställs den statistiska signifikansen (Sig.) av den oberoende variabelns effekter genom 

ett värde under 0,05. Vidare observeras B-koefficienten där en positiv eller negativ 

koefficient indikerar att den oberoende variabeln har positiv respektive negativ effekt på 

den beroende variabeln (Sundell, 2016). Värdet för B-koefficienten visar även 

förändringen i logaritmen av oddset att den beroende variabeln kommer ha värdet 1. 

Förenklat uttryckt innebär det att en ökning av den oberoende variabeln leder till en 

ökning i oddset för den beroende variabeln med ett procenttal, som beräknas B-

koefficienten multiplicerat med 100, för att den beroende variabeln kommer vara 1. En B-

koefficient på exempelvis -0,735 innebär att oddset för att den beroende variabeln skall 

vara 1 minskar med 73,5 procent om den oberoende variabeln ökar med 1. Kolumnen 

Exp(B) står för exponenten av B-koefficienten och är ett värde som på ett annorlunda sätt 

uttrycker samma sak som B-koefficienten. Exp(B) visar ett kvot-förhållande mellan 

oddsen i två olika grupper. Om exempelvis sannolikheten i den ena gruppen att något ska 

inträffa är 0,5 blir oddset 0,5/0,5=1 medan i den andra gruppen är sannolikheten 0,67 

vilket ger ett odds på 0,67/0,33=2. Genom att dividera oddsen får man antingen 2/1=2 

eller 1/2=0,5 vilket kan tolkas att oddset är dubbelt så stort i andra gruppen att något ska 

inträffa respektive oddset är hälften så stort i den första gruppen (Sundell, 2016).  
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Omnibus Tests Model Summary  Classification Table 
Sig. Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R Square Overall Percentage 

Correct 
,000 ,230 ,307 73,2 

Variables in 
the Equation 

B Sig. Exp(B) 

DA_AB ,965 ,026 2,625 
BIG4 ,699 ,001 2,012 

DEBT ,003 ,434 1,003 
LN_ASS -,153 ,015 ,858 

ROA -2,086 ,000 ,124 
LAST5 1,778 ,000 5,920 

Constant 1,724 ,125 5,609 
Tabell 9 – Logistisk regression 1 (beroende variabel: UNQUAL) 

 

I Tabell 9 framställs den logistiska regressionen som testar sambandet mellan orena 

revisionsberättelser och resultatmanipulering. Regressionsmodellen som helhet är 

signifikant då värdet Sig. är 0,000. Värdena för Cox & Snell R Square och Nagelkerke R 

Square är 0,230 respektive 0,307 vilket är jämförelsevist lågt på skalan 0–1 och kan tolkas 

som att de oberoende variablerna är relativt svaga på att predicera orena 

revisionsberättelser. Regressionsmodellen totala andel rätt gissningar för orena 

revisionsberättelser är relativt hög vilket utläses genom värdet 73,2% i Overall 

Percentage Correct.  

 

Vid en granskning av de oberoende variablernas effekter kommer huvudsakligen värdena 

för godtyckliga periodiseringar (DA_AB) att analyseras. I denna regression uppnår 

DA_AB signifikansnivå 0,026 vilket innebär att variabeln är statistiskt signifikant. Vidare 

utläses B-koefficienten 0,965 som kan tolkas att oddset för att orena revisionsberättelser 

(UNQUAL) kommer vara 1 ökar med 96,5 procent om DA_AB ökar med 1 vilket innebär 

att resultatmanipulering har starkt positivt samband med oren revisionsberättelse. Denna 

tolkning är i enlighet med studiens huvudsakliga antagande och kan även styrkas genom 

att utläsa Exp(B)-värdet 2,625, det vill säga oddset kommer att mer än fördubblas om 

DA_AB ökar med 1. Vidare kan utläsas att samtliga kontrollvariabler uppnår statistisk 

signifikans förutom skuldsättningsgrad (DEBT), med Sig.-värde 0,434. Eftersom 

signifikansvärdet är mycket högre än gränsvärdet 0,05, går det emot tidigare studier 

(Sundgren & Svanström, 2014; Adrian & Torén, 2006; Farrugia & Baldacchino, 2005) 

om att bolag med höga skulder är mer benägna att få oren revisionsberättelse. Därmed 

kan det konstateras att variabeln för skuldsättningsgrad (DEBT) inte uppfyller sin funktion 

som kontrollvariabel att utesluta effekterna av bolags skuldsättningsgrad på 
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revisionsberättelsens utfall. I övrigt står resterande oberoende variabler i paritet med 

tidigare antaganden om deras funktion som kontrollvariabler (se 4.5.3 Kontrollvariabler) 

där räntabilitet (ROA) och oren revisionsberättelse senaste fem åren (LAST5) har 

anmärkningsvärt starka värden med B-koefficienterna -2,086 respektive 1,778.  

 
Omnibus Tests Model Summary  Classification Table 

Sig. Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R Square Overall Percentage 
Correct 

,269 ,013 ,138 99,1 
Variables in 
the Equation 

B Sig. Exp(B) 

DA_AB ,274 ,671 1,316 
BIG4 -1,061 ,297 ,346 

DEBT ,003 ,743 1,003 
LN_ASS ,067 ,820 1,069 

ROA -1,726 ,079 ,178 
LAST5 1,968 ,084 7,154 

Constant -6,703 ,203 ,001 
Tabell 10 – Logistisk regression 2 (beroende variabel: INFO) 

 

I Tabell 10 har den tidigare beroende variabeln för oren revisionsberättelse (UNQUAL) 

blivit utbytt mot oren revisionsberättelse p.g.a. bristande revisionsbevis (INFO) varpå den 

logistiska regressionen syftar att testa sambandet mellan resultatmanipulering och orena 

revisionsberättelser på grund av bristande revisionsbevis. Denna logistiska regression 

uppnår signifikansvärde 0,269 vilket innebär regressionen som helhet inte är signifikant. 

Eftersom modellen inte uppnår statistisk signifikans kan inte resterande värden tolkas med 

tillräckligt hög säkerhet vilket innebär att hela modellen förkastas. Detta går i motsats 

med studiens andra hypotes som antar att bolag som håller undan revisionsbevis även är 

mer benägna att resultatmanipulera. 

 
Omnibus Tests Model Summary  Classification Table 

Sig. Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R Square Overall Percentage 
Correct 

,000 ,155 ,332 91,7 
Variables in 
the Equation 

B Sig. Exp(B) 

DA_AB ,507 ,037 1,661 
BIG4 ,404 ,273 1,497 

DEBT ,000 ,984 1,000 
LN_ASS -,283 ,010 ,753 

ROA -4,207 ,000 ,015 
LAST5 1,095 ,001 2,989 

Constant 1,829 ,337 6,228 
Tabell 11 – Logistisk regression 3 (beroende variabel: GC) 
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Ovanstående logistiska regression (Tabell 11) syftar att undersöka sambandet mellan 

resultatmanipulering och bolag som fått oren revisionsberättelse på grund av osäkerhet 

kring fortsatt drift därav GC som beroende variabel. Då denna regression har 

signifikansvärde 0,000 kan hela modellen utläsas med hög statistisk säkerhet. De 

oberoende variablerna i modellen är mindre bra på att predicera den beroende variabeln 

då värdena för Cox & Snell R Square och Nagelkerke R Square är låga (0,155 respektive 

0,332) men däremot är regressionsmodellen väldigt bra på att predicera den beroende 

variabeln, GC, eftersom Overall Percentage Correct uppgår till 91,7 procent. 

