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Sammanfattning 
 

Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 
Företagsekonomi, 4FE17E, VT 2019. 
Författare: Navid Ahmadi och Sherdor Baratov 
Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 
Examinator: Andreas Jansson  
Titel: “The Numbers Game” - En studie om effekterna av revisionskommitténs 
sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag 
 
Bakgrund: Företagsledningens tendens till att ägna sig åt resultatmanipulering är ett välkänt 
problem som har diskuterats i litteraturen. En revisionskommitté är en av 
kontrollmekanismerna som inrättas för att bl.a. begränsa ledningens resultatmanipulering. 
Studier kring revisionskommitténs förhållande till resultatmanipulering har fokuserat 
framförallt på den amerikanska marknaden, som kännetecknas av spridd ägarstruktur. Få, om 
än några, studier har gjorts i den svenska marknaden, som skiljer sig från den amerikanska 
marknaden genom hög ägarkoncentration. Detta ger oss därför intresse i att undersöka hur 
revisionskommittén och resultatmanipulering förhåller sig i Sverige.  
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur revisionskommitténs sammansättning och 
arbetsprocess påverkar förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsbolag. 
 
Metod: Vi tillämpade en deduktiv ansats där vi med hjälp av teorierna positiv 
redovisningsteori (PAT), agentteorin, institutionella teorin, stewardshipteorin, samt critical 
mass theory och tidigare empiriska studier formulerade ett antal hypoteser kring påverkan av 
revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på förekomsten av 
resultatmanipulering. Hypoteserna testades sedan i en tvärsnittsstudie med företag som var 
noterade på Stockholmsbörsen 2017. 
 
Slutsats: Resultatet från undersökningen visar att revisionskommitténs sammansättning och 
arbetsprocess inte har någon större påverkan på förekomsten av resultatmanipulering i 
svenska börsbolag. Detta avviker från tidigare studier som är gjorda på amerikanska 
marknaden som visar att revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess begränsar 
resultatmanipulering. En förklaring för detta kan vara att den höga ägarkoncentrationen i 
Sverige gör att de större aktieägarna själv uppfyller övervakningsrollen, vilket gör att 
revisionskommitténs roll som övervakare inte har lika stor betydelse här i Sverige som i 
USA. Därmed drar vi slutsatsen att revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess 
inte har någon större påverkan på förekomsten av resultatmanipulering inom svenska 
börsbolag. 

 
 
 



 

  

Abstract 
 

Master Thesis in Business Administration and Economics, School of Business and 
Economics, Linnaeus University, 4FE17E, 2019. 

Authors: Navid Ahmadi and Sherdor Baratov 
Supervisor: Sven-Olof Yrjö Collin 
Examiner: Andreas Jansson 
Title: “The Numbers Game” - A study on the effects of the audit committee's composition 
and work process on earnings management in Swedish listed companies 
 
Background: The top management team's tendency to engage in earnings management is a 
well-known problem that has been frequently discussed in the literature. An audit committee 
is one of the control mechanisms set up to constrain the management's engagement in 
earnings management. Studies regarding the audit committee's relation to earnings 
management have focused primarily on the US market, which is characterized by its’ 
dispersed ownership structure. Few, if any, have studied the Swedish market, which differs 
from the US market through its’ higher ownership concentration. This therefore gives us a 
motif to study how the audit committee relates to earnings management in Sweden.  
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate how the audit committee's composition 
and work process affect the occurrence of earnings management in Swedish listed companies. 
 
Method: We applied a deductive approach in which we used the theories Positive accounting 
theory (PAT), Agency theory, Institutional theory, Stewardship theory, and Critical mass 
theory and prior empirical studies in order to derive a number of hypothesis concerning the 
relationship between the audit committee's composition and work process and earnings 
management. The hypothesis were then tested in a cross-sectional study on companies that 
were listed on the Stockholm Stock Exchange as of 2017.  
 
Conclusion: The results from the study show that the audit committee's composition and 
work process do not have any major impact on the occurrence of earnings management in 
Swedish listed companies. This deviates from previous studies among US companies which 
show that the audit committee constraints earnings management. One explanation for this 
may be due to the difference in ownership structure between the countries, which indicates 
that major part of the monitoring role shifts from the audit committee to the controlling 
shareholders in Swedish companies. This in turn means that the importance of the audit 
committee as monitors reduces. Based on the results, we conclude that the audit committee’s 
composition and work process do not have any major impact on the occurrence of earnings 
management in Swedish listed companies. 
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1.      Inledning 

 

I det här inledande kapitlet kommer läsaren att få en bakgrundsbeskrivning över betydelsen 

av ett företags finansiella rapporter för dess intressenter samt ledningens möjlighet att 

bestämma innehållet i rapporterna, vilket kan ge upphov till resultatmanipulering. Därefter 

kommer vi in på problemdiskussionen där vi beskriver hur och varför ledningen tenderar att 

manipulera de finansiella rapporterna, samt hur revisionskommittén i sin roll kan bekämpa 

manipulationen. Kapitlet fortsätter sedan med att vi beskriver syftet med studien samt 

formulerar en frågeställning som vi ämnar att svara på. Vi avslutar kapitlet med en 

disposition där vi beskriver arbetets upplägg. 

 

 

1.1      Bakgrund 
Ett företags ekonomiska prestation har varit och är fortfarande ett intressant ämne inom 

redovisningslitteraturen (Vladu, 2013). Företagets finansiella rapporter används för att 

kommunicera med dess intressenter såsom aktieägare, kreditgivare och potentiella investerare 

med grundläggande syftet att informera dem om företagets prestation och dess finansiella 

ställning (Mangala & Dhanda, 2018). Intressenterna använder informationen för att utvärdera 

ledningens förvaltning av bolaget och fattar därefter viktiga ekonomiska beslut. För att de ska 

kunna ta beslut krävs det att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av företagets 

prestation och dess finansiella ställning och innehåller information som är användbar för 

intressenterna. (Alexander & Eberhartinger, 2010). De finansiella rapporterna blir således ett 

viktigt verktyg för högpresterande företag att skilja sig från lågpresterande företag och på så 

sätt underlätta effektiv resursallokering. För att de finansiella rapporterna ska avspegla 

företagets faktiska ställning måste standardsättare tillåta ledningen att göra egna bedömningar 

och använda redovisningsmetoder som de anser speglar företagets ställning, såsom 

exempelvis att välja hur tillgångar ska avskrivas eller hur varulagret ska värderas. (Healy, 

1985; Healy & Wahlen, 1999). Med utgångspunkt från redovisningsregler och standarder har 

ledningen därför möjlighet att anpassa de finansiella rapporterna utifrån olika förhållanden 
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för att avge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning (Forker & Greenwood, 

1995).   

  

Detta gör att ledningen har informationsövertag gentemot företagets intressenter, vilket gör 

att de har möjlighet att redovisa det resultat som gynnar de själva eller någon annan part 

(Ghazali et al., 2015). Ledningens möjlighet att styra innehållet i de finansiella rapporterna är 

välkänt sedan tidigare i litteraturen och har fått olika benämningar som income smoothing, 

creative accounting, window dressing, big bath och earnings management (Stolowy & 

Breton, 2004; Mangala & Dhanda, 2018). Den företeelse som vi ämnar att studera benämns 

vanligtvis som earnings management i litteraturen (Healy & Wahlen, 1999; Badolato et al., 

2014). I fortsättningen kommer vi att använda oss av den svenska översättningen av earnings 

management, nämligen resultatmanipulering. Resultatmanipulering förekommer av olika 

anledningar, såsom att ledningen exempelvis vill öka sin kompensation, påverka 

aktiemarknaden eller minska företagets kostnader (Healy & Wahlen, 1999). Ledningen kan 

då öka eller minska resultatet beroende på vad som är önskvärt (Mangala & Dhanda, 2018). 

Tidigare studier visar exempelvis att VDn och resten av ledningen hos företag med 

bonussystem tenderar att ägna sig åt resultatmanipulering (Mohd Noor et al., 2015; Dechow 

et al., 2010).  

  

Det finns delade uppfattningar kring resultatmanipulering då det anses vara både positivt och 

negativt för företaget och dess intressenter. Den positiva synen är att det i många fall förser 

intressenterna med relevant information för beslutsunderlag och behöver således inte alltid 

vara skadligt för dem. Redovisningsrelaterade skandaler såsom Worldcom- och 

Enronskandalerna har däremot bidragit till att resultatmanipulering uppfattas vara negativt då 

ledningen anses utöva det för egen vinning på bekostnad av intressenterna. (Ghazali et al., 

2015). I Enrons fall ansågs ledningens opportunistiska beteende vara en bidragande faktor, då 

de fick kompensation i form av aktieoptioner vilket gjorde att de manipulerade resultatet för 

att kunna uppnå aktiemarknadens förväntningar om företagets snabba tillväxt (Healy & 

Palepu, 2003). Ledningens informationsövertag gentemot aktieägare och övriga intressenter 

gör att de finansiella rapporterna får en informativ karaktär. Intressekonflikter mellan ledning 

och aktieägare kan därför skapa snedvridningar i de finansiella rapporterna. (Healy & Palepu, 

1993).  
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I och med ledningens informationsövertag kan det därför vara svårt för ägare och andra 

intressenter att upptäcka manipuleringen och begränsa ledningens opportunistiska beteende. 

Det måste därför finnas någon som kan övervaka och kontrollera ledningens beteende. En av 

kontrollmekanismerna är att inrätta en styrelse, som därmed får en viktig uppgift i att 

övervaka ledningen (Fama, 1980). Inom styrelsen upprättas olika underkommittéer för att 

effektivisera arbetet. En av underkommittéerna är revisionskommittén, som har ansvaret att 

övervaka och säkerställa att de finansiella rapporterna ger en rättvis bild av företagets 

faktiska ställning. (Klein, 1998; Ayemere & Elijah, 2015). Revisionskommitténs uppgifter 

regleras i aktiebolagslagen (8 kap. 49 b §, SFS 2005:551) där det bl.a. anges att 

revisionskommittén ska övervaka den finansiella rapporteringsprocessen samt säkerställa att 

rapporterna är tillförlitliga. Revisionskommittén anses därför vara en viktig 

kontrollmekanism som övervakar den finansiella rapporteringsprocessen (Agoglia et al., 

2011). Tidigare studier har undersökt hur revisionskommitténs sammansättning och 

arbetsprocess påverkar förekomsten av resultatmanipulering (e.g. Klein, 2002; Bédard et al., 

2004; Sanjaya, 2006; Ghosh et al., 2010; Thiruvadi & Huang, 2011; Badolato et al., 2014). 

 

I den här uppsatsen kommer vi att studera hur revisionskommitténs sammansättning  och 

arbetsprocess påverkar företagets benägenhet att ägna sig åt resultatmanipulering. 

Redovisningsrelaterad manipulation som ligger utanför lagen och standarder betraktas som 

brottsligt. De aktiviteter som omfattas av resultatmanipulering och som vi fokuserar på är 

inom lagen och således inte juridiskt brottsliga (Stolowy & Breton, 2004). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Ett företags finansiella rapporter är ett viktigt kommunikationsverktyg som används för att 

kommunicera med företagets investerare och andra externa intressenter. Genom rapporterna 

förmedlas information om företagets prestation som utgör viktigt beslutsunderlag för 

intressenterna. Den information som utges spelar även en avgörande roll för en effektiv 

resursallokering inom kapitalmarknaden. (Healy & Palepu, 2001; Vladu, 2013). Därför ska 

den information som lämnas ut vara relevant och tillförlitlig, det vill säga visa rätt bild av 

företagets ekonomiska ställning (Livne & McNichols, 2009). Kvalitén på informationen 

påverkas av ett antal faktorer relaterade till bl.a. legala och politiska system, 

redovisningsstandarder, samt vilka incitament som kan ligga till grund för upprättandet de 
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finansiella rapporterna (Soderstrom & Sun, 2007). Informationen som ges ut genom de 

finansiella rapporterna syftar till att reducera informationsasymmetrin som finns mellan 

företagets ledning och aktieägare samt övriga externa intressenter. Då ledningen har 

informationsövertag kan de välja att avslöja (eller undanhålla) information till (från) 

intressenterna. Informationsasymmetrin kan reduceras genom att de finansiella rapporterna 

avger relevant och tillförlitlig information om företagets ekonomiska ställning. (Soderstrom 

& Sun, 2007; Healy & Palepu, 2001; Gaa, 2009).  

 

Vad gäller regelverk för redovisning finns främst två olika typer av standarder: regelbaserade 

och principbaserade. Regelbaserade standarder är vanligtvis lagar som måste följas, medan 

principbaserade standarder ger ledningen utrymme för egna tolkningar och bedömningar 

(Agoglia et al., 2011). Ledningen kan exempelvis bedöma framtida ekonomiska händelser 

som förväntad livslängd och restvärde för anläggningstillgångar, förpliktelser gällande 

pensionsförmåner och andra personalförmåner, uppskjutna skatter och förväntade förluster 

för osäkra fordringar och nedskrivningar av tillgångar samt metoder gällande avskrivningar 

av tillgångar och värdering av lager, vilka påverkar kostnadsallokering och nettointäkter. 

(Healy & Wahlen, 1999).  

 

Detta innebär att ledningen kan använda sina kunskaper om verksamheten och välja de 

redovisningsmetoder och uppskattningar som återspeglar företagets ekonomiska verksamhet 

och ställning, vilket eventuellt kan öka informationskvalitén i de finansiella rapporterna. 

Högre informationskvalité ger bättre belutsunderlag för investerare och övriga intressenter då 

informationen ger en rättvis bild av företags ekonomiska ställning. Å andra sidan kan detta 

även ge ledningen möjlighet att manipulera resultatet där de väljer metoder och 

uppskattningar som inte reflekterar företagets underliggande ekonomiska ställning, i syfte att 

antingen vilseleda en del intressenter om företagets ekonomiska ställning eller för att uppnå 

avtalsmässiga mål som är beroende av de redovisade siffrorna (Healy & Wahlen, 1999).  

 

Ett företag som ägnar sig åt resultatmanipulering kan antingen öka eller minska resultatet 

beroende på vad de vill åstadkomma med de redovisade siffrorna (Mangala & Dhanda, 

2018). Företagets intressenter kan uppfatta resultathöjande aktiviter som en varningssignal då 

de kan misstänka att företaget har fundamentala problem och försöker visa en skev bild av sin 

ekonomiska situation (Dechow et al., 2010). Somliga forskare menar att ledningar hos bolag 

med bonusplan agerar opportunistiskt och manipulerar resultatet för att maximera sina 
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bonusar. (Watts & Zimmerman, 1990; Guidry et al., 1999; Healy & Wahlen, 1999; Ayemere 

& Elijah, 2015). 

 

En stabil bolagsstyrning som kännetecknas av en oberoende styrelse och revisionskommitté 

kan begränsa ledningens möjlighet att ägna sig åt resultatmanipulering. En aktiv övervakning 

från styrelsen och revisionskommittén samt aktieägare kan begränsa ledningens manipulation 

och därmed bidra till att resultatet blir mindre vilseledande och ger en mer rättvis bild av 

företagets faktiska ställning, vilket gör att informationen blir mer relevant och tillförlitlig 

(Hossain et al., 2011). Revisionskommitténs huvudsakliga ansvar är att övervaka den 

finansiella rapporteringsprocessen (Ghosh et al., 2010). Bédard et al. (2004) påpekar i sin 

studie att redovisningsskandalerna som ägde rum på början av 2000-talet har lett till större 

krav på en effektiv revisionskommitté som kan begränsa ledningens resultatmanipulering. De 

kom fram till att revisionskommitténs sammansättning såsom oberoendeställning och 

kompetens påverkar företagets benägenhet att ägna sig åt resultatmanipulering. Andra studier 

betonar vikten av könsfördelning i revisionskommittén där närvaron av kvinnliga medlemmar 

anses bidra till att resultatmanipuleringen minskar i ett företag (Thiruvadi & Huang, 2011; 

Zalata et al., 2018).  

 

Revisionskommitténs roll återspeglar agentteorins antaganden om att man behöver övervaka 

ledningen för att reducera deras möjlighet beröva aktieägarna. På grund av sin roll som 

övervakare har vikten av deras arbete lyfts fram av flera olika tillsynsmyndigheter. Ett 

exempel är SEC:s dåvarande ordförande Arthur Levitt (1998), som sade att en av 

allmänhetens mest tillförlitliga väktare är en kompetent, engagerad, oberoende och tuffmodig 

revisionskommitté. (Beasley et al., 2009; Fama & Jensen, 1983). Flera tidigare studier visar 

att en kompetent revisionskommitté begränsar rutinmässig resultatmanipulering och minskar 

risken för svagheter i den interna kontrollen (Bédard et al., 2004; Carcello et al., 2006; 

Dhaliwal et al., 2010; Krishnan & Visvanathan, 2008; Xie et al., 2003; Badolato et al., 2014). 

 

Tidigare studier kring påverkan av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess 

på resultatmanipulering har gjorts i flera olika länder, och framförallt i USA. Sverige 

kännetecknas av koncentrerat ägande där en eller några få stora ägare kontrollerar de svenska 

börsbolagen, och skiljer sig därmed från de amerikanska börsbolagen som kännetecknas av 

spridd ägarstruktur (Högfeldt, 2005; Jansson, 2013). I och med detta är därför intressant att 

studera ifall denna skillnad mellan länderna kan påverka revisionskommitténs roll som 
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övervakare av ledningen. En tanke är att kontrollägarna i de svenska börsbolagen genom ett 

aktivt inflytande i bolagets styrning uppfyller en del av övervakningsfunktionen, vilket gör att 

revisionskommitténs roll som övervakare kanske inte blir lika viktig. Hög ägarkoncentration 

kan tyda på att de stora ägarna satsar stora resurser på företagen, vilket ger de intresse i att 

själva aktivt övervaka ledningens förvaltning av bolaget (Collin et al., 2017). Detta kan i sin 

tur innebära att aktieägarnas efterfrågan på styrelsens och dess kommittéers arbete minskar, 

och därmed kan revisionskommitténs roll som övervakare få minskad betydelse.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att förklara hur revisionskommitténs sammansättning och 

arbetsprocess påverkar förekomsten av resultatmanipulering i Sverige. För att besvara syftet 

har följande frågeställning formulerats:  

●     Vilken påverkan har revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på 

resultatmanipulering inom svenska börsbolag? 

 

 

1.4 Disposition  

Kapitel 1 - Inledning 

I det första kapitlet får läsaren en introduktion kring vad resultatmanipulering innebär och de 

bakomliggande orsakerna till varför det utövas. Vidare beskrivs hur revisionskommittén i sin 

roll kan begränsa företagets tendens till resultatmanipulering, vilket leder till studiens syfte 

och frågeställning. 

 

Kapitel 2 - Metod 

I detta kapitel beskriver vi vår teoretiska utgångspunkt och forskningsansats samt vilken typ 

av studie vi ämnar göra.  

 

Kapitel 3 - Teoretiskt referensram 

I det här kapitlet presenterar vi de teorier som anses vara relevanta för vår studie. Följande 

begrepp och teorier presenteras djupare: resultatmanipulering, godtyckliga periodiseringar, 

revisionskommitté, positiv redovisningsteori (PAT), agentteorin, institutionella teorin, 
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stewardshipteorin, samt critical mass-teorin. Kapitlet avslutas med en beskrivning över 

applicering av teorierna. 

 

Kapitel 4 - Hypotesformulering 

Med hjälp av teorier och tidigare studier formulerar vi i detta kapitel ett antal hypoteser kring 

sambandet mellan revisionskommitténs sammansättning samt arbetsprocess och 

resultatmanipulering.  

 

Kapitel 5 - Empirisk metod  

Detta kapitel inleds med att vi beskriver hur vi ska mäta den beroende variabeln, 

resultatmanipulering, där vi identifierar Modified Jones model som lämplig metod. Därefter 

beskriver vi hur vi ska mäta de oberoende variablerna som rör revisionskommitténs 

sammansättning och arbetsprocess. Slutligen presenterar vi även ett flertal kontrollvariabler 

som vi tänker mäta för att minska risken för eventuella feltolkningar i huvudsambandet. 

 

Kapitel 6 - Empiriskt resultat 

I det här kapitlet presenterar vi resultat från studiens univariata, bivariata och multivariata 

tester både i text och med tabeller.  

 

Kapitel 7 - Diskussion 

I det här kapitlet analyserar vi det empiriska resultatet och diskuterar våra hypoteser där vi 

försöker tolka och ge möjliga förklaringar till vårt resultat. 

 

Kapitel 8 - Slutsats 

I det avslutande kapitlet drar vi våra slutsatser kring resultatet. Vi ger även teoretiska och 

praktiska implikationer, samt ger förslag på hur framtida forskning kan öka kunskapen kring 

förhållandet mellan revisionskommittén och resultatmanipulering.  
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2. Metod  

 
I det här metodkapitlet presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt och forskningsansats samt 

vilken typ av studie vi ämnar att göra. Detta görs i syfte att ge läsaren en förståelse för hur 

och varför vi genomför studien på det sätt som vi gör. 

 

2.1  Teoretisk utgångspunkt och forskningsansats 
Det finns två uppfattningar om förhållandet mellan teori och praktik, och dessa är induktivt 

samt deduktivt tillvägagångssätt. Metoderna används för att komma fram till en slutsats, men 

det skiljer sig vad gäller hur man går tillväga för att komma fram till slutsatsen. Inom den 

deduktiva ansatsen utgår man från tidigare kunskaper och teoretiska överväganden inom ett 

visst område och härleder en eller flera hypoteser som ska undersökas i förhållande till 

empiriska resultat som kopplas till teorin. Den deduktiva ansatsen anses vara mer lämpad för 

studier där man på ett empiriskt sätt testar teoretiska modeller. I motsatsen, det induktiva 

tillvägagångssättet, utgår man från resultat som teorin grundas på. Det finns kritik mot både 

induktivt och deduktivt tänkande. Det induktiva tillvägagångssättet kritiseras för att man inte 

alltid kan formulera teorier utifrån empiriska resultat, medan kritiken mot det deduktiva 

tillvägagångssättet är att man förlitar sig alltför strikt på logiken om teoriprövningar. Därför 

föreslås abduktivt tänkande som ett alternativ som övervinner dessa begränsningar inom det 

deduktiva och induktiva tänkandet (Bryman och Bell, 2017).  

 

Syftet med den här uppsatsen var att få en förklaring för hur revisionskommitténs 

sammansättning och arbetsprocess påverkar företagets benägenhet att ägna sig åt 

resultatmanipulering. I denna studie används den deduktiva ansatsen då vi utgår från 

befintliga teorier och formulerar ett antal hypoteser som vi sedan testar med hjälp av empirisk 

data. De olika forskningsansatserna brukar kopplas till olika forskningsstrategier där den 

deduktiva ansatsen kopplas med kvantitativ forskningsmetod och den induktiva med 

kvalitativ metod (Bryman och Bell, 2017). För att kunna uppnå syftet genomför vi en 

kvantitativ studie, då det anses vara mer lämpad för studier som har ett generaliserande syfte 
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(Bryman & Bell, 2017). Eftersom vår studie handlar om resultatmanipulering i svenska 

börsbolag generellt väljer vi den kvantitativa metoden då vi vill få ett generaliserbart resultat. 

Detta till skillnad från kvalitativa studier där man väljer ett fåtal observationer och försöker få 

en djupare förståelse för det valda ämnet. Tittar man på tidigare studier har många forskare 

använt sig av kvantitativ metod vid undersökning av resultatmanipulering, och 

resultatmanipulering är ett kvantifierbart mått som mäts exempelvis i form av godtyckliga 

periodiseringar vilket innebär att den kvantitativa metoden blir mer lämplig som 

undersökningsmetod (e.g. Dechow et al., 1995; Klein, 2002; Bédard et al., 2004; Badolato et 

al., 2014). Eftersom tidigare studier har använt sig av kvantitativ metod underlättar det även 

vid jämförelse av vårt resultat med tidigare studier.  

 

2.2. Tvärsnittsdesign  
Denna studie avser att undersöka sambandet mellan revisionskommittén och 

resultatmanipulering. Vår utgångspunkt är att samla in data om de svenska börsnoterade 

bolagen. Med hjälp av den insamlade datan undersöker vi om det föreligger ett samband 

mellan revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess och resultatmanipulering. 

Tvärsnittsdesign används vid studier där man samlar in data vid en viss tidpunkt som 

inkluderar flera observationer, till skillnad från longitudinella studier där data hämtas vid 

flera tillfällen för att studera förändringar eller samband över en viss tidsperiod (Bryman & 

Bell, 2017).  

 

I denna studie kommer vi att tillämpa en tvärsnittsdesign då vi avser att studera hur 

revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess förhåller sig till resultatmanipulering 

under en kort tidsperiod. Vi samlar in data om svenska börsnoterade bolag vilket innebär en 

stor mängd av observationer vid en given tidpunkt. Den inhämtade datan används sedan för 

uppskatta resultatmanipulering. Resultatmanipulering kvantifieras i form godtyckliga 

periodiseringar och därefter undersöker vi om det förekommer något samband mellan 

resultatmanipulering och revisionskommittén.  

 

Vid litteraturgenomgången av ämnet upptäcktes att tidigare studier om hur 

revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess påverkar förekomsten av 

resultatmanipulering har undersökt faktorer som revisionskommitténs storlek, ledamöters 
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könstillhörighet, oberoendeställning gentemot ledningen, redovisningskompetens, 

styrelsekompetens, ämbetsperiod och mötesfrekvens påverkar resultatmanipulering. (Klein, 

2002; Xie et al., 2003; Bédard et al., 2004; Abbott et al., 2004; Ghosh et al., 2010; Sun et al., 

2011; Thiruvadi & Huang, 2011; Badolato et.al, 2014). Ingen av forskarna har dock 

kombinerat alla dessa faktorer i en och samma studie. Vi vill i vår studie skilja oss från dessa 

genom att kombinera dessa faktorer samt lägga till ytterligare några och göra en 

undersökning, d.v.s. en multifaktoriell studie, för att se om det ger oss en bättre helhetsbild av 

relationen mellan revisionskommittén och resultatmanipulering. Denna undersökning avser 

därför att bidra till en ökad förståelse för hur revisionskommitténs sammansättning och 

arbetsprocess påverkar förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsbolag.  
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3. Teoretisk referensram 

 
I det här kapitlet presenteras begrepp och teorier som anses vara relevanta för vår studie. 

Först presenteras motivering för val av teorier. Sedan beskriver vi vad resultatmanipulering 

innebär samt hur och varför det utövas, följt av förklaring av godtyckliga periodiseringar och 

revisionskommitténs roll. Därefter presenterar vi teorierna i följande ordning: positiv 

redovisningsteori (PAT), agentteorin, institutionella teorin, stewardshipteorin, samt Critical 

Mass theory. Dessa teorier ska sedan hjälpa oss att härleda hypoteser i nästa kapitel.  

 
Vår studie ämnar undersöka hur revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess 

påverkar förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsbolag. Tidigare studier om 

revisonskommitténs sammansättning och process har genomförts t.ex. i USA, där marknaden 

kännetecknas av spridd ägarstruktur, jämfört med den svenska aktiemarknaden med hög 

ägarkoncentration. Med hjälp av teorierna ämnar vi att förklara de olika faktorerna i 

revisionskommittén som kan ha påverkan på resultatmanipulering i företag med olika 

ägarstruktur.    
 

De teorier som nämns i detta avsnitt kommer vi sedan sammanlänka för att få en 

övergripande bild av revisionskommitténs förhållande till resultatmanipulering och hur 

ägarstrukturen påverkar revisionskommitténs funktion. PAT och agentteorin utgår från 

begreppet opportunistiskt beteende där ledningen anses ägna sig åt resultatmanipulering för 

egen vinning. Utifrån dessa teorier fungerar revisionskommittén som består av exempelvis 

oberoende och kompetenta ledamöter som en effektiv övervakare och kan därmed begränsa 

ledningens resultatmanipulering. Utifrån ett institutionellt teoretiskt perspektiv kan 

revisionskommittén uppfattas vara mer symbolisk för att öka företagets legitimitet, och inte 

nödvändigtvis för att begränsa ledningens resultatmanipulering.  Stewardshipteorin utgår från 

att ledningen är goda förvaltare av bolaget i syfte att uppnå icke-materialistiska mål. Critical 

mass theory kan hjälpa oss att förstå vilken påverkan kvinnors närvaro i revisionskommittén 

har på resultatmanipulering. Genom att kombinera dessa teorier kan vi i vår studie analysera 

revisionskommitténs påverkan på resultatmanipulering i företag med olika ägarstrukturer. I 
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figur 3.1 kan vi se en sammanställning över revisionskommitténs sammansättnings- och 

processfaktorer som kan tänkas påverka kommitténs roll i att påverka resultatmanipulering. 

 
Figur 3.1. Sammanställning över revisionskommitténs sammansättnings- och processfaktorer 

 
 

3.1. Resultatmanipulering 

Resultatmanipulering kan definieras på olika sätt (e.g. Healy & Wahlen, 1999; Merchant & 

Rockness, 1994; Roychowdhury, 2006; Schipper, 1989). Enligt Healy & Wahlens (1999) 

definition uppstår resultatmanipulering när ledningen gör egna bedömningar i den finansiella 

rapporteringen och i företagets transaktioner för att antingen vilseleda vissa intressenter om 

företagets ekonomiska prestation eller för att påverka avtalsmässiga utfall som är beroende av 

de redovisade siffrorna. Resultatmanipulering kan alltså utövas för vilseleda företagets 

intressenter om företagets ekonomiska ställning i syfte att befrämja någon part.  Trots detta 

negativa perspektiv på resultatmanipulering, kan det även utövas i positivt syfte, vilket kan 

vara av informativt syfte där ledningen vill avge tillförlitlig och relevant information om 

företagets ekonomiska ställning som kan vara användbart för aktieägare, långivare och övriga 

intressenter vid beslutsfattande. (Ghazali et al., 2015; Chong, 2006). Enligt 

årsredovisningslagen ska balansräkningen, resultaträkningen och noterna upprättas som en 

helhet och ge en rättvisande bild av företaget ställning och resultat. Om det behövs 

tilläggsupplysningar för att ge en rättvisande bild, ska dessa lämnas i en not (2 kap. 3§ ÅRL 

1995:1554).  
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Tidigare har forskare fokuserat på två typer av resultatmanipulering: redovisningsrelaterad 

och kassaflödesrelaterad (Franceschetti, 2018, s. 19). Redovisningsrelaterad manipulering 

sker genom justering av periodiseringar och påverkar det redovisade resultatet (Dechow et 

al., 1995; Peasnell, 2000). Kassaflödesrelaterad manipulering är aktiviteter som påverkar 

företagets operationella verksamhet och som avviker från normal praxis. (Roychowdhury, 

2006). I denna uppsats kommer vi att bortse från kassaflödesrelaterad manipulering och 

endast fokusera på redovisningsrelaterad manipulering. Detta eftersom revisionskommittén 

primärt fokuserar på redovisningsrelaterade aktiviteter och övervakar den finansiella 

rapporteringsprocessen (Klein, 2002). Enligt Young (1999) är periodiseringar det vanligaste 

sättet att manipulera resultat genom då det är mindre kostsamt och påverkar de redovisade 

siffrorna, jämfört med ändringar i exempelvis utgifter för FoU eller avyttring av tillgångar. 

Dessutom är konsekvenserna av periodiseringsbeslut svårare för externa aktörer att justera i 

efterhand då periodiseringar oftast är svåra att observera direkt.  

 

Till följd av redovisningsrelaterade skandaler som Enron-skandalen och andra liknande 

skandaler har forskare blivit mer intresserade av att studera vad som motiverar ledningen att 

manipulera resultat. Det finns flera olika motiv bakom resultatmanipulering, och dessa kan 

vara avtalsmässiga, politiska, skattemässiga, börsrelaterade, samt ett kommunikationsmedel 

mellan ledningen och de externa intressenterna (Aljifri, 2007; Sanjaya, 2006). När det gäller 

avtalsmässiga motiv gäller det främst bonusplan som är beroende av det redovisade resultatet. 

Watts & Zimmerman (1990) nämner bonusplanhypotesen, som säger att ledningar hos 

företag med bonusplan är mer benägna att ta upp intäkter från framtida perioder till aktuell 

period och därmed rapportera högre resultat. Dye (1988) hävdar att redovisningsrelaterade 

bonuskontrakt skulle kunna motivera ledningen att manipulera resultat, medan Healy (1985) 

säger att incitamentet för resultatmanipulering vid befintlig bonusplan är ett exempel på 

avtalsmässig motivation. Denna motivation överför förmögenhet från ägarna till ledningen då 

ledningen tenderar att öka sin kompensation. Healy (1985) var den första som skapade en 

modell för att upptäcka resultatmanipulering. Han använde sin modell för att visa att 

resultatbaserad kompensation för ledningen ger de motivation att manipulera resultat genom 

periodiseringar för att maximera sina bonusar (Aljifri, 2007).  

 

En annan avtalsmässig motivation för resultatmanipulering är att undvika att bryta mot 

villkor i lånekontrakt. Denna typ av manipulation genomför ledningen för att överföra 

förmögenhet från långivare till aktieägare genom att exempelvis göra överdrivet stora 
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utdelningar (Aljifri, 2007). Watts & Zimmerman (1990) nämner skuldsättningshypotesen, 

som säger att ju högre skuldsättningsgraden är, desto större är sannolikheten att ledningen 

använder redovisningsmetoder som ökar resultatet. Detta eftersom ju högre 

skuldsättningsgrad, desto närmare är företaget till långivare och förbindelser enligt 

lånekontraktet. Ledningen genomför periodiseringar som ökar resultatet för att "lugna ned" 

långivarna (Watts & Zimmerman, 1990). Sweeney (1994) fann att företagsledare som är på 

väg att bryta mot någon överenskommelse i lånekontraktet reagerar genom resultatökande 

manipulering.  

 

Det politiska motivet bygger på den politiska kostnadshypotesen som säger att stora företag 

är mer benägna att välja redovisningsmetoder som reducerar det redovisade resultatet då de är 

mer synliga och därmed föremål för statlig granskning. Eftersom de redovisade siffrorna 

påverkar reglerande myndigheters ageranden, tenderar ledningen därför ha incitament att 

rapportera lägre resultat för att undvika politisk uppmärksamhet (Watts & Zimmerman, 1990; 

Chao et al., 2004). Förutom att undvika uppmärksamhet från reglerande myndigheter tenderar 

ledningen att redovisa lägre resultat även för att undvika opinioner från publika intressenter, 

som kan ha åsikter om att ett företag som redovisar ett högt resultat inte bidrar till övriga 

samhället, exempelvis att de inte betalar tillräckligt hög lön till sina anställda, att deras 

produktpriser är för höga, eller att de inte ger tillräckligt med finansiellt bidrag för att 

förbättra miljön och samhället (Deegan, 2013).  