 

Om man granskar den positiva B-koefficienten 0,507 samt Exp(B) 1,661 för godtyckliga 

periodiseringar (DA_AB) kan man fastslå att bolag som resultatmanipulerar också har 

förhöjd sannolikhet att få uttalande om osäkerhet kring fortsatt drift vilket är i linje med 

antagandet om att bolag som är på gränsen till konkurs även resultatmanipulerar i högre 

utsträckning. Enligt tidigare forskning tenderar revisionsbyråer från Big Four samt bolag 

med hög skuldsättning vara mer benägna att få uttalande om osäkerhet kring fortsatt drift 

(Citron & Taffler, 1992; Farrugia & Baldacchino 2005; Sundgren & Svanström, 2014; 

Adrian & Torén, 2006; Farrugia & Baldacchino, 2005). Däremot kan inte den logistiska 

regressionen uppvisa någon statistisk signifikans för varken Big Four (BIG4, Sig. 0,273) 

eller skuldsättningsgrad (DEBT, Sig. 0,984) vilket talar emot tidigare forskning. En 

variabel som i väldigt hög utsträckning är i linje med tidigare studier är räntabilitet på eget 

kapital (ROA) med B-koefficienten -4,207 och Exp(B) 0,015. Detta utläsas som att oddset 

för att GC skall vara 1 minskar med 420,7 procent om ROA ökar med 1 vilket förenklat 

uttryckt innebär att bolag med dålig lönsamhet även i mycket högre utsträckning får orena 

revisionsberättelser på grund av osäkerhet kring fortsatt drift. Dessutom kan man 

konstatera att mindre bolag sett efter tillgångar samt bolag som tidigare år fått 

anmärkningar i revisionsberättelsen tenderar att bli utfärdade för osäkerhet kring fortsatt 

drift eftersom totala tillgångar (LN_ASS) och oren revisionsberättelse senaste fem åren 

(LAST5) uppnår B-koefficienten -0,283 och Exp(B) 0,753 respektive B-koefficienten 

1,095 och Exp(B) 2,989.  
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Omnibus Tests Model Summary  Classification Table 
Sig. Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R Square Overall Percentage 

Correct 
,000 ,183 ,253 73,9 

Variables in 
the Equation 

B Sig. Exp(B) 

DA_AB ,003 ,988 1,003 
BIG4 ,284 ,185 1,329 

DEBT ,000 ,919 1,000 
LN_ASS -,152 ,018 ,859 

ROA -,427 ,266 ,625 
LAST5 1,869 ,000 6,479 

Constant 1,195 ,291 3,303 
Tabell 12 – Logistisk regression 4 (beroende variabel: LATE) 

 

Tabell 12 framställer den logistiska regressionen för sambandet mellan 

resultatmanipulering och orena revisionsberättelser på grund av ej uppfyllda 

skattehänförliga skyldigheter eller sen årsredovisning (LATE). Eftersom Sig. är under 0,05 

kan modellen bekräftas som statistiskt säkerställd. Vidare uppvisar Cox & Snell R Square 

och Nagelkerke R Square, likt tidigare regressioner, låga värden (0,183 respektive 0,253) 

vilket innebär att de oberoende variablerna är dåliga på att predicera den beroende 

variabeln. Likaså liknar Overall Percentage Correct (73,9 procent) tidigare 

regressionsmodeller där modellens förmåga att predicera den beroende variabeln är 

relativt hög. 

 

I enlighet med hypotes 4 kan inte den logistiska regressionen uppvisa något samband 

mellan resultatmanipulering (DA_AB) och orena revisionsberättelser på grund av felaktigt 

hanterade skatter, avgifter och årsredovisning då signifikansvärdet för DA_AB är 0,988 

vilket är långt över 0,05. Vidare i denna regressionsmodell finnes endast totala tillgångar 

(LN_ASS) och oren revisionsberättelse senaste fem åren (LAST5) som statistiskt 

signifikanta variabler med Sig.-värdena 0,018 respektive 0,000, som båda är i enlighet 

med antagandet om att mindre bolag och bolag som tidigare år fått oren revisionsberättelse 

i högre grad får oren revisionsberättelse.  
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Omnibus Tests Model Summary  Classification Table 
Sig. Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R Square Overall Percentage 

Correct 
,473 ,010 ,056 98,1 

Variables in 
the Equation 

B Sig. Exp(B) 

DA_AB ,322 ,465 1,380 
BIG4 -,743 ,278 ,476 

DEBT ,009 ,019 1,009 
LN_ASS -,010 ,964 ,990 

ROA -,683 ,476 ,505 
LAST5 -,525 ,459 ,592 

Constant -3,402 ,362 ,033 
Tabell 13 – Logistisk regression 5 (beroende variabel: VAL) 

 

Enligt tidigare forskning ges utrymme för bolag att resultatmanipulera genom värdering 

av tillgångar (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995; Linthicum, Reitenga och Sanchez, 2010) 

varpå studiens femte hypotes utgår från antagandet att bolag där revisorn uttalar sig om 

oenighet av värderingsmetoder (VAL) uppstår i högre utsträckning när bolag 

resultatmanipulerar. Detta antagande kan däremot inte bekräftas då den logistiska 

regressionen som helhet inte uppnår statistisk signifikans med Sig.-värdet 0,473. Detta 

innebär att övriga värden i regressionen inte kan tolkas utan vetskapen om de är statistiskt 

säkerställda eller ej. 

 
Omnibus Tests Model Summary  Classification Table 

Sig. Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R Square Overall Percentage 
Correct 

,000 ,242 ,323 73,2 
Variables in 
the Equation 

B Sig. Exp(B) 

DA_AB 2,698 ,001 14,846 
BIG4 1,142 ,000 3,133 

DEBT ,003 ,434 1,003 
LN_ASS -,147 ,020 ,864 

ROA -2,047 ,000 ,129 
LAST5 1,833 ,000 6,250 

DA_BIG4 -2,437 ,004 ,087 
Constant 1,267 ,264 3,552 

Tabell 14 – Logistisk regression 6 (interaktionsvariabel: DA_BIG4) 

 

I ovanstående regressionsmodell (tabell 14) har interaktionsvariabeln DA_BIG4 

tillämpats för att kunna undersöka hypotes 6. Denna interaktionsvariabel är en 

transformering av variablerna DA_AB och BIG4 där dessa har multiplicerats med varandra 

(se 4.5.2 Oberoende variabler). Då modellens signifikansvärde är under 0,05 innebär det 

att den logistiska regressionen som helhet är signifikant. Värdena för Cox & Snell R 
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Square (0,242) och Nagelkerke R Square (0,323) är relativt låga och Overall Percentage 

Correct (73,2%) är relativt högt vilket kan tolkas att modellen som helhet är bättre på att 

predicera den beroende variabeln än vad de oberoende variablerna kan. 

 

För att på ett mer överskådligt sätt tolka den logistiska regressionen med 

interaktionsvariabel ställs KPMG och Mazars mot varandra där det reviderade bolaget har 

en hypotetisk resultatmanipulering på 2. Detta innebär att de två revisionsbyråerna 

kommer att ha följande värden: 

 

  KPMG Mazars 

DA_AB 2 2 

BIG4 1 0 

DA_BIG4 2 0 

 

För att predicera den beroende variabeln skall varje variabel multipliceras med respektive 

B-koefficient samt summeras tillsammans med konstanten (constant). Detta kommer att 

leda till följande beräkningar: 

 

KPMG: (2*2,698)+(1*1,142)+(2*-2,437)+1,267 = 2,931 

Mazars: (2*2,698)+(0*1,142)+(0*-2,437)+1,267 = 6,663 

 

Eftersom Mazars har 0 i värde för variabeln BIG4 får de inget tillskott i det predicerade 

värdet för varken DA_BIG4 (0*-2,437), medan det motsatta sker för KPMG. Detta kan 

utläsas som att effekten av resultatmanipulering för Mazars är DA_AB, d.v.s. 2,698 

medan effekten av resultatmanipulering för KPMG är DA_AB och DA_BIG4, d.v.s. 