 

Ett av de mest inflytelserika motiven för resultatmanipulering är av skattemässiga skäl. Aljifri 

(2007) menar att det sedan en lång tid tillbaka pågått ett spel mellan skattemyndigheter och 

företag. Medan skattemyndigheten bygger upp försvar för att stänga kryphål, hittar företag 

nya eller utnyttjar befintliga för att manipulera resultat. Detta görs av ledningen genom att de 

väljer specifika redovisningsmetoder som minskar de framtida skattekostnaderna. Eftersom 

den skattemässiga motivationen leder till att företag redovisar så lågt resultat som möjligt för 

att betala så lite skatt som möjligt, går detta emot ledningen som istället vill redovisa så högt 

resultat som möjligt för att få så hög bonus som möjligt. (Aljifri, 2007). Hur som helst finner 

Erickson et al. (2004) i sin studie att ledningar som vill manipulera resultatet är villiga att 

betala högre skatt för att få ut sin bonus. 

 

Vad gäller den börsrelaterade motivationen säger kapitalmarknadshypotesen att eftersom 

årsredovisning används av investerare och finansanalytiker som beslutsunderlag kan 
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ledningen ha incitament att manipulera resultatet i syfte att påverka företagets kortsiktiga 

aktiekurs (Healy & Wahlen, 1999). Ledningen kan både höja och sänka resultatet beroende 

på vad som främjar dem vid en given situation. De kan göra resultatminskande justeringar 

innan en management buyout1, vilket Perry & Williams (1994) visar i sin studie, och göra 

resultatökande justeringar innan emission, som Teoh et al. (1998) visar i sin studie. 

Lakonishok et al. (1994) visar i sin studie att företag som har upplevt snabb tillväxt i 

försäljning och resultat tenderar att i början ha höga värderingar, men som sedan presterar 

dåligt. Rangan (1998) drar utifrån sin undersökning slutsatsen att aktiemarknaden tillfälligt 

kan vara optimistisk om företagens möjligheter och därmed övervärdera aktiekurser, för att 

därefter bli besviken över nedgångar i resultat som orsakas av resultatmanipulering. 

 

3.2. Godtyckliga periodiseringar 

Godtyckliga periodiseringar är en av de metoder som företagsledningen använder för att 

manipulera resultat (Young, 1999). Dechow et al. (1995) säger att studier om 

resultatmanipulering fokuserar ofta på företagsledningens användning av godtyckliga 

periodiseringar. Enligt Healy (1985) är det ledningen som genomför godtyckliga 

periodiseringar genom att välja metoder från generellt accepterade redovisningsförfaranden. 

Periodiseringar modifierar tidpunkten för det redovisade resultatet, vilket gör att godtyckliga 

periodiseringar gör det möjligt för ledningen att överföra vinster mellan olika perioder. 

Ledningen observerar kassaflöden från den operationella verksamheten och icke-godtyckliga 

periodiseringar i slutet av varje räkenskapsår, och gör de godtyckliga periodiseringar som 

maximerar deras bonus (Healy, 1985). Enligt Kothari (2001) används godtyckliga 

periodiseringar och resultatmanipulering synonymt i litteraturen. De totala periodiseringarna 

delas i en godtycklig del och en icke-godtycklig del, där den godtyckliga ses som en proxy 

för resultatmanipulering. Tidigare studier har använt godtyckliga periodiseringar som ett mått 

för att uppskatta resultatmanipulering (e.g. Peasnell et al., 2005; Maijoor & Vanstraelen, 

2006; Ghosh et al., 2010; Guidry et al., 1999; Thiruvadi & Huang, 2011; Lin & Manowan, 

2012)  

 

 

                                                
1 En management buyout är när företaget köps upp av ledningen.  
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3.3. Revisionskommitté 

Enligt 8 kap. 49a § i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska styrelsen i börsnoterade företag 

inrätta en revisionskommitté. Minst en av ledamöterna ska besitta redovisningskompetens. 

Kommittén ska övervaka företagets finansiella rapportering samt säkerställa att rapporterna är 

tillförlitliga och även hålla sig informerad om revisionen av rapporterna. Styrelsen har dock 

fortfarande yttersta ansvaret för bolagets finansiella rapportering och ska därför informeras 

om revisionskommitténs arbete (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Enligt 8 kap. 49a 

§ 2st i aktiebolagslagen behöver dock bolaget inte inrätta någon revisionskommitté om de 

anser att styrelsen i sin helhet kan utföra de uppgifter som skulle ha utförts av 

revisionskommittén.  

 

En revisionskommitté inrättas av styrelsen för att övervaka den finansiella 

rapporteringsprocessen och begränsa ledningens opportunistiska beteende. Denna roll 

återspeglar agentteorins principer om att ledningen behöver övervakas för att inte agera i 

egenintresse (Badolato et al., 2014; Fama & Jensen, 1983; Beasley et al., 2009). Då 

revisionskommitténs primära roll är att säkerställa att de finansiella rapporterna håller hög 

kvalité, anses de därmed vara de ultimata övervakarna av den finansiella 

rapporteringsprocessen. Revisionskommittén kan begränsa resultatmanipulering genom att 

föra proaktiva diskussioner med ledningen och de externa revisorerna samt vidta proaktiva 

åtgärder kring de viktiga redovisningsrelaterade frågorna (Bédard et al., 2004).  

 

Srinivasan (2005) och Miller (2006) anger att en möjlig konflikt kan uppstå mellan 

revisionskommittén och företagsledningen, då ledningen har incitament att manipulera 

resultatet medan ledamöterna i revisionskommittén har som incitament att begränsa 

resultatmanipulering p.g.a. eventuella karriärskonsekvenser och negativa rykten som det kan 

medföra. Vidare anger Badolato et al. (2014) att ledningen kan förhindras från att manipulera 

resultatet endast om revisionskommittén har både redovisningskompetens och hög status 

gentemot ledningen. Detta eftersom en kommitté med större kompetens är bättre på att 

övervaka, kan begära mer omfattande information samt är mer villig att undersöka potentiella 

problem. För att en revisionskommitté ska kunna kontrollera ledningens arbete måste de 

alltså ha förmågan och auktoriteten att få respekt från ledningen. Relativstatusen anses 

därmed påverka ledningens uppfattning om revisionskommitténs förmåga och auktoritet. 

Därför ser ledningen revisionskommittéer med hög status som mer kompetenta och 
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auktoritära, vilket gör att de har lägre incitament att manipulera de finansiella rapporterna 

(D’Aveni, 1990; Pollock et al., 2010; Badolato et al., 2014).  

 

3.4. Positiv redovisningsteori (PAT) 

Deegan & Unerman, (2011) nämner att nationalekonomen Milton Friedman på 

populariserade termen “positiv forskning” under 1950-talet. Watts & Zimmerman utvecklade 

sedan positiv redovisningsteori (PAT), som är en av många positiva teorier inom redovisning. 

Enligt Watts & Zimmerman (1986) definieras positiv redovisningsteori som en teori som 

försöker förklara redovisningspraxis. Den är skapad för att förklara vilka 

redovisningsmetoder som ett företag använder sig av och vilka metoder som de inte 

använder. PAT ställs ofta i kontrast mot normativ redovisningsteori som säger vilka 

redovisningsmetoder ett företag bör välja, då det bygger på normer och standarder kring hur 

verklig praxis bör se ut (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Watts & Zimmerman (1978) 

hjälper PAT oss att förstå den drivande kraften bakom redovisningsstandarders processer, 

redovisningsstandards effekter på olika grupper av människor och resursallokeringen, samt 

varför vissa grupper av människor vill använda resurser för att påverka standarderna. En 

förutsättning för PAT är därför att förstå ledningens incitament. Enligt dem finns olika 

faktorer såsom skattemässiga, reglerande och politiska som påverkar ledningens förmögenhet 

och därmed deras beslut för att påverka redovisningsstandarderna. (Watts & Zimmerman, 

1978) 

 

PAT utgår från att alla människor agerar i självintresse och försöker maximera sina egna 

vinster. Därmed anses företagsledare göra redovisningsval utifrån egna intressen. Enligt 

Watts & Zimmerman (1978) kan valet av redovisningsstandarder påverka ökning i aktiepriser 

och ledningens bonus indirekt genom skatter, reglerande förfaranden, politiska kostnader, 

kostnader för informationsproduktion, och direkt genom kompensationsplan för ledningen. 

De fyra första faktorerna ökar ledningens förmögenhet genom ökning i kassaflödet och 

därmed aktiekursen. Den sista faktorn kan öka ledningens förmögenhet genom att ändra 

villkoren i kompensationsplanen. Vad gäller skatter har skattelagar ingen direkt anknytning 

till redovisningsstandarder utom i ett fåtal fall, som t.ex. värdering av varulager. Däremot 

finns indirekt relation. (Watts & Zimmerman, 1978). 
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Watts och Zimmerman (1990) hänvisar i sin studie till tidigare undersökningar kring hur 

låneavtal, kompensationsavtal och andra politiska processer påverkar ledningens val av olika 

redovisningsmetoder. Med utgångspunkt i positiv redovisningsteori kommer 

företagsledningen inte alltid agera utifrån aktieägarnas intressen, utan väljer de 

redovisningsmetoder som kan gynna deras egna intressen istället för företaget och dess 

intressenter. Ledningen kan välja att exempelvis dölja information om företagets dåliga 

prestation och välja de redovisningsmetoder som ökar resultatet.  

 

3.5. Agentteorin 

En viktig teori som förklarar företagsledningens val av redovisningsmetod är agentteorin. 

Agentteorin kan sägas ha sitt ursprung i USA under 1970- och 1980-talet då den slog igenom 

som en ny uppfattning om syftet med företagande, baserad på finansialisering av 

kapitalismen och neoliberalism (Weinstein, 2012). Den utvecklades till en viss utsträckning 

av Jensen & Meckling (1976) som behandlade problematiken kring principal-agent-

relationen inom företag där relationen är kontraktsbaserad i vilket en eller flera ägare 

(principal) anlitar ledning (agent) för att utföra någon tjänst på deras vägnar vilket innebär att 

ägaren delegerar ansvar till agenten. Agentteorin utgår från att alla individer är drivs av 

egenintresse och därmed försöker maximera sin egennytta före andras, och att det därför finns 

risk att agenten inte alltid kommer att arbeta för principalens bästa. Det principalen kan göra 

för att förebygga detta är att skapa lämpliga incitament för agenten och genom att lägga 

pengar på kostnader för att övervaka agentens arbete. Principalen kan i vissa fall även betala 

agenten extra för att denne inte ska agera i självintresse. Hur det än må förhålla sig är det i 

generellt omöjligt för principalen att till utan kostnader säkerställa att agenten kommer att 

agera i enlighet med principalens mål (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Aktieägare och potentiella investerare söker den optimala nyttan från ledningen. Utifrån det 

ekonomiska antagandet om egenintresse kan ledningen agera opportunistisk som kan vara till 

nackdel för aktieägare (Ayemere & Elijah, s, 17, 2015). Relationen mellan principalen och 

agenten fastställs genom avtal mellan dessa parter, där tanken är att ledningen ska agera 

utifrån aktieägares intresse (Mohamed & Handley-Schachler, 2015,). Därför behöver 

aktieägare kontrollmekanismer för att begränsa ledningens opportunistiska agerande, eller 

skapa målkongruens med ledningen. Styrelsen anses då vara en av kontrollmekanismerna för 
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att övervaka ledningen i ett företag (Ayemere & Elijah, 2015); Fama & Jensen, 1983). För att 

effektivisera genomförandet av sina uppgifter inrättar styrelsen flera underkommittéer, där 

revisionskommittén är en av dem. Till revisionskommittén delegeras ansvaret att övervaka 

den finansiella rapporteringen, där kommittén sedan återkopplar till styrelsen om (Klein, 

1998; Bradbury et al., 2006).   

 

Hur väl styrelsen och dess kommittéer övervakar ledningens arbete kan bero på 

styrelseledamöternas egenskaper (Klein, 1998). Enligt agentteorin anses oberoende ledamöter 

ha incitament att begränsa ledningens opportunistiska beteende inklusive desinformativ 

rapportering, eftersom ledamöterna bl.a. tänker på sitt rykte på arbetsmarknaden (Wan 

Abdullah et al. 2008). Vår utgångspunkt är att en revisionskommitté som består av oberoende 

styrelseledamöter med kunskaper och expertis fungerar som aktiva övervakare av den 

finansiella rapporteringsprocessen, vilket kan begränsa resultatmanipulering i företag.  

 

3.6 Institutionell teori 

Filatotchev et al. (2013) säger att agentproblematiken inte är universal och att det är de 

institutionella förutsättningarna som modifierar de grundläggande principerna mellan 

principalen och agenten. Därför ska principal-agent-relationen studeras utifrån olika kontext 

och institutionella förutsättningar. Institutioner är viktiga eftersom de skapar olika 

uppsättningar av incitament eller resurser för övervakning, såväl som olika uppsättningar av 

värderingar och normativa förståelser om företagets karaktär (Filatotchev et al., 2013). Den 

institutionella teorin används inom företagsekonomisk metod för att få förståelse hur olika 

faktorer påverkar förändringar som beror på institutionella förutsättningar såsom historia, 

lagar och värderingar (DiMaggio & Powell, 1983). Ett viktigt begrepp inom institutionell 

teori är institutioner, vilka definieras som sociala ordningar såsom vanor, rutiner och 

strukturer som vi tar givet som anses vara accepterade av samhället (Meyer & Rowan, 1977). 

Enligt Deegan och Unerman (2011) förklarar institutionell teori varför företag inom samma 

område tenderar att ta efter dess institutionella omgivning för att kunna skaffa sig legitimitet. 

Behovet av legitimering medför att organisationerna blir homogena över tid.  Den 

institutionella teorin omfattas av två dimensioner; isomorfism och decoupling, dessa används 

för att förklara hur organisationer efterliknar sin institutionella omgivning (Deegan & 

Unerman, 2011).  
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Isomorfism beskrivs av DiMaggio & Powell (1983) som en homogeniseringsprocess där 

organisationer inom en viss miljö försöker efterlikna varandra, där en del populära beteenden 

lever kvar och resterande oönskade beteenden dör ut. Enligt Meyer & Rowan (1977) är 

decoupling skillnaden mellan den formella och faktiska verksamheten där organisationer 

upprätthåller standardiserade, legitimerande, formella strukturer, samtidigt som deras faktiska 

verksamhet kan skilja sig från dessa. Decoupling innebär att organisationen kan tillgodose de 

externa kraven utan att den operationella delen av verksamheten påverkas. Genom 

decoupling kan en organisation uppfattas som legitim och professionell, vilket leder till att ett 

gott förtroende upprätthålls och inspektioner kan undvikas.  

 
 

Nyinstitutionell teori har sina grunder i DiMaggio & Powell (1983) och Meyer & Rowan 

(1977), där utgångspunkten är att företag anpassar sig efter institutionella påtryckningar från 

omgivningen och anammar de strukturer eller tillvägagångssätt som anses vara legitima av 

samhället (Carpenter & Feroz, 2001). DiMaggio och Powell (1983) hävdar att institutioner 

blir likartade över tiden på grund av institutionell isomorfism där organisationer anpassar sig 

till omgivningen. Isomorfismen delas upp i tre kategorier: tvångsmässig, normativ och 

mimetisk isomorfism. Den tvångsmässiga isomorfismen uppstår på grund av externa eller 

formella påtryckningar genom exempelvis lagar, som ställer krav på bl.a. 

revisionskommitténs oberoendeställning. Normativ isomorfism berör social konvergens, 

vilket innebär att vissa människor eller företag agerar på identiskt sätt för att inte uppfattas 

som annorlunda. Mimetisk isomorfism innebär att företag på grund av osäkerhet imiterar 

framgångsrika företag inom branschen. En stor del av homogeniteten beror dock på att det 

inte finns många modeller att välja på hur företaget skall erhålla legitimitet. (DiMaggio & 

Powell, 1983).  

 

En applicering av den institutionella teorin som Beasley et al. (2009) nämner i sin studie är 

att revisionskommitténs roll som oberoende övervakare av den finansiella 

rapporteringsprocessen anses ha primärt ceremoniellt syfte, med fokus på att ge symbolisk 

legitimitet och inte nödvändigtvis fungera som en övervakare (Beasley et al., 2009). Cohen et 

al. (2008) menar att institutionell teori förklarar även homogeniteten bland institutionerna, det 

vill säga att det finns en tendens att homogena individer med liknande bakgrund hamnar i 

samma institutioner. Detta leder till att dessa individer blir mindre benägna till att ifrågasätta 
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varandras eller ledningens handlingar (Cohen et al., 2008). Vi har valt att studera 

heterogenitet i form av ålder, kön och kompetens för att undersöka om heterogena 

revisionskommittéer är effektiva att upptäcka resultatmanipulering.    

 

3.7. Stewardship Theory 

Stewardshipteorin kan ses som en alternativ teori till agentteorin om människors beteenden 

och handlar om att personerna i företagsledningen inte agerar opportunistiskt, utan vill i 

huvudsak göra ett bra jobb för att vara en bra steward (förvaltare) av företagets tillgångar. 