0,261 (2,698+ -2437). Effekten av resultatmanipulering på revisionsberättelsen utfall är 

med andra ord ungefär 10 gånger (2,698/0,261) så stor för Mazars jämfört med KPMG. 

För att göra ytterligare tolkningar av denna regressionsmodell innebär det att sambandet 

mellan resultatmanipulering och oren revisionsberättelse är svagare om man har Big Four 

som revisor vilket illustreras i Diagram 2. Big Four tenderar även att utge orena 

revisionsberättelser till alla typer av företag och inte bara enbart de som 

resultatmanipulerar, vilket kan utläsas i den positiva B-koefficienten (1,142) för BIG4. 
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Diagram 2 – Effekt av interaktionsvariabel 
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6 Analys av resultat 
 

Genom att ha studerat de godtyckliga periodiseringarna genom Modified Jones Model i 

samtliga observationer har resultatmanipulering kunnat detekteras. Därefter har 

regressionsanalyser testat sambandet mellan revisionsberättelsen och 

resultatmanipulering vilket nu möjliggör återanknytning till hypoteserna som 

presenterades i kapitel 3. I detta kapitel kommer varje hypotes presenteras till följd av en 

diskussion med avseende analysens resultat. 

 

6.1 Hypotes 1 
 

Resultatmanipulering är positivt korrelerad med orena revisionsberättelser. 

 

Utgångspunkten för denna hypotes är det identifierade sambandet mellan 

resultatmanipulering och låg redovisningskvalitet, samt sambandet mellan 

redovisningskvalitet och orena revisionsberättelser. Resultatmanipulering framställer 

alltså de finansiella rapporterna på ett sätt som inte är i enlighet med en rättvisande bild 

(Achim & Chis, 2014), vilket är en förutsättning för att de finansiella rapporterna ska vara 

av god redovisningskvalitet (van Beest, Braam & Boelens, 2009; Eng & Lin, 2009). När 

de finansiella rapporterna är av låg redovisningskvalitet kan detta vara skäl nog för 

revisorn att avlägga en oren revisionsberättelse (FAR, 2017b). Den orena 

revisionsberättelsen är en indikation på att bolaget under verksamhetsåret av olika 

anledningar uppvisade tendenser till att vara tvivelaktig i redovisningen. Detta sambandet 

föranleder uppfattningen om att det bland bolag med orena revisionsberättelser finns en 

högre andel resultatmanipulering än bland bolag med rena revisionsberättelser. 

 

I regressionsanalysen identifieras ett starkt signifikant positivt samband mellan 

resultatmanipulering och orena revisionsberättelser. Det positiva sambandet mellan 

resultatmanipulering och orena revisionsberättelser går i enlighet med hypotesen och 

innebär att denna accepteras. Resultatmanipulering ökar med andra ord sannolikheten för 

en oren revisionsberättelse. 

 

Resultat: Hypotes 1 accepteras. 



  
 

69 

 

6.2 Hypotes 2 
 

Resultatmanipulering är positivt korrelerad med revisionsberättelser som blivit orena 

på grund av otillräcklig information. 

 

Utgångspunkten för denna hypotes är den negativa uppmärksamhet som av media riktas 

mot bolag som resultatmanipulerar. Denna negativa uppmärksamhet leder i sin tur till 

minskat förtroende bland bolagets investerare vilket kan påverka bolagets aktiekurs 

(Healy & Whalen, 1999). Av denna anledning bör det ligga i resultatmanipulerande 

bolags intresse att dölja detta för revisorn genom att undanhålla information som kan 

påvisa att bolaget resultatmanipulerar. I de fall som revisorn inte kan uttala sig på grund 

av att bolaget inte förser revisorn med all information kan revisorn bli tvungen att avlägga 

en oren revisionsberättelse på grund av otillräcklig information. 

 

I regressionsanalysen kan inget signifikant samband identifieras med påföljden att 

hypotesen förkastas. Det finns med andra ord inget som tyder på att det finns mer 

resultatmanipulering bland bolag som fått oren revisionsberättelse på grund av otillräcklig 

information. Det kan snarare vara så att bolag som har för avsikt att dölja sin 

resultatmanipulering har bättre tillvägagångssätt för detta än att inte dela med sig av 

tillräckligt med information till revisorn. En utgångspunkt för denna hypotes var nämligen 

att bolagen ville undvika den negativa uppmärksamheten som kommer till följd av att 

resultatmanipulering uppmärksammas. Genom att istället få en oren revisionsberättelse 

då bolaget inte delar med sig av information till revisorn får de ta del av den negativa 

uppmärksamheten som en oren revisionsberättelse kan medföra (Firth, 1980; Gómez-

Guillamón, 2003; Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo & Rodgers, 2007). Att det borde 

finnas bättre sätt att undvika den negativa uppmärksamheten som resultatmanipulering 

medför, än att få en oren revisionsberättelse, kan vara en förklaring till att inget signifikant 

samband kunde identifieras. Dessutom kan även det statistiska resultatet härledas till att 

antalet observationer är för få, vilket ökar risken för ett icke representativt urval (Bryman 

& Bell, 2017). På så sätt kan regressionen ge en felaktig bild av företeelsen.  

 

Resultat: Hypotes 2 förkastas. 
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6.3 Hypotes 3 
 

Resultatmanipulering är positivt korrelerad med revisionsberättelser som blivit orena 

på grund av osäkerhet kring fortsatt drift. 

 

Utgångspunkten för denna hypotes är revisorns lagstadgade ansvar att avlägga en oren 

revisionsberättelse om någon osäkerhetsfaktor föranleder tveksamheter om bolagets 

förmåga att fortsätta sin verksamhet (SFS 1999:1079; SFS 2005:551; FAR, 2017b). I de 

fall då bolag är i en situation där deras framtida verksamhet äventyras är en utgångspunkt 

att dessa är mer benägna att resultatmanipulera i syfte att öka resultatet för att uppvisa en 

mer välmående bild av deras finansiella ställning. Följaktligen är uppfattningen att dessa 

bolag är mer benägna till att ägna sig åt resultatmanipulering än bolag med god finansiell 

ställning, vars revisionsberättelse är ren.  

 

I enlighet med hypotesen kan ett signifikant positivt samband fastställas  i 

regressionsanalysen. Hypotes 3 kan därför accepteras vilket innebär att 

resultatmanipulering ökar sannolikheten för att revisorn avlägger en oren 

revisionsberättelse på grund av osäkerhet kring dess fortsatta drift.  

 

Resultat: Hypotes 3 accepteras. 

 

6.4 Hypotes 4 
 

Resultatmanipulering har ingen korrelation med revisionsberättelser som blivit orena 

på grund av försenade skatteinbetalningar eller för sent alternativt felaktigt upprättade 

årsredovisningar. 

 

Utgångspunkten för denna hypotes är att bolag med orena revisionsberättelser i större 

utsträckning ägnar sig åt resultatmanipulering eftersom de av olika anledningar uppvisat 

tendenser till en tvivelaktig bokföring. Faktumet att bolag även kan få oren 

revisionsberättelse på grund av att skatter inte betalats i tid, eller att årsredovisningen 

upprättats felaktigt eller för sent, grundar sig enligt tidigare uppfattning inte i en 

tvivelaktig bokföring. Det är istället vanligt bland bolag som brister i sin administration 
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(Farrugia & Baldacchino, 2005). Av denna anledning anses inte att resultatmanipulering 

borde ha någon logisk koppling till denna form av orena revisionsberättelse, vilket istället 

bör härledas till bristande administration.  

 

I regressionsanalysen kan inget signifikant samband identifieras med påföljden att hypotes 

4 accepteras. Det kan därför med statistisk säkerhet fastställas att det inte finns något 

samband mellan resultatmanipulering och bolag som fått oren revisionsberättelse på 

grund av försenade skatteinbetalningar eller för sent alternativt felaktigt upprättade 

årsredovisningar. 