Teorin har sitt ursprung i psykologi och sociologi där aktörerna i en organisation anses vara 

motiverade av behovet av att uppnå och tillfredsställas genom att utföra sina arbetsuppgifter 

framgångsrikt samt ha ansvar och auktoritet, och därigenom få erkännande från 

arbetskamrater och chefer. Det finns således en icke-ekonomisk motivation för dem. 

(Donaldson & Davis, 1991).  

 
Stewardship menar att aktörerna (däribland ledningen) motiveras av organisatoriska 

kollektiva mål. Ledningen anses vara förvaltare åt aktieägarna och motiveras av att agera 

enligt aktieägarnas intressen. Till skillnad från agentteorin där agenterna drivs av självintresse 

och fokuserar på materiella belöningar, fokuserar stewards på immateriella belöningar, såsom 

personlig utveckling, prestation, samhörighet och självförverkligande. Utgångspunkten är att 

organisatoriska, kollektivistiska ageranden ger större nytta än individualistiska, 

självbetjänande ageranden. Om en steward står inför ett val mellan individualistisk beteende 

eller kollektivistisk beteende, kommer han/hon inte att avvika för organisationens intressen 

och därför inte prioritera sina intressen framför organisationens. Följaktligen innebär detta att 

även om stewardens och principalens intressen inte stämmer överens, kommer stewarden att 

hellre samarbeta än att lämna. Eftersom stewarden ser större nytta i kooperativt beteende och 

beter sig enlighet därmed, kan hans/hennes beteende anses vara rationellt. (Davis et al., 1997) 

 

Teorin utgår alltså från att det inte existerar någon intressekonflikt mellan aktieägarna och 

ledningen, och lägger tyngdpunkt på styrningsstrukturen där det gäller att hitta en 

organisationsstruktur som gör att samordning kan uppnås så effektivt som möjligt. 

Följaktligen blir ledningen en del av ett "team", d.v.s. ett lag där den optimala strukturen är 

en som tillåter dem att agera, förutsatt att de kommer att agera efter aktieägarnas intressen. 
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Personerna i ledningen är alltså inte opportunistiska agenter, utan goda förvaltare. 

(Donaldson, 1990).  

 

Enligt stewardshipteorin är mindre grupper bättre än större grupper eftersom det bidrar till 

ökat deltagande och social sammanhållning, medan det med större grupper blir svårare att nå 

överenskommelser vid viktiga beslut. Detta eftersom kommunikationen blir mindre effektiv 

ju större gruppen blir, och dessutom är större grupper svårare att samordna och mer benägna 

för interna konflikter. Det hävdas att mindre grupper kommer att arbeta bättre för att uppnå 

företagets mål då positiv gruppdynamik gör att varje person kan utnyttja sin talang och sina 

kunskaper. Utifrån stewardshipteorin kan äldre ledamöter tänkas begränsa ledningens 

resultatmanipulering i större utsträckning då de är mindre riskbenägna. (Muth & Donaldson, 

1998). 

 

3.8. Critical Mass theory 

Tidigare studier som har undersökt könsfördelning i styrelse och revisionskommittéer tyder 

på att kvinnliga styrelseledamöter påverkar resultatmanipulering. Thiruvadi & Huang (2011) 

har i sin studie om könsfördelning i revisionskommittén kommit fram till att närvaron av 

kvinnliga styrelseledamöter begränsar företagets resultatmanipulering. Om resultatet kommer 

att påvisa att kvinnliga styrelseledamöter i revisionskommittén påverkar resultatmanipulering 

kan sambandet förklaras med av hjälp av Critical Mass theory. 

 

I många undersökningar om könsfördelningen i styrelsen används Critical Mass theory för att 

förklara effekten av kvinnliga styrelseledamöter och resultatmanipulering. Enligt teorin ska 

antalet kvinnor i en styrelse överstiga en viss gräns, det vill säga en kritisk massa för att 

kunna ha någon inflytande i en grupp. En ytterst liten förändring i en heterogen grupp kan 

påverka gruppens beteende ganska mycket jämfört med förändringen (Lakhal et al., 2015).  

Kanter (1977) identifierar fyra grupptyper som baseras på olika proportion av människor och 

dessa är homogena, skeva, snedvridna och balanserade grupper med olika grad 

representationer. Homogena grupper beskrivs som enhetlig med en viss typ av människor 

men kan utveckla sina egna nyanser inom gruppen. Skeva grupper består till en övervägande 

del (85:15 ) av en typ av människor där minoriteten har ett symboliskt syfte som inte har 

någon verkligt inflytande över gruppen. Däremot när fördelningen närmar sig en 65:35 ratio 
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kan forskare se att minoriteten får en påverkan på hela gruppdynamiken. Snedvridna gruppen 

består av fördelningen som närmar sig en 65:35 ratio, i det här fallet finns det en 

dominerande majoritet men minoriteten har möjlighet att bilda koalitioner och påverka på 

hela gruppdynamiken. Den balanserade gruppen har en ratio mellan 60:40 till 50:50 där 

majoritet och minoriteten omvandlas till subgrupper. (Kanter, 1977; Lakhal et al., 2015). 

Andra sätt att undersöka om en minoritet kan ha inflytande på gruppdynamiken är genom att 

undersöka antalet. Luckerath-Rovers (2010) visar i sin studie att närvaron av minst tre 

kvinnliga styrelseledamöter har en påverkan på besluts som fattas av styrelsen. Författaren 

menar att flera kvinnliga styrelseledamöter ökar gruppdynamiken vilket underlättar 

samarbete och socialisering inom gruppen.   

 

Det finns många studier som undersökt om huruvida kvinnliga styrelseledamöter är mer 

etiska vid sitt beslutsfattande och bidrar till att reducera resultatmanipuleringen i ett företag. 

Det finns blandade resultat från de olika studierna där bland annat Sun et al. (2011) och 

Shawver & Clements (2014) har kommit fram att könsfördelningen inte har någon effekt på 

resultatmanipulering. I det förstnämnda studiet påpekar författaren att kvinnliga 

styrelseledamöter som sitter i revisionskommittén kanske inte anser att all 

resultatmanipulering är oetiska, men samtidigt kan det också vara så att kvinnliga 

styrelseledamöter har inte något inflytande i revisionskommittén och därmed inte någon 

påverkan på resultatmanipulering. I den andra studien menar författaren att socialisering inom 

redovisningsbranschen kan vara en anledning till att kvinnliga och manliga revisorer inte 

särskiljer sig vid beslutsfattandet.  

 

Andra studier tyder på att könsfördelningen i revisionskommittén har en betydande effekt på 

företagets resultatmanipulering. Thiruvadi & Huang (2011) undersöker huruvida 

könsfördelning i bolagsstyrelser påverkar användandet av resultatmanipulation i USA. 

Forskarnas resultat visar på att det finns ett negativt samband mellan närvaron av kvinnlig 

ledamot i revisionskommittén och resultatmanipulering, vilket enligt författarna 

överensstämmer med gender theory och tidigare litteratur som visar att kvinnor är mer 

konservativa och objektiva än män och agerar mer etisk vid beslutfattandet. Vidare kommer 

Garcia Lara et al. (2017)  i sin studie fram till oberoende kvinnliga styrelseledamöter ökar 

kvalitén i de finansiella rapporterna.  
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4. Hypotesformulering  

 
I det här kapitlet presenteras de hypoteser som vi har formulerat med hjälp av teorier och 

tidigare studier. I avsnitt ett presenteras hypoteser kring revisionskommitténs 

sammansättning och i avsnitt kring revisionskommitténs arbetsprocess. Kapitlet avslutas med 

en sammanställning över hypoteserna. 

 

4.1. Hypoteser kring revisionskommitténs sammansättning 

4.1.1. Sambandet mellan revisionskommitténs storlek och 
resultatmanipulering  
I Sverige finns det ingen lag som bestämmer storleken på revisionskommittén. Tidigare 

rekommenderade svenska koden för bolagsstyrning (Koden) att revisionsutskottet skulle 

bestå av minst tre ledamöter, men denna rekommendation har slopats (Nachemson-Ekwall, 

u.å). Av naturliga skäl måste kommittén givetvis bestå av minst två ledamöter (Prop. 

2008/09:135). Normstorleken är mellan tre till fem ledamöter (ecoDA, 2011). 

 

I litteraturen finns det delade åsikter kring hur storleken kan påverka gruppens förmåga att 

arbeta effektivt. Agentteoretikern Jensen (1993) hävdar att mindre grupper arbetar mer 

effektivt vid övervakning medan större grupper tenderar att vara lättare för VDn att styra, och 

man skulle kunna tillämpa detta och säga att mindre revisionskommittéer är mer effektiva på 

att övervaka den finansiella rapporteringsprocessen (Ghosh et al., 2010). Enligt 

stewardshipteorin arbetar mindre grupper mer effektivt tack vare ökat deltagande och social 

sammanhållning, och att det blir bättre kommunikation mellan personerna i gruppen samt 

lägre risk för konflikter (Muth & Donaldson, 1998). Å andra sidan hävdar Beasley (1996) att 

ju större grupp, desto mer effektivt arbetar de tack vare bredare kunskaper. Lin & Hwang 

(2010) hävdar att större revisionskommittéer bidrar med mer resurser och kunskaper i 

övervakandet av den finansiella rapporteringsprocessen.  
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Även tidigare studier kring storleken har visat tvetydiga resultat. Yang & Krishnan (2005), 

Ghosh et al. (2010) och Ayemere & Elijah (2015) finner i sina studier att det finns en negativ 

relation mellan revisionskommitténs storlek och resultatmanipulering. Jamil & Nelson (2011) 

finner däremot att det finns en positiv relation mellan revisionskommitténs storlek och 

resultatmanipulering. Bédard et al. (2004) hittade dock ingen signifikant relation mellan 

revisionskommitténs storlek och resultatmanipulering i sin undersökning.  

 

Trots dessa blandade teorier och empiriska resultat tror vi att en större revisionskommitté är 

bättre på att begränsa resultatmanipulering då det är fler personer som kan övervaka 

ledningen samt erbjuder bredare kunskaper. Därför formulerar vi följande hypotes: 

● Hypotes 1: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs storlek och 

resultatmanipulering. 

4.1.2. Sambandet mellan revisionskommitténs oberoendeställning och 
resultatmanipulering 
Enligt agentteorin och PAT har oberoende ledamöter incitament att begränsa och förebygga 

ledningen opportunistiska beteende (Wan Abdullah et al., 2008). En revisionskommitté som 

består av oberoende styrelseledamöter fungerar alltså bättre för övervakning av den 

finansiella rapporteringsprocessen, vilket kan begränsa resultatmanipulering. Jensen (1993) 

säger att styrelseledamöter bör vara oberoende gentemot ledningen eftersom det är lättare för 

dem att ifrågasätta och kritisera samt övervaka VDn:s och ledningens beteende. Enligt Fama 

& Jensen (1983) anses oberoende ledamöter arbeta mer effektivt vid övervakning av 

ledningen, eftersom de bl.a. har viktiga roller och fattar viktiga beslut i andra företag och 

måste ge styrkebesked på att de kan agera experter i viktiga beslutsfrågor, och att de därmed 

bryr sig om sitt rykte på arbetsmarknaden. Oberoende ledamöter agerar skiljedomare i 

konflikter och meningsskiljaktigheter mellan ledningen och aktieägarna, och anses ha 

incitament att utföra sina uppgifter och inte ingå i maskopi med ledningen i syfte att beröva 

principalerna (ägare, långivare etc.) förmögenhet (Fama & Jensen, 1983).  Enligt 

stewardshipteorin anses däremot beroende ledamöter som är inblandade i organisationens 

dagliga verksamhet arbeta bättre då de identifierar sig med företaget och dess mål till skillnad 

från oberoende ledamöter. Oberoende ledamöter anses inte vara lika engagerade i företaget 

och därmed inte bry sig i lika stor utsträckning som beroende ledamöter. (Donaldson & 

Davis, 1991). 
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Tidigare studier i den amerikanska marknaden har visat att det finns en negativ relation 

mellan andelen oberoende ledamöter och resultatmanipulering (Klein, 2002). Bédard et al. 

(2004) fann i sin studie att revisionskomittén har negativ relation till resultatmanipulering när 

samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till ledningen. Även Peasnell et al. (2005) som 

studerade den brittiska marknaden fann att andelen oberoende ledamöter har negativ relation 

till resultatmanipulering. Den oberoendeställning som dessa studier fokuserar på avser endast 

ledamöternas oberoendeställning gentemot ledningen. Eftersom Koden för svensk 

bolagsstyrning även rekommenderar att en del ledamöter ska vara oberoende i förhållande till 

ägarna samt att de svenska börsbolagen kännetecknas av hög ägarkoncentration (Högfeldt, 

2005), är det även intressant att studera revisionskommitténs ledamöters oberoendeställning 

gentemot bolagets större aktieägare.  

I enlighet med PAT och agentteorin samt tidigare studier tror vi att oberoende ledamöter 

fungerar bättre som övervakare över ledningen. Därav formulerar vi följande hypoteser: 

● Hypotes 2a: Det finns  en negativ relation mellan andelen ledamöter i 
revisionskommittén som är oberoende i förhållande till ledningen och 
resultatmanipulering. 

● Hypotes 2b: Det finns en negativ relation mellan andelen ledamöter i 
revisionskommittén som är oberoende i förhållande till bolagets större ägare och 
resultatmanipulering. 
 

4.1.3. Sambandet mellan revisionskommitténs kompetens och 
resultatmanipulering 

Enligt 8 kap. 49a § aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska minst en av revisionskommitténs 

ledamöter ha redovisnings- eller revisionskompetens. Denna lagregel finns även i den 

amerikanska och brittiska regleringen som ett resultat av de tidigare redovisningsskandalerna 

(FAR Online, 2008). Aktiebolagslagen ger dock ingen närmare definition på 

redovisningskompetens. SEC benämner det som finansiell kompetens vilken anses uppfylla 

om en person har erfarenhet av att upprätta, granska, använda eller övervaka upprättandet av 

finansiella rapporter (Badolato et al., 2014).  

 

Både agentteorin och stewardshipteorin anser att ledamöter med redovisningskompetens 

arbetar mer effektivt i sin roll, både som övervakare ur agentteoretiskt perspektiv och god 

förvaltare ur stewardshipteorin. Men varför skulle en revisionskommitté med större 

redovisningskunskaper leda till att ledningen avstår från resultatmanipulering? Svaret på 

denna fråga är enligt Badolato et al. (2014) att redovisningskompetens är kopplad till status. 
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Högre redovisningspexpertis leder till högre status gentemot ledningen, vilket gör att de 

respekterar revisionskommittén mer och är "rädda" att manipulera eftersom de tror att de 

redovisningsexperterna kan upptäcka deras manipulationer. Och varför skulle ledamöterna 

använda sin kompetens för att begränsa och inte själva delta i utövandet 

resultatmanipulering? Badolato et al. (2014) säger att ledamöter med hög 

redovisningskompetens och därmed hög status gentemot ledningen, troligtvis sitter också i 

flera andra styrelser tack vare sin expertis och status, och står därmed inför större risk både 

när det gäller yrkesmässigt och ryktesmässigt. De bär på personliga kostnader vilket gör att 

de kan förlora sina platser i andra styrelser om de sitter i ett företag som involveras i 

finansiella oegentligheter (Fich & Shivdasani, 2007).   

 

Vidare hävdas det även att det är viktigt att ha ledamöter som även har styrelseuppdrag hos 

andra företag, vilket ger dem styrelsekompetens. Att de sitter i flera styrelser ger dem 

incitament att övervaka ledningen effektivt för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Således 

är det även viktigt med styrelsekompetens. (Bédard et al., 2004).   

 

Bédard et al. (2004) gjorde en undersökning bland amerikanska företag och fann att 

revisionskommittéer med både redovisnings- och styrelsekompetens är mer effektiva vid 

begränsning av resultatmanipulering. Mer specifikt visar deras resultat att närvaron av minst 

en medlem med redovisningskompetens är relaterad till lägre sannolikhet för 

redovisningsmanipulering. Även flera andra studier visar att redovisningsexpertis i 

revisionskommittén begränsar rutinmässig resultatmanipulering (Carcello et al., 2006; 

Dhaliwal et al., 2010; Krishnan & Visvanathan, 2008; Xie et al., 2003; Farber, 2005). 

 

Eftersom dessa teorier och studier påpekar vikten av att ha både redovisnings- eller 

revisionsrelated kompetens och styrelsekompetens formulerar vi följande hypoteser: 

● Hypotes 3a: Det finns negativ relation mellan andelen ledamöter i revisionskommittén 

med redovisningskompetens och resultatmanipulering.   

● Hypotes 3b: Det finns negativ relation mellan andelen ledamöter i revisionskommittén 

med styrelsekompetens och resultatmanipulering.   
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4.1.4 Sambandet mellan ledamöternas ålder och resultatmanipulering 
Enligt agentteorin är ålder förknippad med moralisk utveckling, som delvis kan vara för att 

äldre beslutsfattare gör bättre moraliska bedömningar eftersom de dels tenderar att ta längre 

tid för att ta beslut och samlar in större information, samt att de har förmågan att 

diagnostisera informationsvärdet mer exakt. Äldre personer kan antas göra bättre 

bedömningar, eftersom de är mer kapabla att tänka mer självständigt och kontrollera de yngre 

som kan vara mer benägna att ta risker på bekostnad av aktieägarna. (Muth & Donaldson, 

1998). Utifrån detta är uppfattningen att äldre ledamöter kan vara mer lämpliga för att minska 

resultatmanipulering.  