 

Resultat: Hypotes 4 accepteras. 

 

6.5 Hypotes 5 
 

Resultatmanipulering är positivt korrelerad med revisionsberättelser som blivit orena 

på grund av att revisorn är oense gällande en eller flera posters värdering. 

 

Utgångspunkten för denna hypotes är metoden för resultatmanipulering som tar uttryck 

genom kreativa värderingar av tillgångar. Genom att tillämpa olika värderingsmetoder 

kan en bolagsledning påverka resultatet åt önskvärd riktning (Linthicum, Reitenga och 

Sanchez, 2010). Detta tog Jones (1991) i beaktning då Jones Model utvecklades för 

detektering av resultatmanipulering genom att inkludera omsättnings- & 

anläggningstillgångarnas värden i ekvationen. Med nämnda resonemang testas hypotesen 

att bolag som råkar ut för oenigheter med revisorn gällande värdering av poster i 

räkenskaperna även i högre grad bedriver godtyckliga periodiseringar genom olika 

värderingsmetoder. 

 

Regressionsanalysen påvisade inget signifikant samband vilket innebär att hypotes 5 

förkastas. Det finns alltså inget samband mellan resultatmanipulering och att revisorn 

delar ut en oren revisionsberättelse på grund av att det finns oklarheter gällande 

tillgångarnas värderingar. Det uteblivna sambandet kan till en stor del förklaras med att 

det endast identifierats ett litet antal observationer av orena revisionsberättelser på grund 

av oenigheter kring tillgångars värdering. Risken kan därför finnas att dessa få antal 

observationer inte tillförlitligt representerat företeelsen och att ett annat resultat 



  
 

72 

framkommit med flera observationer. Det finns med andra ord anledning att ifrågasätta 

undersökningens reliabilitet. 

 

Resultat: Hypotes 5 förkastas. 

 

6.6 Hypotes 6 
 

Effekten av resultatmanipulering på orena revisionsberättelser är starkare i bolag vars 

revisor tillhör Big Four. 

 

Tidigare forskning har betonat skillnaden mellan Big Four och övriga revisionsbyråer vad 

gäller det finansiella beroende som revisionsbolagen har inför arvodet från sina klienter. 

Detta beroende yttrar sig genom att revisorn undantar sig att avlägga en oren 

revisionsberättelse av rädsla att klienterna av missnöje ska byta revisionsbyrå (Bazerman, 

Morgan & Loewenstein, 1997). Vid en jämförelse av större och mindre revisionsbyråer 

framgår det dock att de större revisionsbyråerna har ett mindre finansiellt beroende av 

varje klient på grund av att dessa har en större kundbas. Det innebär dessutom en större 

risk i att skada varumärket om revisorn undantar sig att avlägga en oren revisionsberättelse 

om det vid ett senare fall skulle uppmärksammas att klienten borde vara föremål för en 

oren revisionsberättelse  (Citron & Taffler, 1992). Eftersom att Big Four har ett svagare 

finansiellt beroende av sina klienter finns det en större benägenhet att avlägga orena 

revisionsberättelser. Hypotesen grundar sig därför i uppfattningen om att Big Four har en 

lägre acceptans mot godtyckliga periodiseringar och därmed är mer benägna att avlägga 

orena revisionsberättelser när detta förekommer. 

 

Regressionsanalysen påvisade förvånansvärt inget signifikant samband. Det finns med 

andra ord inget i denna undersökning som tyder på ett starkare samband mellan 

resultatmanipulering och orena revisionsberättelser  i bolag vars revisor tillhör Big Four. 

Detta resultat innebär att det finns anledning att ifrågasätta Big Fours förmåga att 

identifiera och reagera på resultatmanipulering. Att inte kunna identifiera och reagera på 

resultatmanipulering, vilket likställs med redovisningskvalitet, är förenligt med låg 

revisionskvalitet menar Becker, Defond, Jiambalvo och Subramanyam (1998) som 

forskade i sambandet mellan revisionskvalitet och resultatmanipulering. De kom fram till 

att en duktig revisor i större utsträckning lyckas identifiera resultatmanipulering i 
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jämförelse med en revisor av lägre kvalitet. Med detta till hands, i kombination med denna 

studies resultat, går det att argumentera för att Big Four har lägre revisionskvalitet än 

övriga revisionsbyråer. Den låga revisionskvaliteten är isåfall anledningen till att det inte 

finns något starkare samband mellan resultatmanipulering och orena revisionsberättelser 

i bolag vars revisor tillhör Big Four.  

 

Resultat: Hypotes 6 förkastas. 

  



  
 

74 

7 Diskussion 
 

I diskussionen analyseras utifrån ett mer subjektivt perspektiv med härledning till studiens 

syfte och teorikapitel. Först sammanfattas studiens resultat och de identifierade 

sambanden presenteras. Vidare kommer kopplingen mellan revisionskvalitet och 

redovisningskvalitet att diskuteras samtidigt som vedertagna uppfattningar om Big Four 

ifrågasätts. 

 
Med utgångspunkt i att resultatmanipulering leder till låg redovisningskvalitet som vidare 

kan leda till orena revisionsberättelser, syftar denna studie till att undersöka om bolag som 

resultatmanipulerar i högre omfattning får oren revisionsberättelse. Med stöd i den 

logistiska regressionen kunde ett starkt positivt samband bekräftas mellan 

resultatmanipulering och orena revisionsberättelser vilket är i enlighet med studiens 

antaganden. Detta innebär att studien har fastställt att det förekommer ett direkt samband 

mellan resultatmanipulering och orena revisionsberättelser.  

 

Studien ämnade även att undersöka om vissa typer av orena revisionsberättelse kunde ha 

ett starkare samband med resultatmanipulering än andra vilket hypotes 2 - hypotes 5 

syftade att undersöka. Det statistiska resultatet kunde påvisa att resultatmanipulering hade 

positivt samband med bolag som får oren revisionsberättelse på grund av osäkerhet kring 

fortsatt drift. Detta fastställande ligger i enlighet med tidigare antaganden om att bolag 

som är på gränsen till överlevnad även är mer benägna till att resultatmanipulera eftersom 

de försöker framställa en skenbild av ett välmående bolag för intressenterna. I linje med 

Sundgren och Svanström (2014) vill framförallt dessa bolag undvika en oren 

revisionsberättelse till varje pris eftersom de negativa intrycken som medför av en 

anmärkning kan försvåra verksamhetens fortsatta drift ytterligare. Vidare kunde inte 

regressionsmodellen påvisa några direkta samband mellan resultatmanipulering och bolag 

som får oren revisionsberättelse på grund av sena skatter och avgifter eller felaktigt 

hanterade årsredovisningar. Eftersom dessa orena revisionsberättelser har sin grund i 

bristande interna kontroller förekommer inga direkta kopplingar till resultatmanipulering 

utan det tyder snarare på vårdslöshet i den administrativa hanteringen. Följaktligen kunde 

inte övriga regressionsmodeller heller uppnå någon statistisk signifikans vilket innebär att 

det inte går att fastställa om det förekommer positiva eller negativa samband mellan 
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resultatmanipulering och oren revisionsberättelse på grund av bristande revisionsbevis 

respektive oense kring värdering. Däremot kan det inte heller konstateras att det faktiskt 

inte ska finnas något samband eftersom att antal observationer av dessa orena 

revisionsberättelser i båda regressionsmodeller var väldigt låga vilket innebär att de 

statistiska resultaten inte kunde visa något tillförlitligt resultat. 