 

Även utifrån stewardshipteorin kan äldre ledamöter antas vara mer riskaversiva och etiska. 

Detta eftersom yngre ledamöter är i början av sin karriär och mer hungriga, och därför mer 

villiga att ta risker för att verka mer attraktiva på arbetsmarknaden. (Muth & Donaldson, 

1998). Därmed skulle de därför kunna vara mer toleranta för resultatmanipulering eftersom 

de vill att resultatet ska spegla deras prestationer.  

 

Utifrån teorierna formulerar vi följande hypotes: 

● Hypotes 4: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters 

genomsnittsålder och resultatmanipulering. 

 

4.1.5. Sambandet mellan närvaron av kvinnliga ledamöter i 
revisionskommittén och resultatmanipulering 
Critical mass theory kan hjälpa oss att förstå betydelsen av kvinnor i revisionskommittén. 

Teorin säger att antalet kvinnor ska uppgå till ett visst antal (kritisk massa) för att de ska 

kunna ha inflytande i gruppen. En liten förändring i gruppens heterogenitet kan ha stor 

påverkan på gruppens beteende (Lakhal et al., 2015). Kanter (1977) hävdade att när 

fördelningen närmar sig en fördelning på 65:35 kan minoriteten ha en påverkan på hela 

gruppen. När fördelningen närmar sig mellan 60:40 till 50:50 anses gruppen vara balanserad. 

Koden säger inget om könsfördelningen i revisionskommittén, men rekommenderar att 

företag bör eftersträva jämn könsfördelning vid styrelsesammansättningen (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2016).  
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När det gäller empiriska studier kom Thiruvadi & Huang (2011) och Zalata et al. (2018) i 

sina studier fram till att könsmässig mångfald i revisionskommittén har en betydande 

påverkan på kvalitén i de finansiella rapporterna och begränsar därmed resultatmanipulering. 

Studier inom sociologi och psykologi visar att kvinnor är mer riskaverta, försiktiga och etiska 

än män (Powell & Ansic, 1997; Gold et al., 2009). Bernardi & Arnold (1997) finner i sin 

studie att kvinnliga företagsledare är mer moraliskt utvecklade än manliga företagsledare. 

Elias (2004) visar i sin studie att anställda i företag med höga etiska standarder har negativ 

syn på resultatmanipulering.  

 

Hur som helst, när det gäller revisionskommittén är det svårt att bestämma en kritisk massa 

då det inte finns några rekommendationer på hur stort antalet ska vara. Däremot kan vi utgå 

från en fördelning i enlighet med Kanters (1977) teori och formulera följande hypotes: 

● Hypotes 5: Det finns negativ relation mellan närvaron av kvinnliga ledamöter i 

revisionskommittén och resultatmanipulering.  

 

4.1.6 Sambandet mellan revisionskommitténs ämbetsperiod och 
resultatmanipulering 
Ledamöternas ämbetsperiod i revisionskommittén har undersökts i tidigare litteratur. Kesner 

hävdar att (1988) att ju längre ledamöter sitter i styrelsen och dess kommittéer, desto bättre 

blir de på att lösa de komplicerade uppgifterna i inom företaget. Beasley (1996) finner i sin 

studie att ju längre ledamöterna varar i revisionskommittén, desto mindre blir sannolikheten 

för ledningen att manipulera resultatet. Ghosh et al. (2010) hävdar att ledamöter som har varit 

i revisionskommittén under en längre period har mer erfarenhet av företagets 

redovisningspraxis och är därför i bättre stånd att utföra sin uppgift som övervakare för 

rapporteringsprocessen, och visar i sin studie som gjordes bland S&P 500-företag att det finns 

en negativ relation mellan revisionskommitténs ämbetsperiod och godtyckliga 

periodiseringar. Muth & Donaldson (1998) anger att lång ämbetsperiod kan främja 

sammanhållningen inom gruppen och skapa större chans för samtycken baserad på 

gemensamma erfarenheter, vilket stämmer överens med stewardshipteorins antaganden om 

att ökad social sammanhållning leder till att man kommer bättre överens och arbetar mer 

effektivt och kan visa sina kunskaper och talanger ännu bättre.  

Yang & Krishnan (2005) finner i sin studie att den genomsnittliga ämbetsperioden för 

revisionskommitténs ledamöter är negativt relaterad till resultatmanipulering. 
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Utifrån ovannämnda teorier och studier formulerar vi följande hypotes: 

● Hypotes 6a: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters 

ämbetsperiod och resultatmanipulering.  

 

Å andra sidan kan lång ämbetsperiod även vara negativt. Detta eftersom ledamöter som sitter 

i styrelsen under en lång period kan bli homogena, d.v.s. ha likadana åsikter. Muth & 

Donaldson (1998) nämner att heterogena grupper istället kan ha bättre anpassningsförmåga 

och vara mer kreativa. Lång ämbetsperiod kan leda till social sammanhållning och en styrelse 

med tunnelseende, då ledamöterna kan bygga upp en bra relation till ledningen. 

Sammanhållning kan hindra självständigt tänkande och det hävdas därför att 

styrelseledamöter med blandade ämbetsperioder ökar styrelsens oberoende (Muth & 

Donaldson, 1998). Detta påstående stämmer överens med Jensens (1993) tankar om att en 

effektiv styrelse kännetecknas av spänningar och olikheter mellan ledamöterna. Även här kan 

Fama & Jensens (1983) påståenden om att ledamöter har incitament att utveckla sina rykten 

som övervakningsexperter av välskötta företag, och därmed signalerar om sin kompetens till 

arbetsmarknaden, tillämpas för varför revisionskommitténs skulle begränsa 

resultatmanipulering istället för att själva bli involverade.  

Då dessa teorier påstår motsatsen till föregående formulerar vi följande hypotes: 

● Hypotes 6b: Det finns en positiv relation revisionskommitténs ledamöters 

ämbetsperiod och resultatmanipulering.  

 

4.1.7. Sambandet mellan revisionskommitténs nätverk och 
resultatmanipulering 
Institutionell teori tyder på att organisationer väljer tillvägagångssätt och principer som till 

stor del bedrivs av relationsnätverk och förväntningar från omgivningen såsom viktiga 

intressenter. Dessa principer och tillvägagångssätt leder ofta till isomorfism som innebär att 

organisationer tar efter metoder och principer på grund av institutionella påtryckningar (De 

Simone & Abdolmohammadi, 2016). Organisationer tar till sig rådande legitima normer och 

värderingar där styrelsemöte och sociala nätverk möjliggör för styrelseledamöter att lära sig 

om de befintliga normer och värderingar som anses vara accepterade av samhället. Genom 

denna process ingår ledamöterna i en social konstruktionsprocess där de förmedlar normer 

och värderingar till andra styrelseledamöter, och dessa i sin tur påverkar deras sätt att styra 

företag (Van Ees et. 2009).   
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Ur en agentteoretisk synpunkt hävdar Fama & Jensen (1983) att ledamöter med bredare 

nätverk och som sitter i andra styrelser tenderar att vara effektiva övervakare då deras 

yrkesmässiga och personliga rykte står på spel. Att mäta nivån på ledamöternas 

nätverksanslutningar är ett sätt att se deras potential till att samordna resurser (Muth & 

Donaldson, 1998). Bazerman & Schoorman (1983) hävdar att företag har stor nytta av 

ledamöter som har brett kontaktnät och som sitter i styrelser hos andra företag, bl.a. vad 

gäller expertis.  De anses ha tillgång till mycket information och även besitta finansiella och 

styrelserelaterade kunskaper genom sina erfarenheter i andra företag. Badolato et al. (2014) 

hävdar att ledamöter med större nätverk har mer "centralitet", som är kopplat till status. Mer 

centralitet anses ge högre status bland ledningen, vilket gör att de blir mindre benägna att 

manipulera resultatet.  

 

Omer et al. (2018) finner i sin studie att ledamöter med bredare nätverk upplever färre 

redovisningsrelaterade oegentligheter, medan Yang & Krishnan (2005) finner att det finns en 

negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters nätverk och resultatmanipulering. 

DeZoort & Salterio (2001) finner i sin studie att det finns en positiv relation mellan 

revisionskommitténs ledamöters nätverk och kvalitén i de finansiella rapporterna.  

 

Vi utgår från att ledamöter som sitter i andra styrelser har fördelar i form av bredare nätverk 

som bidrar till att revisionskommitténs kompetens och status. Utifrån detta formulerar vi 

följande hypotes: 

● Hypotes 7: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters 

nätverk och resultatmanipulering.  

 
 

4.2. Hypoteser kring revisionskommitténs arbetsprocess 

4.2.1. Sambandet mellan revisionskommitténs mötesfrekvens och närvaro 
samt resultatmanipulering 
Ur ett stewardshipteoretiskt perspektiv bör revisionskommittén hålla en hög mötesfrekvens 

och hög närvaro för att kunna vara en bra steward (förvaltare) för bolaget. Mötena skulle ge 

ledamöterna chans att visa att de är engagerade i företaget och i sin profession samt att de 
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anser sig vara ansvariga för sina uppgifter. Även ur agentteoretiskt perspektiv kan hög 

mötesfrekvens tänkas vara positivt då ledamöterna är ansvariga gentemot aktieägarna och 

förväntas därför rapporter till dem om sitt arbete. (Keay, 2017). För att kunna uppfylla sin roll 

som övervakare måste därför ledningen träffas mer. Mötesfrekvens och närvaron är ett sätt att 

tolka ledamöternas ambitionsnivå (Lin & Hwang, 2010). Ghosh et al. (2010) nämner att 

eftersom revisionskommittén behöver vara proaktiv och vara kritisk mot den finansiella 

rapporteringen, kommer fler kommittémöten ställa högre krav på ledningen kring kvalitén i 

rapporterna. Därför anses högre mötesfrekvens vara förknippat med lägre 

resultatmanipulering ur en proaktiv synvinkel (Ghosh et al., 2010). Bédard et al. (2004) anger 

att revisionskommitté som är angelägen om att utföra sina funktioner måste upprätthålla en 

konstant aktivitetsnivå. Hög mötesfrekvens kan alltså anses vara positivt både enligt 

stewardshipteorin, där ledamöterna agerar goda och dedikerade förvaltare av bolaget, och 

agentteorin där de anses vara övervakare av ledningen. Jensen (1993) menar dock att styrelser 

och kommittéer i väl fungerande företag tenderar att vara relativt inaktiva. De kan alltså ha ett 

reaktivt beteende där hög mötesfrekvens kan tyda på att det finns många problem i företaget 

(Jensen, 1993). Enligt Vafeas (1999) är dock sambandet mellan mötesfrekvens och företagets 

prestation mer en empirisk fråga. 

 

Tidigare empiriska studier har visat blandade resultat. Xie et al. (2003) och Lin & Hwang 

(2010) fann i sina studier att det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs 

mötesfrekvens och resultatmanipulering. Bédard et al. (2004) fann dock ingen signifikant 

relation mellan dessa, medan Ghosh et al. (2010) fann en positiv relation mellan dessa. 

 

Med utgångspunkt i de teorier vi nämnt anser vi att en aktiv revisionskommitté kan begränsa 

resultatmanipulering i större utsträckning. Då vi ämnar studera både revisionskommitténs 

mötesfrekvens och ledamöternas närvaro på mötena formulerar vi följande hypoteser: 

● Hypotes 8a: Det finns negativ relation mellan revisionskommitténs mötesfrekvens och 

resultatmanipulering. 

● Hypotes 8b: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters 

närvaro och resultatmanipulering.  
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Tabell 4.1 - Sammanställning över hypoteserna  

 

Hypotes 
PAT & 
agentteorin 

Institutionella 
teorin 

Stewardshipteor
in 

Critical mass 
theory 

Hypotes 1 - Sambandet mellan 
revisionskommitténs storlek och 
resultatmanipulering x  x  
Hypotes 2 - Sambandet mellan 
revisionskommitténs 
oberoendeställning och 
resultatmanipulering x  x  
Hypotes 3 - Sambandet mellan 
revisionskommitténs kompetens 
och resultatmanipulering x  x  
Hypotes 4 - Sambandet mellan 
ledamöternas ålder och 
resultatmanipulering x  x  
Hypotes 5 - Sambandet mellan 
närvaron av kvinnliga 
ledamöter i revisionskommittén 
och resultatmanipulering    x 
Hypotes 6 - Sambandet mellan 
revisionskommitténs 
ämbetsperiod och 
resultatmanipulering x  x  
Hypotes 7 - Sambandet mellan 
revisionskommitténs nätverk 
och resultatmanipulering x x   
Hypotes 8 - Sambandet mellan 
revisionskommitténs 
mötesfrekvens och närvaro samt 
resultatmanipulering x  x  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 
 

5. Empirisk metod 

 
I det här kapitlet presenterar vi hur vi ämnar att mäta våra beroende, oberoende och 

kontrollerande variabler. Kapitlet inleds med beskrivning över hur vi ska mäta den beroende 

variabeln, resultatmanipulering, med hjälp av Modified Jones model. Därefter ger vi en 

beskrivning över hur vi ska mäta de oberoende och kontrollerande variablerna.  

Sedan presenterar vi vårt urval och hur vi samlade in data, samt redovisar den 

branschindelning som gjordes. 

 
 

5.1 Detektering av resultatmanipulering  
Vid detektering av resultatmanipulering används det ett flertal metoder beroende på vilken 

typ av manipulering det gäller. Eftersom vi undersöker revisionskommitténs sammansättning 

och arbetsprocess fokuserar vi på redovisningsrelaterad manipulation, då revisionskommittén 

övervakar den finansiella rapporteringsprocessen. (Klein, 2002). Vi har valt att vid 

beskrivningen av de olika metoderna behålla ursprungsspråket engelska för att underlätta för 

läsaren att kunna jämföra och känna igen modellerna i annan litteratur. Hur som helst, för att 

läsaren ska kunna förstå begreppen i modellerna har vi även översatt dem till svenska inom 

parentes.  

 

5.1.1 Redovisningsrelaterad manipulation  

McNichols (2000) säger att det vanligtvis används tre olika metoder för att mäta 

resultatmanipulering; mätning av aggregerade periodiseringar, specifika periodiseringar eller 

undersöka fördelningen av det redovisade resultatet. Av dessa tre är mätning av aggregerade 

periodiseringar, som Jones (1991) föreslog, den metod som används mest av forskare.  

 
Resultatmanipulering genom periodiseringar görs genom att avvika från redovisningsmetoder 

och uppskattningar som vanligtvis används för att redovisa en given affärshändelse i 

bokslutet. Exempelvis kan ändring av avskrivningsmetod för anläggningstillgångar och 

uppskattning av osäkra kundfordringar göras på ett partiskt sätt för att påverka det redovisade 

resultatet i önskad riktning, utan att ändra de underliggande affärshändelserna. (Zang, 2012).  
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Redovisningsrelaterad manipulation består alltså av periodiseringar som är 

redovisningsjusteringar som uppkommer när intäkter och kostnader inte är helt 

kassabaserade, medan den andra delen består av kassaflödesrelaterad manipulation.  

Periodiseringar består av icke-godtyckliga (förväntade) och godtyckliga periodiseringar 

(oförväntade). Icke-godtyckliga periodiseringar är justeringar uppdragna av standardsättare 

som SEC och FASB, medan godtyckliga periodiseringar är justeringar som görs av ledningen 

(Healy, 1985). Godtyckliga periodiseringar fungerar som en proxy för resultatmanipulering, 

och i litteraturen brukar dem användas synonymt (Kothari, 2001). Välkända modeller för att 

beräkna godtyckliga periodiseringar är bl.a. Healy model (1985), DeAngelo model (1986), 

Jones model (1991), och modified-Jones model (1995). Av dessa anses modified-Jones 

model besitta bäst precision och styrka vad gäller detektering av resultatmanipulering 

(Kothari, 2001).  

 
5.1.1.1. Healy model (1985)  
Healy (1985) utvecklade i sin studie om effekten av ledningens bonussystem en modell för att 

identifiera godtyckliga periodiseringar som används som en proxy för att detektera 

resultatmanipulering. Utgångspunkten i Healy (1985) modellen är att de icke-godtyckliga 

periodiseringarna är konstanta över tid och ett återvändande fenomen. Modellen är uppbyggd 

på 250 observationer av totala periodiseringar över 12 års period. Beräkningen av icke-

godtyckliga periodiseringar sker genom summering av totala periodiseringar under en 

flerårsperiod och divideras sedan med totala tillgångar. Därefter divideras resultatet med antal 

år som studien avser. Författaren utgår från antagandet om att de icke-godtyckliga 

periodiseringarna är konstanta över tid vilket leder till att totala periodiseringar har en 

nolltillväxt över tid, och på detta vis tyder en ökning eller minskning av periodiseringar på 

resultatmanipulering genom användning av godtyckliga periodiseringar.  

 

5.1.1.2 DeAngelo modell (1986)  

DeAngelo mäter resultatmanipulering genom att räkna ut icke-godtyckliga periodiseringar. 

Detta görs genom att de totala periodiseringarna för period t - 1 divideras med de totala 

tillgångarna för period t - 2 som ett mått för att beräkna icke-godtyckliga periodiseringar för 

period t. De godtyckliga periodiseringarna blir då skillnaden mellan 1) totala periodiseringar 
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för period t dividerat med totala tillgångar för period t-1 och 2) icke-godtyckliga 

periodiseringar för period t.  (DeAngelo, 1986; Bartov et al., 2001).  

 

DeAngelo-modellen har likheter med Healy-modellen då båda utgår från totala 

periodiseringar för att räkna ut icke-godtyckliga periodiseringar. Skillnaden är att DeAngelo-

modellen är begränsad till föregående års observation. Om icke-godtyckliga periodiseringar 

är konstanta över tid och godtyckliga periodiseringar har ett medelvärde på noll under 

uppskattningsperioden, kan både Healy- och DeAngelo-modellen mäta icke-godtyckliga 

periodiseringar utan fel. Om icke-godtyckliga periodiseringar däremot varierar från period till 

period, tenderar båda metoderna att beräkna icke-godtyckliga periodiseringar med viss fel. 

(Dechow et al., 1995).  

 

5.1.1.3. Jones model (1991) 

Jones (1991) modell utvecklades också med fokus på totala periodiseringar som grund för 

resultatmanipulering. Mer specifikt handlar det om användning av godtyckliga 

periodiseringar som ett mått på resultatmanipulering. Healy (1985) och DeAngelo (1991) 

använder sig av godtyckliga periodiseringar där författarna gör en uppdelning av totala 

periodiseringar i godtyckliga periodiseringar och icke godtyckliga periodiseringar. Till 

skillnad från dessa modeller tar Jones-modellen hänsyn till effekten av förändring i bolagets 

ekonomiska situation och inkluderar intäkter som icke godtycklig och utgår från antagandet 

om att icke godtyckliga periodiseringar inte är konstanta över tid. Författaren tillämpar 

bolagsspecifika parametrar som multipliceras med intäkter och anläggningstillgångar för att 

kontrollera effekterna av förändringar i bolagets ekonomiska situation samt dess påverkan på 

de icke godtyckliga periodiseringarna. 

 

5.1.1.4. Modified-Jones model (1995) 

Dechow et al. (1995) utvärderar i sin studie de ovan nämnda modellerna för detektering av 

resultatmanipulering. Författarna kommer fram till att de tidigare modellerna kan ge 

missvisande resultat när man inkluderar företag med stor ekonomisk utveckling under en 

period. Jones-model (1991) anses vara ett bättre alternativ för detektering av 

resultatmanipulering, men det finns en begränsning i modellen som Jones (1991) påpekar i 

sin modell, och det är att intäkter inte är godtyckliga. Därför vidareutvecklade Dechow et al. 

(1995) Jones-modell genom att inkludera intäkter i modellen för att undkomma 
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begränsningen. Modifieringen sker genom att inkludera kreditförsäljning eller kundfordringar 

i den modifierade modellen. Detta illustreras med hjälp av följande formel där Dechow et al. 

(1995) tillägger kundfordringar i modellen till skillnad från Jones modellen som inte tar 

någon hänsyn till ledningens möjlighet att manipulera resultat genom kundfordringar.  

 

𝑁𝐷𝐴𝑡 = 	𝛼1(1/𝐴𝑡 − 1) + 𝛼2(𝛥𝑅𝐸𝑉𝑡 − 𝛥𝑅𝐸𝐶𝑡) + 𝛼3(𝑃𝑃𝐸𝑡) 

 

𝑁𝐷𝐴𝑡 = Estimated non-discretionary accruals (Icke godtyckliga periodiseringar) 

𝐴𝑡 − 1 = Total assets at 𝑡-1 (Totala tillgångar vid år t-1) 

𝛥𝑅𝐸𝑉𝑡 = Revenues in year 𝑡 less revenues in year 𝑡-1 (Förändring i omsättning) 

𝛥𝑅𝐸𝐶𝑡= Net receivable in year 𝑡 less net receivable in year 𝑡-1 (Förändring i 

kundfordringar)  

𝑃𝑃𝐸𝑡= Gross property plant and equipment in year 𝜏 (Materiella anläggningstillgångar) 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 = Firm-specific parameters (Branschspecifika parametrar) 

t = A year subscript indicating a year in the event period (Det aktuella året)  

 
I denna studie kommer modified Jones model (1995) att tillämpas eftersom denna modell tar 

hänsyn till de begränsningar som finns i de tidigare modellerna. Healy-modellen och 

DeAngelo-modellens antaganden om att icke-godtyckliga periodiseringar är konstanta över 

tid kan skapa brister vid mätning av resultatmanipulering ifall de icke godtyckliga 

periodiseringar förändras under den period man studerar resultatmanipulering. Dechow et al. 

(1995) säger att icke-godtyckliga periodiseringar inte kan vara konstanta över tid i 

verkligheten, då periodiseringsprocessen inom redovisning kräver att icke-godtyckliga 

periodiseringar bör justeras i enlighet med förändringar som sker i ekonomiska förhållanden. 

Justerar man inte icke-godtyckliga periodiseringar efter förändringar i ekonomiska 

förhållanden kommer det att orsaka inflaterade standardavvikelser på grund av utelämnande 

av relevanta (icke-korrelerade) variabler (Dechow et al., 1995). Jones (1991) modellen 

förbikommer denna begränsning genom att skapa bolagsspecifika parametrar som 

multipliceras med intäkter och anläggningstillgångar för att kontrollera effekterna av 

förändringar i bolagets ekonomiska situation samt dess påverkan på de icke godtyckliga 

periodiseringarna. En annan fördel med modifierade Jones-modellen är som vi nämnde 

tidigare att den tar hänsyn till resultatmanipulering genom intäkter där kundfordringar som 

kan användas av ledningen att manipulera resultat. 

 



 

 38 
 

5.1.2. Applicering av modified Jones Model 
Steg 1 - Beräkning av totala periodiseringar 

Enligt Dechow et al. (1995) mäts godtyckliga periodiseringar med utgångspunkt från totala 

periodiseringar. Med hjälp av en beräkningsmodell räknar man ut icke-godtyckliga 

periodiseringar ur de totala periodiseringarna, och resterande som då blir kvar är godtyckliga 

periodiseringar.  

 

De totala periodiseringarna beräknas genom förändringar i omsättningstillgångar som sedan 

subtraheras från förändringar i kortfristiga skulder, förändringar i likvida medel plus 

förändringar i kortfristiga delen av långfristiga skulder minus av- och nedskrivningar. 

Summan ska sedan divideras med totala tillgångar från föregående år.  Formeln för beräkning 

av totala periodiseringar presenteras nedan;  
 

TAt = (𝛥CA𝑡 - 𝛥CL𝑡 - 𝛥Cash𝑡 + 𝛥STDt - Dept)/(At-1) 

 

TAt = Total accruals (Totala periodiseringar) 

𝛥CAt = Change in current assets (Förändring i omsättningstillgångar) 

𝛥CLt = Change in current liabilities (Förändring i kortfristiga skulder)  

𝛥Casht = Change in cash and cash equivalents (Förändring i kassa och bank) 

𝛥STDt = Change in debt included in current liabilities (Förändring i kortfristig del av 

långfristiga skulder) 

Dept = Depreciation and amortization expense (Av- och nedskrivningar) 

At-1 = Total assets at t-1 (Totala tillgångar i år t-1) 

t = A year subscript indicating a year in the event period (Det aktuella året) 
 
Steg 2 - Beräkning av branschspecifika parametrar 

Efter beräkning av totala periodiseringar är det de icke godtyckliga periodiseringarna som ska 

beräknas.  För att beräkna de icke godtyckliga periodiseringarna ska företagsspecifika 

parametrar uppskattas. Vi kommer dock att uppskatta branschspecifika parametrar eftersom 

uppskattning av bolagsspecifika parametrar kräver enligt Jones (1991) data från flera 

sammanhängande tidsperioder, vilket är tidskrävande och kan leda till stort bortfall. Genom 

att använda cross-sectional Jones Model (Defond & Jiambalvo, 1994) undkommer man 

problemet genom att göra branschspecifika tvärsnittsregressioner. 
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Branschspecifika parametrar uppskattas genom OLS regression där totala periodiseringar 

påverkas av förändringar i intäkter och anläggningstillgångar. Detta görs för att dämpa 

effekten av bolagets ekonomiska situation som påverkar de icke godtyckliga 

periodiseringarna. Uppskattning av branschspecifika parametrar sker enligt följande formel:  

 

𝑇𝐴𝑡 = 	𝛼1(1/𝐴𝑡 − 1) 	+ 𝛼2	[(𝛥𝑅𝐸𝑉𝑡	 − 	𝛥𝑅𝐸𝐶𝑡)/𝐴𝑡 − 1] + 𝛼3(𝑃𝑃𝐸𝑡/𝐴𝑡 − 1) 

 

𝑇𝐴𝑡 = Total Accruals (Totala periodiseringar) 

𝐴𝑡 − 1 = Total assets at t-1 (Totala tillgångar vid år t-1) 

𝛥𝑅𝐸𝑉𝑡 = Revenues in year t less revenues in year t-1 (Förändring i omsättning) 

𝛥𝑅𝐸𝐶𝑡= Net receivable in year 𝑡 less net receivable in year 𝑡-1 (Förändring i 

kundfordringar)  

𝑃𝑃𝐸𝑡= Gross property plant and equipment (Materiella anläggningstillgångar) 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 = Firm-specific parameters (Branschspecifika parametrar) 

𝑡 = A year subscript indicating a year in the event period (Det aktuella året) 

 
Steg 3 - Beräkning av icke godtyckliga periodiseringar 
Efter beräkning branschspecifika parametrar beräknas de icke godtyckliga periodiseringarna 

med hjälp modifierade Jones-modellen. Värdena för α1, α2, och α3 kommer att bestå av de 

branschspecifika parametrarna som uppskattas med hjälp av Cross sectional Jones modell.  

 

𝑁𝐷𝐴𝑡 = 	𝛼1(1/𝐴𝑡 − 1) + 𝛼2[(𝛥𝑅𝐸𝑉𝑡 − 𝛥𝑅𝐸𝐶)/𝐴𝑡 − 1] + 𝛼3(𝑃𝑃𝐸𝑡/𝐴𝑡 − 1) 

 

𝑁𝐷𝐴𝑡 = Estimated non-discretionary accruals (Icke godtyckliga periodiseringar) 

𝐴𝑡 − 1 = Total assets at t-1 (Totala tillgångar vid år t-1) 

𝛥𝑅𝐸𝑉𝑡 = Revenues in year t less revenues in year t-1 (Förändring i omsättning) 

𝛥𝑅𝐸𝐶𝑡= Net receivable in year t less net receivable in year t-1 (Förändring i kundfordringar) 

𝑃𝑃𝐸𝑡= Gross property plant and equipment in year t (Materiella anläggningstillgångar) 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 = Firm-specific parameters (Branschspecifika parametrar) 

𝑡 = A year subscript indicating a year in the event period (Det aktuella året) 
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Steg 4 - Beräkning av godtyckliga periodiseringar  
Slutligen ska de godtyckliga periodiseringarna beräknas genom att subtrahera de icke 

godtyckliga periodiseringarna från de totala periodiseringarna. Formeln nedan illustrerar 

beräkningen: 

 

DAt = TAt - NDAt 

DAt = Discretionary Accruals (Godtyckliga periodiseringar) 

TAt = Total Accruals (Totala periodiseringar) 

NDAt = Non-Discretionary Accruals (Icke godtyckliga periodiseringar) 

 

5.2 Operationalisering  
Operationalisering innebär att man mäter begrepp med hjälp av variabler. Variabler är en 

form av minne som känner igen varierande information. Variabler kan bland annat delas in i 

beroende och oberoende variabel. Den oberoende variabeln har ett förhållande till den 

beroende och kan ses som förklarande variabeln (Bryman & Bell, 2017). För att undersöka 

sambandet mellan revisionskommitténs sammansättning samt arbetsprocesser och 

resultatmanipulering genomförs multipla OLS regressioner.  

5.2.1 Beroende variabeln  
I denna studie utgörs den beroende variabeln av resultatmanipulering.  Vi har använt oss av 

godtyckliga periodiseringar som proxy för redovisningsrelaterad resultatmanipulering. För 

beräkning av godtyckliga periodiseringar tillämpas den mest vedertagna modellen, nämligen 

Modified Jones model (Dechow et al., 1995). Modellen ger branschspecifika värden på icke 

godtyckliga periodiseringar och genom att subtrahera dessa värden från totala periodiseringar 

får vi fram värden på godtyckliga periodiseringar. Vår beroende variabel är därmed följande: 

 

DA = Godtyckliga periodiseringar. 

 
 

5.2.2. Oberoende variabler  
En oberoende variabel har som nämndes tidigare ett samband med den beroende variabeln 

och kan ses som en förklarande variabel (Bryman & Bell, 2017). I tabell 5.2.2 illustreras de 
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oberoende variablerna. Samtliga oberoende variabler hämtas manuellt från företagens 

årsredovisningar. 

 

 

Tabell 5.1 - Oberoende variabler  

Storlek = Antal ledamöter som sitter i revisionskommittén  RK-STRL 

Oberoendeställning i förhållande till ledningen = Andelen ledamöter i 
revisionskommittén som är oberoende i förhållande till ledningen 

OBR-L 

Oberoendeställning i förhållande till större ägare = Andelen ledamöter i 
revisionskommittén som är oberoende i förhållande till större ägare 

OBR-Ä 

Redovisningskompetens = Andel ledamöter med ekonomisk utbildning och/eller 
ekonomisk erfarenhet 

R-KOMP 

Styrelsekompetens = Andel ledamöter i revisionskommittén som har suttit eller sitter i 
andra styrelser 

S-KOMP 

Ålder = Genomsnittligt ålder för revisionskommitténs ledamöter ÅLD 

Kvinnliga ledamöter= Andelen kvinnliga ledamöter i revisionskommittén  AND-KV 

Ämbetsperiod = Genomsnittligt antal år som samtliga ledamöter suttit i 
revisionskomittén 

ÄMB 

Nätverk = Summan av antal övriga styrelseuppdrag som ledamöterna i 
revisionskommittén har 

SAMKO 

Mötesfrekvens = Antal möten som revisionskommittén har haft under räkenskapsåret RK-MÖT 

Närvaro = (Summan av ledamöters närvaro) / (Antal ledamöter x antal möten) NÄRV 

 

5.2.2.1 Revisionskommitténs storlek  

Storleken på revisionskommittén definieras som antal styrelseledamöter som har valts till 

revisionskommittén. Operationalisering av revisionskommitténs storlek sker genom att helt 

enkelt beräkna antalet styrelseledamöter som sitter i revisionskommittén, precis som tidigare 

studier har gjort (Yang & Krishnan, 2005; Ayemere & Elijah, 2015). Ifall ledamöterna har 

avgått eller tillträtt under året räknas de som medlemmar om de har haft en plats i 

revisionskommittén under minst sex månader.  
 

RK-STRL= Antal ledamöter i revisionskommittén 

5.2.2.2 Revisionskommitténs oberoendeställning   

Klein (2002) operationaliserar oberoendeställningen i tre steg: revisionskommittéer med 0-50 

% oberoende ledamöter, revisionskommittéer med 51-99 % oberoende ledamöter samt 

revisionskommittéer med 100 % oberoende ledamöter. Vi mäter oberoendeställningen genom 
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två steg eftersom det kan finnas väldigt liten variation mellan 99 % och 100 % 

oberoendegrad. 

 

OBR-L= Dummy variabel, där 0 = revisionskommittéer med 0-50 % oberoende ledamöter i 

förhållande till ledningen, och 1 = revisionskommittéer med 51-100 % oberoende ledamöter i 

förhållande till ledningen.  

 

OBR-Ä = Dummy variabel, där 0 = revisionskommittéer med 0-50 % oberoende ledamöter i 

förhållande till de större ägarna, och 1 = revisionskommittéer med 51-100 % oberoende 

ledamöter i förhållande till de större ägarna.  

 

5.2.2.3 Revisionskommitténs kompetens  

Som vi nämnde i hypotesformuleringen ska vi studera revisionskommitténs kompetens i form 

av redovisnings- och styrelsekompetens. Redovisningskompetens beräknas genom att vi 

undersöker andelen ledamöter i revisionskommittén som har ekonomisk utbildning eller 

erfarenhet. Vi är medvetna om att detta blir en subjektiv bedömning där vi tittar på varje 

ledamots bakgrund och avgör ifall de kan betraktas ha redovisningskompetens. Bédard et al. 

(2004) mätte styrelsekompetens genom att beräkna i hur många andra styrelser som 

ledamöterna sitter i, vilket vi har valt som beräkningsmetod.  

 

R-KOMP = Antal ledamöter i revisionskommittén med ekonomisk utbildning och/eller 

ekonomisk erfarenhet / Totalt antal ledamöter i revisionskommittén 

 

S-KOMP = Antal ledamöter i revisionskommittén som sitter i andra styrelser/ Totalt antal 

ledamöter i revisionskommittén 

 

Utöver dessa har vi även valt att mäta redovisningskompetens genom ledamöters utbildning, 

utbildningsnivå samt erfarenhet på följande sätt: 

 

RK-UTB = Antal ledamöter i revisionskommittén med någon/några av följande 

högskoleexamen: civilekonom, MBA/EMBA, företagsekonomi och/eller ekonomi (ej 

specificerat) / Totalt antal ledamöter i revisionskommittén 

 



 

 43 
 

RK-UTB-NIV = Antal ledamöter i revisionskommittén med någon av följande nivåer: 

kandidat, magister, master, PhD eller Dr / Totalt antal ledamöter i revisionskommittén 

 

RK-ERF = Antal ledamöter i revisionskommittén som har haft någon/några av följande titlar: 

finansdirektör, ekonomichef, controller, auktoriserad revisor/godkänd revisor och/eller 

lekmannarevisor / Totalt antal ledamöter i revisionskommittén 

 

5.2.2.4 Ledamöternas ålder 

Här väljer vi att summera revisionskommitténs ledamöters ålder för att sedan räkna fram 

medelvärdet för revisionskommittén som helhet. 