 

Vidare kan man, genom studiens korrelations- och regressionsmodeller, fastställa att 

mindre bolag, som har lägre lönsamhet, Big Four som revisionsbyrå samt flera 

anmärkningar från föregående räkenskapsår tenderar att få oren revisionsberättelse. Att 

mindre bolag löper större risk att få oren revisionsberättelse kan förklaras i att de inte 

betalar ut lika stora revisionsarvoden och därmed inte är en lika betydande inkomstkälla 

som de större bolagen. Revisionsbyråerna förlorar därför inte en lika stor inkomstandel 

om de mindre bolagen väljer att byta revisionsbyrå, med anledning av en oren 

revisionsberättelse, i förhållande till de större bolagen. Dessutom besitter inte de mindre 

bolagen lika stora marknadsandelar vilket kan medföra svårigheter att fortsätta sin 

verksamhet i rådande konkurrenssituation. Detta är något som de logistiska 

regressionerna kunde påvisa då sambandet mellan mindre bolag och oren 

revisionsberättelse på grund av osäkerhet kring fortsatt drift var större än för mindre bolag 

och oren revisionsberättelse i allmänhet. Anmärkningsvärt kunde inte de statistiska 

resultaten fastställa att mindre bolag tenderar att få oren revisionsberättelse på grund av 

felaktigt hanterade skatter eller årsredovisning om man ställer Tabell 9 och Tabell 12 mot 

varandra, där respektive B-koefficient för LN_ASS är nästan densamma för båda 

regressioner. Enligt tidigare antaganden besitter de mindre bolagen inte lika stora resurser 

som de större bolagen och därmed uppstår svårigheter att upprätthålla goda interna 

kontroller inom bolagen (Farrugia & Baldacchino, 2005),. Däremot finns faktorer som 

talar emot studiens statistiska resultat vilket är att 201 av 289 bolag med oren 

revisionsberättelse består av bolag som har fått oren revisionsberättelse på grund av sena 

skatter och avgifter eller felaktigt hanterad årsredovisning. Detta innebär att 70 procent 

av bolagen bland observationerna av orena revisionsberättelse består felaktigt hanterade 

skatter och årsredovisning vilket är en klar överrepresentation bland alla bolag med oren 

revisionsberättelse. På grund av denna överrepresentation blir det missvisande att jämföra 

Tabell 9, som har beroende variabeln UNQUAL, och Tabell 12, som har beroende 

variabeln LATE, när båda beroende variabler har liknande värden i sina observationer. 

Detta gör att man inte kan fastställa om mindre bolag verkligen är mer benägna att få oren 
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revisionsberättelse på grund av sena skatter och avgifter eller felaktigt hanterade 

årsredovisningar i förhållande till övriga orena revisionsberättelser. 

 

Även låg lönsamhet är starkt förknippad med oren revisionsberättelse vilket kunde utläsas 

i samtliga regressionsmodeller där modellen som helhet var signifikant. Däremot var detta 

samband särskilt starkt när den orena revisionsberättelsen var på grund av osäkerhet kring 

fortsatt drift, vilket innebär att bolag som har dålig lönsamhet också löper mycket högre 

risk att få anmärkning för osäkerhet kring fortsatt drift. Detta resonemang är även logiskt 

då det finns tydliga kopplingar mellan dålig lönsamhet och ett bolags överlevnad; bolag 

som inte är lönsamma kommer helt enkelt inte att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Den logistiska regressionen som behandlade LATE som beroende variabel kunde likt de 

övriga regressionsmodellerna påvisa ett negativt samband för lönsamhet men detta 

samband var betydligt svagare för orena revisionsberättelser på grund av sena skatter och 

avgifter eller felaktigt hanterade årsredovisningar. Detta kan härledas till att denna form 

av orena revisionsberättelser uppstår på grund av bristande interna kontroller och slarv 

snarare än faktorer som grundar sig i de finansiella ställningarna. 

 

Vidare kan även konstateras att orena revisionsberättelser karaktäriseras av bolag som 

anlitat Big Four som revisor. Detta har sin grund i att Big Four har betydligt större kundbas 

än övriga revisionsbyråer vilket leder till att varje enskilt bolags arvode inte står för lika 

stora andel av inkomsten. Följaktligen ökar Big Fours oberoende gentemot bolagen och 

därmed är inte dessa revisionsbyråer lika återhållsamma i sina uttalanden då de inte 

riskerar att förlora lika stora inkomstandelar som de mindre revisionsbyråerna (Citron & 

Taffler, 1992; Farrugia & Baldacchino 2005). Vid en granskning av om revisionsbyråer 

från Big Four är mer benägna att avlägga oren revisionsberättelse av vissa specifika 

anledningar än andra kan inga övriga signifikanta samband identifieras, men kontentan är 

att Big Four tenderar att utge oren revisionsberättelse i högre utsträckning än övriga 

revisionsbyråer. 

 

Studiens korrelations- och regressionsmodeller kunde även påvisa att bolag som tidigare 

år har fått anmärkningar i revisionsberättelsen, också är mer benägna till att få oren 

revisionsberättelse under de efterföljande räkenskapsåren, oavsett vilken typ av oren 

revisionsberättelse de har fått. Eftersom de statistiska resultaten visade starka samband 

mellan oren revisionsberättelse och anmärkningar från tidigare år finns en antydan om att 
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det tar tid för bolag att vända på denna negativa trend där bolag som tidigare redan fått 

oren revisionsberättelse även riskerar att fortsätta få det under efterföljande år. Med 

hänsyn till denna tidsfördröjningen att det tar tid att “vända på skeppet” har en logistisk 

regression genomförts där variabeln LAST5 har uteslutits (se Appendix 3). 

Regressionsmodellen visade i förhållande till den ursprungliga modellen (se tabell 9) inga 

större skillnader bortsett från att effekterna av varje variabel blev till viss del förstärkt i 

regressionen med LAST5 exkluderat. Att effekterna blev förstärkta är ett resultat av att 

varje oberoende variabel i regressionen dämpar varandras effekter, vilket är även 

huvudanledningen till varför kontrollvariabler har tillämpats i studien, och när en variabel 

utesluts kommer effekterna av övriga oberoende variabler att visa sig tydligare. 

 

Ingen av studiens statistiska tester kunde framställa signifikanta samband för 

skuldsättningsgrad vilket går emot tidigare antaganden. Enligt Farrugia och Baldacchino 

(2005), Adrian och Torén (2006) och Sundgren och Svanström (2014) är hög 

skuldsättningsgrad förknippad med bolag som får orena revisionsberättelser, särskilt vid 

uttalande för osäkerhet kring fortsatt drift. Att studiens empiriska resultat inte har kunnat 

konstatera denna teori är en märklig företeelse eftersom framförallt bolag med hög eller 

negativ skuldsättningsgrad teoretiskt sett riskerar i större utsträckning att få oren 

revisionsberättelse på grund av osäkerhet kring fortsatt drift. Vid en granskning av 

observationerna kunde konstateras att samtliga bolag som har negativ skuldsättningsgrad 

även har fått oren revisionsberättelse, varav i 83 procent av fallen berodde den orena 

revisionsberättelsen på uttalande för osäkerhet kring fortsatt drift. Om man undersöker de 

50 bolagen som har högst skuldsättningsgrad har 82 procent av dem fått oren 

revisionsberättelse vilket är en övervägande majoritet och 14 procent har blivit anmärkta 

för osäkerhet kring fortsatt drift. Vid en granskning av de 100 och 289 bolagen (hälften 

av totala observationer) med högst skuldsättningsgrad sjunker istället andelen bolag med 

orena revisionsberättelser till 67 procent respektive 52 procent. Genom dessa 

granskningar kan det konstateras att även om studiens tidigare statistiska resultat inte 

kunde uppnå signifikanta samband, förekommer positivt progressivt samband mellan 

skuldsättningsgrad och oren revisionsberättelse. Detta innebär att bolag som har väldigt 

hög skuldsättningsgrad i mycket större utsträckning riskerar att få oren revisionsberättelse 

men att detta samband avtar degressivt ju lägre skuldsättningsgraden blir. Dessutom finns 

det en klar uppfattning om att bolag som har negativ skuldsättningsgrad också får oren 

revisionsberättelse där en anmärkning för fortsatt drift är den mest förekommande. En 
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negativ skuldsättningsgrad beror oftast på att bolag har så pass mycket balanserade 

förluster från tidigare år att det egna kapitalet blir negativt. Ett negativt eget kapital kan 

initiera krav på kontrollbalansräkning då det egna kapitalet understiger halva 

aktiekapitalet (SFS 2005:551) vilket i regel tenderar att leda till en anmärkning för 

osäkerhet kring fortsatt drift. Även om de empiriska resultaten inte ger någon vidare 

indikation på några samband mellan skuldsättningsgrad och resultatmanipulering, har 

relativt simpla granskningar ändå kunnat identifiera vissa samband och mönster. 

 

Den mest grundläggande delen i denna uppsats är sambandet mellan resultatmanipulering 

och redovisningskvalitet. Detta samband uppstår då resultatmanipulering sänker de 

finansiella rapporternas förmåga att återge en rättvisande bild av bolagets finansiella 

ställning (Eng & Lin, 2012). En annan grundläggande del i uppsatsen är det sambandet 

mellan redovisningskvalitet och orena revisionsberättelser vilket motiveras med att bolag 

som inte lyckas återge en rättvisande bild av sin finansiella ställning riskerar att få en oren 

revisionsberättelse (Achim & Chis, 2014; FAR, 2017b). Dessa två samband finns 

illustrerade i Figur 3. Teoretiskt sett spelar redovisningskvalitet en betydande roll för 

denna uppsats, vilket även resultatet har påvisat. Detta kan illustreras genom att ställa två 

av uppsatsens hypoteser mot varandra.  

 

Hypotes 3 testar om resultatmanipulering är positivt korrelerad med revisionsberättelser 

som blivit orena på grund av osäkerhet kring fortsatt drift. En utgångspunkt är revisorns 

ansvar att avlägga en oren revisionsberättelse om någon osäkerhetsfaktor föranleder 

tveksamheter om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet (SFS 1999:1079; SFS 

2005:551; FAR, 2017b). I de fall då ett bolag är i en situation där deras framtida 

verksamhet av någon anledning är osäker är en utgångspunkt att dessa bolag är mer 

benägna att resultatmanipulera för att uppvisa en mer välmående bild av sin finansiella 

ställning. Genom att resultatmanipulera påverkas redovisningskvaliteten negativt, vilket 

är signifikant för den orena revisionsberättelsen. Denna hypotes kunde med statistisk 

säkerhet accepteras. 

 

Hypotes 4 utgår från att resultatmanipulering inte har någon korrelation med 

revisionsberättelser som blivit orena på grund av försenade skatteinbetalningar eller för 

sent alternativt felaktigt upprättade årsredovisningar. Utgångspunkten i hypotes 4 är att 

den orena revisionsberättelsen inte föranletts av resultatmanipulering, utan snarare på 
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grund av en bristande administration. Det finns med andra ord ingen koppling mellan 

redovisningskvalitet och orsaken till den orena revisionsberättelsen. Resultatet av 

regressionsanalysen visade inget signifikant samband, vilket innebär att hypotesen kunde 

accepteras. 

 

Redovisningskvalitetens betydande roll i sambandet mellan resultatmanipulering och 

orena revisionsberättelser framgår tydligt genom att observera resultatet av dessa två 

hypoteser. Hypotes 3 som testade sambandet mellan resultatmanipulering och orena 

revisionsberättelser, där resultatmanipulering på ett direkt sätt påverkar 

redovisningskvalitet, gav ett signifikant samband. I hypotes 4 däremot, där den orena 

revisionsberättelsen inte föranletts av en låg redovisningskvalitet, påvisades inget 

signifikant samband. Detta tyder på att låg redovisningskvalitet är en förutsättning för ett 

samband mellan resultatmanipulering och orena revisionsberättelser. Det här sambandet 

kan även förklaras med utgångspunkten att redovisningskvalitet är svårt att observera 

(Achim & Chis, 2014) och att resultatmanipulering påverkar redovisningskvalitet negativt 

(Eng & Lin, 2012). På så vis blir resultatmanipulering ett mätbart uttryck för låg 

redovisningskvalitet som nu visat ett positivt samband med orena revisionsberättelser. 

Eftersom att det inte finns några andra observerbara samband mellan resultatmanipulering 

och orena revisionsberättelser, blir det uppenbart att det är redovisningskvaliteten som är 

förklaringen till sambandet. 

 

Beträffande hypotes 6 tåls det att resonera vidare kring resultatet från den logistiska 

regressionen. Utgångspunkten i hypotes 6 är att Big Four är mer oberoende av sina klienter 

än övriga revisionsbyråer (Farrugia och Baldacchino, 2005). Med det till hands borde Big 

Four ha en lägre acceptans mot godtyckliga periodiseringar och därmed vara mer benägna 

att avlägga orena revisionsberättelser när detta förekommer. Resultatet gick dock emot 

hypotesen där det istället visade sig att det är mer sannolikt att revisorn utfärdar en oren 

revisionsberättelse i bolag som resultatmanipulerar om revisorn inte tillhör Big Four. 

Samtidigt har denna studie även påvisat att Big Four delar ut fler orena 

revisionsberättelser än övriga revisionsbyråer (Citron & Taffler, 1992; Farrugia & 

Baldacchino, 2005). Big Four är med andra ord mer benägna att dela ut en oren 

revisionsberättelse, med undantag för de fall då bolaget resultatmanipulerat. I det förra 

avsnittet framgick det att en oförmåga att identifiera och reagera på redovisningskvalitet 

är synonymt med en låg revisionskvalitet (Becker et al. 1998). Eftersom att 
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resultatmanipulering påverkar redovisningskvaliteten negativt ges möjligheten att 

ifrågasätta revisionskvaliteten i Big Four.  

 

Tidigare forskning som argumenterar för att revisionskvaliteten är lägre i Big Four har 

tagit upp faktumet att “non-Big 4 auditors have superior knowledge of local markets and 

better relation with their clients” (Louis, 2005) vilket leder till att dessa revisionsbyråer 

har större möjligheter att detektera oegentligheter. En annan teori kring varför 

revisionskvaliteten är lägre i Big Four utgår från mindre revisionsbyråers oförmåga att 

bekosta motsvarande ansvarsförsäkringar som Big Four tecknat. Detta leder till en mer 

djupgående och omfattande granskning i syfte att inte missa något viktigt som sedan 

revisionsbyrån blir ansvarig för. Denna mer omfattande granskning ökar chanserna att 

identifiera resultatmanipulering (Lawrence, Minutti-Meza & Zhang, 2011).  

 

Vidare bör ovanstående diskussion mynna ut i ett resonemang om redovisningskvalitetens 

koppling revisionskvalitet. Studiens resultat går i enlighet med den allmänt vedertagna 

synen på revisionskvalitet som ett mått på revisionsbyråns oberoende (Jamal, 2008; 

Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997; Rippe, 2014) eftersom att Big Four delat ut 

flest orena revisionsberättelser. Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) påtalade 

dock att det inte endast är oberoendet som påverkar revisionskvalitet, utan även 

benägenheten att identifiera och reagera på resultatmanipulering. Kopplingen mellan 

redovisningskvalitet och revisionskvalitet framgår i de fall då ett bolag 

resultatmanipulerar, vilket likställs med en lägre redovisningskvalitet, samtidigt som 

revisionsbyrån inte lyckas identifiera och reagera på den låga redovisningskvaliteten. 