 

ÅLD= Summan av ledamöternas ålder / Antal ledamöter i revisionskommittén. 

 

5.2.2.5 Kvinnliga ledamöter i revisionskommittén  

Beräkningen av andel kvinnor i revisionskommittén gjordes genom att ta fram en procentuell 

andel på kvinnliga ledamöter i revisionskommittén, precis som Lakhal et al. (2015) och 

Zalata et al. (2018) gjorde i sina studier.  Därefter skapar vi en dummy variabel där 0 står för 

revisionskommittéer med upp till 33 % andel kvinnor, samt 1 för revisionskommittéer med 

mer än 33 % andel kvinnor.  

 
AND-KV = Dummy variabel, 0 = 0-33 % kvinnor i revisionskommittén, 1 = 34-100 % 
kvinnor i revisionskommittén. 
 

5.2.2.6 Revisionskommitténs ämbetsperiod  

Tidigare studier har mätt ämbetstiden som en genomsnittlig uppdragstid, där man helt enkelt 

summerar ledamöters uppdragstid och sedan dividerar med antalet ledamöter. (Muth & 

Donaldson (1998); Ghosh et al. (2010); Yang & Krishnan, 2005). Vi väljer att 

operationalisera ämbetstiden på samma sätt där vi räknar fram en genomsnittlig uppdragstid i 

revisionskommittén. 

ÄMB= Summan av antal år som varje ledamot har suttit i bolagets revisionskommitté / Totalt 

antal ledamöter i revisionskommittén. 
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5.2.2.7 Nätverk 

Nätverk kan definieras som styrelsekopplingar och mäts genom att beräkna hos hur många 

andra företags styrelser revisionskommitténs ledamöter sitter (Hillman & Dalziel, 2003; 

Thorgren et al., 2010; Chiu et al., 2013). Styrelsekopplingen operationaliseras i vår studie 

som summan av samtliga ledamöters övriga styrelseuppdrag. 

 

SAMKO= Summan av antal övriga styrelseuppdrag som ledamöterna i revisonskommittén 

har. 

 

5.2.2.8 Revisionskommitténs mötesfrekvens och närvaro 

Tidigare studier har mätt mötesfrekvensen genom att helt enkelt beräkna antal möten som 

revisionskommittén har hållit under räkenskapsåret (Xie et al., 2003; Bédard et al., 2004; Lin 

& Hwang, 2010; Ghosh et al., 2010). Mötesfrekvensen i vår studie operationaliseras genom 

totalt antal möten inklusive telefonmöten som revisionskommittén har haft under 

räkenskapsåret. Vad gäller närvaron mäter vi det genom att summan av samtliga ledamöters 

närvaro dividerat det med summan av antal ledamöter multiplicerat med antal möten.  

 

RK-MÖT= Antalet möten som revisionskommittén har haft under räkenskapsåret.  

NÄRV = Summan av samtliga ledamöters närvaro / (Antal ledamöter x antal möten) 
 

5.2.3 Kontrollvariabler  

Kontrollvariabler kommer att tillämpas i denna studie för att minska risken för att eventuella 

feltolkningar och felaktiga slutsatser dras gällande sambandet som undersöks, då 

kontrollvariabel har som funktion att bidra till undersökningens träffsäkerhet vilket gör att 

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

störningar (Sundell, 2012). I tabell 5.2.3. finns en sammanställning över kontrollvariablerna. 
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Tabell 5.2 - Kontrollvariabler  

Företagets storlek = Naturliga logaritmen av företagets tillgångar LNTILLG 

Skuldsättningsgrad = Justerade skulder / Justerat eget kapital Just.SK/Just.EK 

Vinst/förlust = Dummy variabel, 1 om vinst och 0 om förlust NETRES16TRANS 

Big 4 vs. Icke-Big 4 = Dummy variabel, 1 för Big 4 och 0 för icke Big 4 REVFIRMTRANS 

Blockholders = Den röstandel som ägs av största ägaren / Summan av de fyra 
nästkommande största ägarnas röstandel  

Äg1/Äg2-5 

 

5.2.3.1. Företagets storlek  

I tidigare litteratur har företagets storlek hävdats ha påverkan på resultatmanipulering. 

Dechow et al. (2010) säger att det finns en relation mellan företagets storlek och 

resultatmanipulering. De anger att företagets storlek är negativt relaterad till 

resultatmanipulering eftersom större firmor väljer inkomstminskande redovisningsmetoder då 

de är mer synliga och därmed större föremål för statlig och offentlig granskning (politiska 

kostnadshypotesen). Det kan också vara för att större företag brukar ha de resurser som krävs 

för intern övervakning och säkerställande av kvalitén i de finansiella rapporterna (Ball & 

Foster, 1982).  

 

Å andra sidan kan storleken ha positiv relation till resultatmanipulering då större företag 

brukar ha större förväntningar från analytiker och revisorer, vilket gör att de kan ha 

incitament att manipulera resultatet för att uppnå förväntningarna (Athanasakou et al., 2009).  

 

Storleken kan mätas på olika sätt, bl.a. företagets tillgångar enligt Ghosh et al. (2010) och 

Maijoor & Vanstraelen (2006), omsättning som Park & Shin (2004) gjorde i sin studie, eller 

antal anställda enligt Muth & Donaldson (1998). Vi väljer att mäta det genom tillgångar. 

Detta eftersom företag med större tillgångar tenderar att ha större periodiseringar, vilka kan 

minska företags resultat, vilket gör att företag manipulerar för att öka resultatet. 

(Athanasakou et al., 2009).  

 

 

LN-TILLG = Naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar 
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5.2.3.2. Skuldsättningsgrad 

Ghazali et al. (2015) anger att företag med hög skuldsättningsgrad har högre finansiella risker 

såsom finansiell nöd, uteblivna skuldbetalningar och konkursrisk. Watts & Zimmerman 

(1990) nämner skuldsättningshypotesen som går ut på att ju högre skuldsättningsgraden är i 

företaget, desto större är sannolikheten att ledningen använder redovisningsmetoder som ökar 

resultatet. Detta eftersom ju högre skuldsättningsgrad, desto närmare är företaget till 

långivare och förbindelser enligt lånekontraktet. Ledningen genomför periodiseringar som 

ökar resultatet för att "lugna ned" långivarna (Watts & Zimmerman, 1990; Cohen & Zarowin, 

2010). Skuldsättningsgraden räknas ut genom att dividera skulder med eget kapital (Ayemere 

& Elijah, 2015).  

 

Just.SK/Just.EK = Justerade skulder / Justerat eget kapital 

 

5.2.3.3 Vinst/Förlust 

Tidigare års resultat kan vara ett viktigt riktmärke som styr tendensen till 

resultatmanipulering då företag kan ca incitament att uppfylla analytikernas förväntningar på 

företaget genom att redovisa högre vinst än tidigare perioder och därmed undvika förlust 

(Dechow & Skinner, 2000). DeGeorge et al. (1999) visar i sin studie att det viktigaste för 

företag är att undvika att redovisa förlust och istället redovisa vinst, därefter att behålla och 

öka vinsten för varje period för att uppnå analytikernas förväntningar. Burgstahler & Dichev 

(1997) hävdar att företag vill redovisa så högt resultat som möjligt eftersom det leder till 

lägre kostnader i transaktioner med företagets intressenter medan företag som redovisar 

förlust står inför högre transaktionskostnader, vilket skapar incitament för resultatökande 

manipulering. Minskade transaktionskostnader kan exempelvis vara att kunder är villiga att 

betala högre pris för företagets produkter eftersom företaget anses erbjuda bättre garanti och 

tjänster, leverantörer erbjuder bättre villkor eftersom företaget kunna betala direkt för sitt 

köp, långivare erbjuder bättre kreditvillkor då företaget anses kunna betala tillbaka i rätt tid, 

samt att viktig personal är mindre benägna att lämna eller kräva högre löner för att stanna 

(Burgstahler & Dichev, 1997).  

Denna variabel är en dummy variabel där 1 står för ifall företaget redovisade vinst under 

föregående period, och 0 ifall företaget redovisade förlust. 
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NETRES16TRANS = 1 om företaget redovisade vinst, 0 om företaget redovisade förlust 

under föregående period. 
 

5.2.3.4 Big 4 vs. Icke-Big 4 

Flera studier visar att en revisionsfirmas kvalité är kopplad till dess storlek, vilket innebär att 

en större revisionsfirma sannolikt är en bättre övervakare än en mindre revisionsfirma (e.g. 

DeAngelo 1981). DeFond (1992) fann i sin studie att det finns en positiv relation mellan 

revisionsfirmans kvalité (som kännetecknas av sin storlek och huruvida den tillhör Big 4) och 

dess förmåga att lösa agentproblematiken. Sammanfattningsvis föreslår dessa resultat att Big 

4-firmorna erbjuder bättre övervakning än övriga revisionsfirmor (Farber, 2005).  

 

Big 4-firmorna anses ha högre revisionskvalité tack vare sina kunskaper och expertis, och 

studier har visat klienterna hos Big 4-firmor upplever mindre onormala periodiseringar 

jämfört med klienterna hos övriga revisionsfirmor (Francis, 2011). Ghosh et al. (2010) har i 

sin studie om förhållandet mellan styrelsen och revisionskommitténs sammansättning och 

resultatmanipulering använt Big 4 som en kontrollvariabel eftersom de med hänvisning till 

Becker et al. (1998) att större revisionsfirmor är mer framgångsrika i att begränsa 

resultatmanipulering. Detta kommer att operationaliseras som en dummy variabel där 1 står 

för företag som revideras av en revisionsfirma inom Big 4 och 0 står för företag som 

revideras av en revisionsfirma utanför Big 4. 

 

REVFIRMTRANS = 1 om företaget revideras av Big 4, 0 om företaget revideras av en firma 

utanför Big 4 

 

5.2.3.5 Blockholders (Större aktieägare) 

Blockholders avser aktieägare som äger 5 procent eller mer av aktierna i ett företag, och 

anses ha påverkan på resultatmanipulering (Dou et al., 2016). Beasley (1996) anger att 

eftersom blockholders äger betydande andel har de incitament att övervaka ledningen och 

tjäna som en extra kontrollmekanism, och därmed minska sannolikheten för oegentligheter i 

de finansiella rapporterna.  
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Ägarkoncentrationen och de större aktieägarnas roll i företagets styrning påverkar 

informationsgapet som finns mellan ledningen och aktieägarna. Det är lättare för ledningen 

att dela med sig av hemlig information med privata aktieägare än offentliga investerare. 

Finansiella kommunikationsproblem kan minskas om ägarstrukturen är koncentrerat, 

eftersom de stora aktieägarna kan då aktivt delta i bolagsstyrningsprocessen (Healy & Palepu, 

1993).  

 

Aktieägare som innehar större andel tar en aktiv roll i företagets ekonomiska processer. I 

stora amerikanska företag sitter oftast dessa aktieägare i styrelsen och revisionskommittén för 

att övervaka företagets finansiella rapporteringsprocess. De större aktieägarna kan på så sätt 

ha större koll på företaget och hindra ledningen från resultatmanipulering. (Klein, 2002). 

 

Äg1/Äg2-5 = Största ägarens röstandel / Summan av de fyra näst största ägarnas röstandel 
 

  

5.3 Urval och datainsamling 
Som vi tidigare har angett vill vi studera sambandet mellan revisionskommitténs 

sammansättning och resultatmanipulering. För att kunna genomföra denna studie måste vi 

hämta in mycket information om ledamöternas bakgrund, erfarenheter och egenskaper, såsom 

deras ålder, kön, beroendeställning, utbildning, arbetslivserfarenhet osv. Vi fokuserar därför 

endast på börsnoterade bolag då de generellt sett publicerar mer information än privata bolag 

(Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015). Den tidsperiod som vi valt att studera är år 2017, 

vilket är det senaste året som de flesta av företagens finansiella rapporter är tillgängliga för. 

För att dock kunna beräkna Modified Jones model hämtade vi även data från 2016 för vissa 

värden. Eftersom vi ville skapa oss en bredd i vår studie gjorde vi inget urval av bolag från 

Stockholmsbörsen, utan hämtade alla företag som var noterade per 31 december 2017, vilket 

uppgick till 900 stycken. Beslut om hur stort ett urval ska vara är inte helt lätt och beror på 

många olika faktorer som tid, pengar, behovet av precision m.m. (Bryman & Bell, 2017). 

Fördelarna med sekundärdata är att man sparar tid och att den data som hämtas från databaser 

generellt håller hög kvalitet. Nackdelarna däremot är att datan kan kännas främmande och ta 

längre tid att förstå (Bryman & Bell, 2017).  
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Eftersom vi hämtade samtliga företag från Stockholmsbörsen bestod vårt urval av 900 

stycken företag. En stor del av dessa företag saknade dock väldigt mycket data, och listan 

innehöll även icke-aktiva företag samt dubbletter och tripletter. Efter bortfall och justeringar 

hamnade vi till slut på 299 stycken företag. 

 

Vi började först med att hämta in data för att beräkna den beroende variabeln, nämligen 

godtyckliga periodiseringar, genom Modified Jones model. För detta behövde vi information 

från företags finansiella rapporter. Vi insåg ganska snabbt att det skulle vara alltför 

tidskrävande att hämta in data manuellt, och valde istället att hämta information från 

Thomson Reuters Datastream, en databas med mängder av finansiell information om företag, 

som finns tillgänglig på Linnéuniversitetets bibliotek. Detta blir därmed en sekundärdata för 

oss, och fördelen här var att vi sparar enormt mycket tid och resurser . Det var dock 

fortfarande en del data som saknades, vilket vi hämtade in från företagens årsredovisningar 

dels för att komplettera. I samband med detta kontrollerade vi även att siffrorna från 

Datastream stämde överens med siffrorna i rapporterna, vilket det gjorde.  

 

Vad gäller de oberoende variablerna kring revisionskommitténs storlek, oberoendeställning, 

kompetens, ålder, kön, ämbetsperiod, mötesfrekvens och nätverk, hittade vi ingen databas att 

hämta data från, utan allt hämtades manuellt från företagens årsredovisningar. 

Kontrollvariablerna som inkluderar företagets storlek, skuldsättningsgrad, vinst/förlust 

föregående räkenskapsår, Big 4 vs. Icke-Big 4 samt blockholders hämtades i till stor del från 

Datastream, Holdings och Bisnode Infotorg. 
 

5.4 Branschindelning 

Vårt urval som bestod av företag noterade på Stockholmsbörsen delades in i olika branscher 

efter Datastreams egna branschindelning Industrial Classification Benchmarks (ICB). Indexet 

består av tio olika branscher. Då det enligt Roychowdhury (2006) krävs minst 15 

observationer för varje bransch för att kunna genomföra en studie har vi justerat vår 

branschindelning. I vårt fall var det inga observation i el och kraftförsörjningsbranschen (ICB 

kod 7000), vilket vi helt enkelt tog bort. Vidare var det för få observationer i branscherna olja 

och gas, råvaror samt telekommunikation. Branscherna olja & gas och råvaror slogs ihop då 

de är snarlika. Av samma anledning slog vi ihop telekommunikation med 
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teknologibranschen. Vidare exkluderades banker från studien på grund sina särskilda 

rapporteringsregler (Peasnell, 2005). Branschindelningen före och efter justering ses i tabell 

5.3. 

 

 

 
Tabell 5.3 - Branschindelning före och efter justering 
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6. Empiriskt resultat 

 
I det här kapitlet presenterar vi resultat från våra statistiska analyser. Vi inleder med en 

sammanställning över variablernas kodning, följt av granskning över vår data, och därefter 

en univariat analys där vi analyserar varje variabel för sig. Sedan gör vi bivariata och 

multivariata analyser för att testa våra hypoteser och presenterar eventuella samband.  

 

6.1 Sammanställning över samtliga variabler i analysen 

Eftersom studien består av ett stort antal variabler som kommer att analyseras här framöver 

har vi valt att ge en sammanställning över variablerna och deras koder. Detta för att 

underlätta för läsaren att hålla koll på vilka variabler som används i analyserna här framöver.  
Tabell 6.1 - Sammanställning över variablernas kodning 

Kod Namn 
Beroende variabeln  
DA Godtyckliga periodiseringar 

  
Oberoende variabler  

RK-STRL Revisionskommitténs storlek (antal) 
RK-MÖT Revisionskommitténs mötesfrekvens (antal) 

RK-ERF Ledamöternas redovisningserfarenhet (andel) 
R-KOMP Ledamöternas redovisningskompetens (andel) 

S-KOMP Ledamöternas styrelsekompetens (andel) 
ÄMB Ledamöternas ämbetsperiod (genomsnittligt) 

NÄRV Ledamöternas närvaro (andel) 
SAMKO Summan av ledamöternas övriga styrelseuppdrag (antal) 

OBR-L Ledamöter oberoende i förhållande till ledningen  0=0-50 % och 1= 51-100 %) 
OBR-Ä Ledamöter oberoende i förhållande till större ägare (0=0-50 % och 1= 51-100 % ) 

AND-KV Kvinnor i revisionskommittén (0= 0-33% och 1=34-100 %) 
ÅLD Revisionskommitténs ledamöters ålder (genomsnittligt)  

  
Kontrollvariabler  

Just.Sk/Just.EK Skuldsättningsgraden 
Äg1/Äg2-5 Största ägarens röstandel / summan av de fyra näst största ägarnas röstandel 

NETRES16TRANS Vinst/förlust i föregående räkenskapsår (1=vinst, 0=förlust) 
TTILLG Totala tillgångar (för den univariata analysen) 

LN-TILLG Naturliga logaritmen av tillgångar 
REVFIRMTRANS Big 4 vs. Icke Big 4 (0 = Icke Big 4, 1 = Big 4) 
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6.2 Granskning av data 
I denna studie börjar vi med att granska om vår data uppfyller de antaganden bakom 

korrelations- och regressionsanalyser, som säger att variablerna som ingår i analyserna ska 

vara normalfördelade. Regressionen kräver att residualerna är normalfördelade och att de 

oberoende variablerna inte korrelerar med varandra (Sundell, 2010).     