Detta genom att avlägga en oren revisionsberättelse. För att en revision ska uppnå hög 

revisionskvalitet förväntas därför revisorn både vara oberoende och ha kompetensen att 

identifiera låg redovisningskvalitet, vilket i denna studie illustrerats genom 

resultatmanipulering.  
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8 Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel återges studien kortfattat för att ge en sammanfattande bild av 

studiens syfte och resultat. Därefter presenteras kritik mot det egna arbetet vilket följs av 

studiens implikationer. Avslutningsvis presenteras tre förslag till vidare forskning som 

kan komplettera denna studie. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan resultatmanipulering och 

orena revisionsberättelser. Studiens empiriska resultat påvisar att det finns ett statistiskt 

samband mellan resultatmanipulering och orena revisionsberättelser. Studien slår med 

andra ord fast att bolag som resultatmanipulerar i större omfattning blir föremål för orena 

revisionsberättelser. Vidare har studiens empiriska resultat påvisat att 

resultatmanipulering föranleder somliga typer av orena revisionsberättelser, medan andra 

inte påverkas. Bland bolag vars revisionsberättelse blivit oren då revisorn påpekat en 

osäkerhet rörande bolagets fortsatta drift fanns ett tydligt samband till 

resultatmanipulering. Detta har inte kunde identifieras i de fall då revisorn anmärkt på att 

skatter blivit betalda in för sent, vilket snarare beror på en bristande administration. Det 

här tyder på att sambandet mellan resultatmanipulering och orena revisionsberättelser till 

stor del bygger på en redovisningskvalitet som påverkas negativt av resultatmanipulering.  

 

Vid en jämförelse mellan Big Four och övriga revisionsbyråer visar denna studie att Big 

Four är mer benägna att avlägga en oren revisionsberättelse, vilket går i enlighet med 

tidigare forskning om att Big Four är mer oberoende (Farrugia och Baldacchino, 2005). 

Däremot visar resultatet att sannolikheten för att revisorn ska avlägga en oren 

revisionsberättelse ökar i mindre omfattning vid resultatmanipulering i de fall då revisorn 

tillhör Big Four, vid en jämförelse med övriga revisionsbyråer. Detta innebär att det finns 

anledning till att betvivla den tidigare forskningen som ansett Big Fours oberoende som 

synonymt med revisionskvalitet. 

 

Upptäckten om Big Fours revisionskvalitet har påvisat en tydlig koppling mellan 

redovisningskvalitet och revisionskvalitet. Redovisningskvalitet har visat sig vara den 

faktorn som binder samman resultatmanipulering och orena revisionsberättelser, medan 

revisionskvalitet är en faktor som avgör huruvida revisorn kommer avlägga en oren 
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revisionsberättelse eller inte. Kopplingen mellan redovisningskvalitet och 

revisionskvalitet kan därför motiveras med att nivån av redovisningskvalitet inte är 

väsentlig, om revisorn ändå inte besitter tillräckligt hög revisionskvalitet för att bedöma 

den.  

 

8.1 Kritik mot eget arbete 
Den första begränsningen som ska beröras är studiens förmåga att identifiera godtyckliga 

periodiseringar. Dechow, Sloan och Sweeney (1995) riktade en del kritik mot Modified 

Jones Model då de anmärkte på att modellen har stora svårigheter i att identifiera 

resultatmanipulering. Att modellen trots allt blivit så populär beror till stor del på bristen 

på bättre alternativ. Även om Modified Jones Model skulle vara en bra metod för att 

identifiera godtyckliga periodiseringar, kvarstår problematiken med uppfattningen om att 

dessa periodiseringar är synonyma med resultatmanipulering. McNichols (2000) 

diskuterar denna problematik och förklarar att det är omöjligt att känna till motiven bakom 

de godtyckliga periodiseringarna. Det behöver därför inte nödvändigtvis innebära att en 

bolagsledning har för avsikt att resultatmanipulera endast för att det finns godtyckliga 

periodiseringar i bokföringen. 

 

Vidare kan fåtalet observationer av revisionsberättelser som blivit orena på grund av 

otillräcklig information samt på grund av att revisorn är oense gällande en eller flera 

posters värdering ses som en begränsning för studien. Genom att ha ett litet urval finns 

risken att observationerna inte är representativa då de mycket väl kan vara outliers. 

Sundell (2012) förklarar vidare att vid ett litet urval kan en låg signifikans både bero på 

att det inte finns någon korrelation, men även på grund av att det finns för få observationer 

för att avgöra signifikansen. Med det till hands blir det svårt att avgöra om hypotes 2, 

revisionsberättelser som blivit orena på grund av otillräcklig information, förkastas för att 

det inte finns något samband, eller om det är för att studien inte har tillräckligt med 

observationer.  

 

8.2 Teoretiska implikationer 
Denna studies teoretiska bidrag är att öka förståelsen kring revisionens roll genom att 

integrera resultatmanipulering. Vid en litteraturgenomgång av den orena 

revisionsberättelsen framgick det att det finns en omfattande tidigare forskning som 
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primärt har undersökt marknadens reaktioner på den orena revisionsberättelsen (Firth, 

1980; Carcello & Neal, 2000; Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo & Rodgers, 2007), samt 

vilken betydelse revisionsbyrån har för revisionsberättelsen (Antle, 1984; Citron & 

Taffler, 1992; Craswell, Stokes, & Laughton, 2002; Defond, Raghunandan & 

Subramanyam, 2002; Karim, 2008). Då tidigare forskning kring bolagens anledningar till 

den orena revisionsberättelsen är tämligen begränsad, har denna studie ökat förståelsen 

genom att påvisa hur bolagens resultatmanipulering är positivt korrelerat med orena 

revisionsberättelser. Genom detta bidrag kommer framtida forskning inom orena 

revisionsberättelser blir mer träffsäker då resultatmanipulering fortsättningsvis bör ingå 

som kontrollvariabel.  

 

Studiens resultat som påvisat kopplingen mellan redovisningskvalitet och 

revisionskvalitet bör även tas upp som ett teoretiskt bidrag. Tidigare forskning kring orena 

revisionsberättelser har, som nämndes i det förra stycket, till stor del forskat kring 

revisionsbyråns betydelse för om revisionsberättelsen ska bli oren eller inte (Antle, 1984; 

Citron & Taffler, 1992; Craswell, Stokes, & Laughton, 2002; Defond, Raghunandan & 

Subramanyam, 2002; Karim, 2008). Denna forskning har mångt och mycket utgått 

revisionskvalitet, vilket ansetts vara synonymt med revisionsbyråns oberoende (Rippe, 

2014). Vid litteraturgenomgången observerades ingen tidigare forskning där 

redovisningskvalitet användes för att förklara den orena revisionsberättelsen. Det tycks 

som att redovisningskvalitet blivit kraftigt underbetonat vid tidigare forskning. Genom att 

studien signifikant påvisat betydelsen av redovisningskvalitet och dess samspel med 

revisionskvalitet är en förhoppning att studien bidrar till en mer komplett bild av 

revisionens roll.  

 

Vidare har denna studie påvisat en lägre revisionskvalitet bland Big Four i jämförelse 

med övriga revisionsbyråer. Detta resultat utmanar tidigare forskning som främst 

argumenterat för att Big Four har en större revisionskvalitet då deras finansiella oberoende 

av varje klient är större (Citron & Taffler, 1992; Farrugia & Baldacchino, 2005). Studiens 

resultat går delvis i samma linje som tidigare forskning då den påvisar att Big Four har 

störst oberoende då de avlägger flest orena revisionsberättelser. Däremot visar resultatet 

att en ökad grad av resultatmanipulering minskar sannolikheten för att få oren 

revisionsberättelse om revisorn tillhör Big Four, vid en jämförelse med övriga 

revisionsbyråer. Eftersom att förmågan att identifiera och reagera på resultatmanipulering 
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är en förutsättning för revisionskvalitet (Becker, Defond, Jiambalvo och Subramanyam, 

1998), antyder resultatet att Big Fours revisionskvalitet är lägre än bland övriga 

revisionsbyråer. Detta resultat bidrar till en mer nyanserad bild av Big Fours 

revisionskvalitet och ifrågasätter tidigare forskning som betraktat oberoendet synonymt 

med revisionskvalitet.  

 

8.3 Praktiska implikationer 
Eftersom studien har kunnat fastställa att det förekommer ett samband mellan bolag som 

resultatmanipulerar och att de får oren revisionsberättelse finns flera praktiska 

implikationer att inhämta från detta studieresultat. Den första praktiska implikationen 

innebär att man i framtiden kommer kunna förutspå orena revisionsberättelser med hjälp 

av mätning av resultatmanipulering som verktyg. Detta kan vara särskilt användbart för 

revisorer i deras granskningar då identifiering av resultatmanipulering fungerar som ett 

hjälpmedel i revisionsarbetet. Genom att revisorn kan mäta i vilken utsträckning ett bolag 

resultatmanipulerar i inledningen av revisionen, kan revisorn få goda indikationer på om 

revisionen skall genomföras i större omfattning eller inte. I de fall då mängden 

resultatmanipulering är hög finns antydning om att bolaget ägnar sig åt aktiviteter som 

kan leda till ett uttalande eller anmärkning i revisionsberättelsen. Detta innebär att 

revisorerna på förhand har större kännedom om att det kan förekomma oegentligheter 

som kan föranleda till oren revisionsberättelse vilket medför till att revisorn kan fördela 

arbetsbördan på ett effektivare sätt. Då de vanligtvis utför revision på flera bolag under 

samma tidsperiod finns möjlighet att fördela resurserna inom revisionsteamen för att 

lägga mer fokus på de bolag som har högre grad av resultatmanipulering då dessa i högre 

grad får oren revisionsberättelse.  

 

Vidare kan även revisionsbyråerna använda detta verktyg till sin hjälp vid fastställning 

av arvoderingsnivån till bolag. Vid en enkel mätning av mängden resultatmanipulering 

ges misstankar om att det finns anledningar som kan föreligga utfärdandet av en oren 

revisionsberättelse. Detta innebär att revisionen kommer vara mer omfattande vilket 

medför större resursfördelning av revisorernas arbetsuppgifter. Följaktligen borde 

arvodet som debiteras av bolag som resultatmanipulerar i högre utsträckning vara högre 

då revisionen kräver djupare granskning för att upptäcka några oegentligheter som kan 

leda till oren revisionsberättelse. 
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Enligt tidigare forskning lägger investerare och intressenter stor vikt på informationen 

som utges i revisionsberättelsen där en oren revisionsberättelse kan ha negativ inverkan 

på bolaget (Firth, 1978; Firth, 1980; Carcello & Neal, 2000; Gómez-Guillamón, 2003; 

Guiral-Contreras, Gonzalo-Angulo & Rodgers, 2007). En praktisk implikation kan vara 

att mätning av resultatmanipulering skall fungera som en form av säkerhetsåtgärd för 

investerare och intressenter innan de börja interagerar med ett bolag. Då 

resultatmanipulering har positivt samband med oren revisionsberättelse finns tecken på 

att bolag med hög resultatmanipulering även ägnar sig åt oegentligheter eller kommer ha 

svårigheter att fortsätta sin verksamhet. I sådana fall kan investerare välja att placera sina 

pengar i andra bolag eller på annat vis för att minska risken för en icke-lönsam 

investering. Om investerare exempelvis hade kunnat detektera Enrons 

resultatmanipulering i ett tidigare skede, hade de kunnat undkomma stora förluster genom 

att sälja sitt innehav innan bolaget gick i konkurs. På samma sätt kan leverantörer 

omfördela sitt kundfokus på bolag som är mer inkomstbringande på längre sikt istället för 

att samarbeta med bolag som riskerar att råka ut för oren revisionsberättelse och eventuellt 

inte kunna fortsätta sin verksamhet. 

 

En ytterligare praktisk implikation ligger i att mätning av resultatmanipulering kan 

fungera som ett analysverktyg för finansanalytiker och långivare då tidigare studier visar 

att dessa aktörer fattar sina finansieringsbeslut med hjälp av informationen i 

revisionsberättelsen (Firth, 1980; Gómez-Guillamón, 2003; Guiral-Contreras, Gonzalo-

Angulo & Rodgers, 2007). Finansanalytiker kan genom att undersöka bolags 

resultatmanipulering uppnå högre träffsäkerhet i sina analyser av bolagen, med vetskapen 

om att bolag med hög mängd resultatmanipulering i högre utsträckning riskerar att råka 

ut för oren revisionsberättelse. På liknande sätt kan långivare göra bättre bedömningar 

kring huruvida de skall finansiera ett bolag eller inte. Bolag som resultatmanipulerar i 

högre grad bör därmed ha mindre möjligheter till att delges ett lån då det väcker 

misstankar hos långivarna, att bolagen inte kommer kunna uppfylla sina 

betalningsskyldigheter. 

 

8.4 Förslag till vidare forskning  
Genom en omfattande litteraturgenomgång inom resultatmanipulering och orena 

revisionsberättelser har syftet med denna studie att komplettera forskningen där det ansågs 

behövas. Under studiens gång har det framgått att det finns områden inom forskningen 
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som behöver ytterligare komplettering. Detta avsnitt syftar till att presentera de förslag till 

fortsatta studier som skulle kunna komplettera denna studien, men även för att fylla de 

tomrum dit forskningen idag inte når. Ett första förslag utgår från att Big Four är mindre 

benägna att avlägga en oren revisionsberättelse om klienten resultatmanipulerar, än vad 

övriga revisionsbyråer är. Då detta tyder på en lägre revisionskvalitet, hade det varit 

intressant om vidare forskning undersökt revisionskvaliteten i Big Four med utgångspunkt 

i andra faktorer än oberoende och förmåga att identifiera resultatmanipulering.  

 

Ett andra förslag till fortsatt forskning utgår från de två olika sätten att identifiera 

resultatmanipulering på. Denna studie har undersökt den bokföringstekniska 

resultatmanipuleringens samband med orena revisionsberättelser, vilket lägger upp för en 

liknande studie fast med kassaflödespåverkande resultatmanipulering.  

 

Slutligen vore det intressant att se en longitudinell studie på sambandet mellan 

resultatmanipulering och orena revisionsberättelser. En sådan studie hade kunnat 

identifiera eventuella mönster i resultatmanipuleringen, t.ex. om den successivt ökar för 

att sedan avta efter att revisorn avlagt en oren revisionsberätter, eller hur 

konjunktursvängningar påverkar resultatmanipuleringen. På detta sätt testas även den 

orena revisionsberättelsens påverkan på resultatmanipulering.   
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Appendix 
Appendix I 

 α1 α2 α3 
1 Basic Materials -7985080,049 -0,159 -0,073 

2 Industrials -397451,59  0,008 -0,02 
3 Consumer goods -753270,262 0,015 -0,412 

4 Health care 479779,523 -0,123 -0,574 
5 Consumer services -644596,688 -0,034 -0,063 

6 Telecommunications 178168,741 -0,529 -0,06 
7 Utilities -14126186,1 0,049 -0,181 

9 Technology -21256680,1 0,704 -0,494 
Appendix I – Branschspecifika parametrar 

 

Appendix II 

 
Appendix II – Histogram för DA_AB 
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Appendix III 
Omnibus Tests Model Summary  Classification Table 

Sig. Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R Square Overall Percentage 
Correct 

,000 ,113 ,151 65,7 
Variables in 
the Equation 

B Sig. Exp(B) 

DA_AB 1,131 ,011 3,099 
BIG4 ,781 ,000 2,183 

DEBT ,003 ,419 1,003 
LN_ASS -,193 ,001 ,824 

ROA -2,406 ,000 ,090 
Constant 3,000 ,004 20,089 

Appendix III – Logistisk regression utan LAST5 