6.2.1 Normalfördelning  

Först granskade vi våra observationer visuellt för att upptäcka extremvärden och detta gjordes 

på via histogram- samt boxplotanalyser i SPSS. Vi fann ett antal extremvärden i vissa 

variabler som gjorde att dem var snedfördelade, vilket hade kunnat skapa svårigheter i våra 

statistiska analyser och ge missvisande bild av resultatet. För att undvika detta har vi på grund 

av snedfördelningen transformerat variablerna där vi har stängt av extremvärden.  

 

När vi studerade histogrammet för variabeln för tillgångar visade den sig vara snedfördelad. 

En snedfördelad variabel kan enligt Sundell (2010) skapa problem i regressionsanalysen. För 

att göra variabeln mer normalfördelad kring medelvärdet behöver man logaritmera den, vilket 

innebär att avståndet mellan värden högre upp på skalan trycks ihop (Sundell, 2010). Vi tog 

därför den naturliga logaritmen av tillgångarna (se appendix 2). Vidare upptäckte vi även att 

den beroende variabeln, godtyckliga periodiseringar, var snedfördelad. Enligt Andersson et 

al. (2007) ska residualer vara omfördelade. För att undvika detta problem exkluderade vi 

extremvärden för att säkerställa att residualen för variabeln är normalfördelad (se appendix 

1). Extremvärden för andra variabler såsom största ägarens röstandel och skuldsättningsgrad 

har plockats bort för att minska dess effekt på regressionsanalysen.   

 

6.2.2 Multikollinearitet  

I denna studie genomförs först en multikollinearitetanalys för att säkerställa att de oberoende 

variablerna inte samvarierar med varandra. Multikollinearitet uppstår när två eller flera 

oberoende variabler i en regressionsanalys är starkt korrelerade med varandra. Vid förekomst 

av multikollinearitet blir det svårare att urskilja effekten av de oberoende variablerna på den 

beroende variabeln, och detta minskar modellens reliabilitet och resultatets betydelse. 
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Multikollinearitet kan utläsas ur korrelations- och toleransvärden samt VIF-värden i en 

regressionsmodell. Toleransvärdena anges på en skala mellan 0-1 och ju högre toleransvärden 

desto mindre risk för multikollinearitet, medan VIF-värden är 1 dividerat med toleransvärdet. 

De mäter alltså samma sak. (Sundell, 2010; Field, 2009). Det finns inte någon påtalad gräns 

för dessa värden men enligt Allison (1999) bör toleransvärdet inte understiga 0,4, och 

följtaktligen bör VIF-värdet inte överstiga 2,5.  
                                                                                                                             Tabell 6.2 – Toleransvärden 

 

Eftersom både toleransvärdet och VIF-värdet mäter samma sak 

har vi valt att redovisa toleransvärdet för varje variabel i syfte att 

identifiera multikollinearitet. Vi var tvungna att exkludera 

kompetensvariablerna revisionskommitténs utbildning och 

revisionskommitténs utbildningsnivå, då dessa hade för låga 

toleransvärden. Istället har vi kvar de resterande 

kompetensvariablerna revisionskommitténs 

redovisningskompetens, erfarenhet samt styrelsekompetens. Av 

tabell 6.2 framgår det att toleransvärden för våra kvarvarande 

variabler ligger mellan 0,454 och 0,938. I vårt fall ligger 

toleransvärdena alltså över den angivna gränsen som Allison 

(1999) påpekade, vilket innebär att de oberoende- och 

kontrollvariabler inte korrelerar med varandra och därmed inte 

utgör hot mot tillförlitligheten i vår regressionsanalys. 

 
 

6.3 Univariat analys  
I den univariata analysen presenteras varje enskild variabel för sig (Bryman & Bell, 2017). 

Här ser vi antal observationer samt minimum- och maximumvärde, medelvärde, median och 

standardavvikelse för varje variabel. Detta görs för att läsaren ska lära känna materialet som 

vi arbetar med, vilket vi anser vara viktigt för att kunna förstå de kommande analyserna.  

I tabell 6.3 ser vi en sammanställning över studiens variabler. 

 

 

 

Variabler Tolerans 
Just.Sk/Just.EK 0,938 
Äg1/Äg2-5 0,877 
NETRES16TRANS 0,797 
LN-TILLG 0,623 
REVFIRMTRANS 0,922 
RK-STRL 0,454 
OBR-L 0,785 
OBR-Ä 0,755 
AND-KV 0,783 
RK-MÖT 0,713 
RK-ERF 0,837 
R-KOMP 0,723 
S-KOMP 0,733 
ÅLD 0,806 
ÄMB 0,895 
NÄRV 0,914 
SAMKO 0,528 
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Tabell 6.3 - Deskriptiv statistik 

Variabler N Medelvärdet Median Std. Avvikelse Min Max 
Beroende variabeln       

DA 262 −0,10 −0,10 0,18 −0,60 0,40 
       

Oberoende variabler       
RK-STRL 262 3.81 3 1.475 2 8 

RK-MÖT 262 6,10 5,00 4,16 0,00 26,00 
RK-ERF 262 0,14 0,00 0,18 0,00 0,67 

R-KOMP 262 0,60 0,67 0,30 0,00 1,00 
S-KOMP 262 0,87 1,00 0,22 0,00 1,00 

ÄMB 262 6,05 5,00 3,40 1,00 18,33 
NÄRV 262 0,81 0,93 0,30 0,50 1,00 

SAMKO 262 13,15 12,00 7,96 0,00 46,00 
OBR-L 262 0,93 1,00 0,25 0,00 1,00 

OBR-Ä 262 0,76 1,00 0,43 0,00 1,00 
AND-KV 262 0,65 1,00 0,48 0,00 1,00 

ÅLD 262 56 56.55 5.76 32.00 73.50 
       

Kontrollvariabler       
Just.Sk/Just.EK 262 0,88 0,75 1,18 0,00 17,51 

Äg1/Äg2-5 262 1,45 0,85 1,66 0,00 10,84 
NETRES16TRANS 262 0,81 1,00 0,40 0,00 1,00 

TTILLG (MSEK) 262 17399 22556 46730 24,6 407864 
REVFIRMTRANS 262 0,94 1,00 0,23 0,00 1,00 

 
 

6.3.1 Den beroende variabeln 

För den beroende variabeln, godtyckliga periodiseringar uppgår både medelvärdet och 

medianen till -0,10, standardavvikelsen på 0,18, högsta samt lägsta värde på 0,40 respektive -

0,60. Dessa värden ligger i linje med tidigare studier (Cohen et al., 2008; Zalata et al., 2018).  

 

6.3.2 Oberoende variabler 

Medelvärdet för revisionskommitténs storlek är 3,81 och medianen är 3, vilket ligger i linje 

med Yang & Krishnans (2005) och Ghosh et al.:s (2010) studie, förutom att vårt medelvärde 

är något högre än deras. Det minsta värdet är två, då några kommittéer bestod av två 

ledamöter. Högsta värdet är åtta, och i dessa fall har revisionskommittén bestått av hela 

styrelsen.  
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Minsta värdet för mötesfrekvensen är 0 då en revisionskommitté inte hade några möten under 

2017. Högsta värdet är 26 möten. Medelvärdet är 6,1 vilket innebär att kommittéerna höll i 

genomsnitt 6,1 möten, samt median på 5,0 vilket innebär att mittpunkten. Dessa ligger i linje 

med tidigare studier där medelvärdet ligger runt 6 möten och medianen 5 möten (Ghosh et 

al., 2010; Jamil & Nelson, 2011). Däremot är de högre än Xiu et al.:s (2003) och Bédard et al. 

(2004) medelvärdet var under 4 och samt medianen under 2. Standardavvikelsen, som talar 

om spridningen runt medelvärdet, är 4,16 i vårt fall, vilket är högre än Ghosh et al.:s (2010) 

och Jamil & Nelson (2011) som ligger under 3,5 hos båda. 

 

Vad gäller redovisningskompetens är medelvärdet 0,60 (60 %) och medianen 0,67 (67 %). 

Dessa är högre än tidigare studiers resultat där medelvärdet ligger mellan 0,10-0,38 och 

median 0,25-0,27 (Badolato et al., 2014; Bédard et al., 2004; Jamel & Nelson, 2011; Lee & 

Fargher, 2018). Standardavvikelsen i vår studie är 0,30, vilket är något högre än hos Badolato 

et al. (2014) där den låg på 0,23.  

 

Ämbetsperiodens medelvärde ligger på 6,05 och median på 5,00. Dessa är lägre jämfört med 

studierna hos Yang & Krishnan (2005) och Ghosh et al. (2010) där medelvärdet ligger runt 7-

8 och medianen runt 7. Medelvärdet är däremot lite högre Zgarni et al.:s (2016) studie där det 

ligger runt 4. Standardavvikelsen i vår studie är 3,4 vilket är lägre än Ghosh et al.s (2010) på 

4,1 och högre än Zgarni et al.:s (2016) 1,8.  

 

När det gäller oberoendeställning i förhållande till ledningen är medelvärdet 0,93, vilket 

innebär att i 93 % av revisionskommittéerna är majoriteten av ledamöterna oberoende i 

förhållande till ledningen. Detta är något högre jämfört med Kleins (2002) på 87 %. Vidare är 

medelvärdet för oberoendeställningen gentemot de större ägarna 0,76, vilket innebär att i 76 

% av revisionskommittéerna är majoriteten av ledamöterna oberoende i förhållande till de 

större ägarna.  

 

6.3.3 Kontrollvariabler 

Vad gäller skuldsättningsgraden finns en stor spridning, där lägsta värdet är 0 % och högsta 

värdet 1751 %. Medelvärdet på 0,88 (88 %), medianen på 0,75 (75 %) och 

standardavvikelsen på 1,18 (118 %) är högre än Ayemere & Elijahs (2015) och Ghazali et 

al.:s (2015) studier, men lägre än Chao et al.:s (2004). 
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Storleksvariabeln tillgångar uppvisar en väldigt stor spridning med lägsta värde på 24,6 och 

högsta värde på 407 864 MSEK. Detta beror på att vi har observerat företag från samtliga 

listor i Stockholmsbörsen.  

6.4 Bivariat analys 

I den bivariata analysen analyserar man två variabler för att se hur de korrelerade med 

varandra. (Bryman & Bell, 2017). En av metoderna för att göra bivariat analys är genom 

Pearsons korrelationsanalys. I analysen kommer korrelationskoefficienten att ligga mellan 0 

och 1, vilket anger styrkan i sambandet, där 0 innebär inget samband alls och 1 innebär 

perfekt samband. Koefficienten kan vara antingen positiv eller negativ, vilket talar om 

sambandets riktning. (Bryman & Bell, 2017). Om korrelationen överstiger 0,8 eller 

understiger -0,8 innebär det att det inte går att observera vilken effekt de två variablerna har 

på den beroende variabeln, vilket gör att man måste ta bort en av variablerna (Allison, 1999). 

Förutom Pearsons korrelation gör vi även en Spearmans rho korrelation då en del av våra 

variabler är dummyvariabler.  Korrelationerna sammanfogas i tabell 6.4 på nästa sida. Här 

framöver kommer vi att beskriva några av de signifikanta relationerna. 
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Den beroende variabeln, resultatmanipulering (DA), är positivt korrelerad med närvaron med 

en koefficient på 0,133 på 95 % säkerhetsnivå. Detta innebär att vi med 95 % säkerhet kan 

säga att högre nivåer av närvaro är relaterad till högre nivåer av resultatmanipulering. Vi kan 

däremot inte uttala oss om huruvida vilken av variablerna som orsakar ökning i den andra, då 

vi studerar samband och inte kausalitet (Bryman & Bell, 2011). Detta samband går emot vårt 

antagande om att det finns en negativ relation mellan dessa. Vidare är resultatmanipulering 

negativt korrelerad med skuldsättningsgraden på 95 % säkerhetsnivå, vilket innebär att när 

skuldsättningsgraden ökar tenderar resultatmanipulering minska. Även detta samband går 

emot vår hypotes om att det råder en positiv relation mellan skuldsättningsgrad och 

resultatmanipulering. Slutligen visar DA positiv korrelation till storleksvariabeln tillgångar på 

99 % säkerhetsnivå, vilket möjligtvis kan förklaras av tidigare resonemang om att större 

företag tenderar att manipulera i större utsträckning för att uppnå analytikers förväntningar. 

Utöver dessa finns inga andra oberoende eller kontrollvariabler som har signifikanta 

korrelationer med resultatmanipulering.  

 

Vad gäller storleksvariabeln tillgångar har den positiv korrelation till kompetensvariablerna 

redovisningskompetens och styrelsekompetens, samt andelen kvinnor. Detta kan möjligtvis 

förklaras av att större firmor tenderar att vara mer komplexa till sin natur och svårare att 

övervaka (Jensen & Meckling, 1976), vilket gör att det behövs fler ledamöter som besitter rätt 

kompetens samt att kvinnor ledamöter föredras då de har större incitament att begränsa 

resultatmanipulering, som Thiruvadi & Huang (2011) och Zalata et al. (2018) hävdade. 

 

När det gäller mötesfrekvensen är den positivt korrelerad med nätverksvariabeln 

sammankoppling, vilket kan förklaras av teorin om att ledamöter med större nätverk tenderar 

att vara ambitiösa och effektiva övervakare då deras yrkesmässiga och personliga rykten står 

på spel eftersom de övervakas av arbetsmarknaden för ledamöter. De är därför mer ambitiösa 

och håller fler möten. (Lin & Hwang, 2010; Ghosh et al., 2010; Fama & Jensen, 1983). 

Vidare är mötesfrekvensen negativt korrelerad med vinst/förlust-variabeln 

NETRES16TRANS, vilket indikerar på att en förlust i föregående räkenskapsår tenderar att 

leda till fler möten. Detta kan vara på grund av att styrelser och kommittéer blir aktiva i 

sämre perioder (Jensen, 1993).  

 



 

 59 
 

6.5 Multivariat analys 

6.5.1. Multipel linjär regression 
 
I denna studie har en multipel linjär regression genomförts, mer specifikt en hierarkisk 

regression. Till skillnad från en enkel linjär regression avser multipel hierarkisk regression att 

kontrollera för vissa specifika prediktorvariabler. Det finns en tumregel för den hierarkiska 

regressionen som går ut på att de variabler som framställs som viktigast ska föras in i första 

blocket (Field, 2009). I vårt fall har vi fört in kontrollvariablerna skuldsättningsgrad, 

tillgångar, ägarstruktur, vinst/förlust och revisionsfirma i block ett. Därefter har vi lagt till de 

oberoende variablerna i block två. Genom en hierarkisk regression går det att särskilja hur 

stor del av variation i den beroende variabel kan förklaras av respektive block (Field, 2009).  

 

En multipel regressionsanalys används för att kontrollera sambandet mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln. Multipel regression brukar användas vid prediktion 

eller kausalt samband. I denna studie används de oberoende variablerna för att göra en 

prediktion av den beroende variabeln, det vill säga, att undersöka ett samband mellan de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln. (Bryman & Bell, 2017; Field, 2009). I 

denna studie har vi genomfört en multipel hierarkisk regression detta då vi har en beroende 

variabel. Innan vi studerar sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln behöver vi undersöka i vilken utsträckning variation i den beroende variabeln kan 

förklaras av de oberoende variablerna.  

 

Utgångspunkten för vår regressionsanalys var att revisionskommitténs sammansättning och 

arbetsprocess påverkar förekomsten av resultatmanipulering i de svenska börsnoterade 

företagen. Vi har använt oss av godtyckliga periodiseringar som en proxy för 

resultatmanipulering och som därmed utgör vår beroende variabel. De oberoende variablerna 

består av sammansättnings- och processvariabler. Sambandet mellan de oberoende 

variablerna tillsammans med kontrollvariabler har undersökts med hjälp av multipel 

hierarkisk regression för att undersöka hur stor del av förändringen i den beroende variabel 

kan förklaras med hjälp av de oberoende variablerna.  
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Tabell 6.5 - Regressionsmodell 

Block 1   
Variabler Koefficient Sig 

Just.Sk/Just.EK −0,024 0,010 
LN-TILLG 0,023 0,000 

Äg1/Äg2-5 0,003 0,653 
NETRES16TRANS −0,087 0,003 

REVFIRMTRANS 0,042 0,371 
Block 2   

Variabler Koefficient Sig 
Just.Sk/Just.EK −0,029 0,002 

LN-TILLG 0,026 0,000 
Äg1/Äg2-5 0,001 0,887 

NETRES16TRANS −0,093 0,002 
REVFIRMTRANS 0,037 0,432 

RK-STRL 0,006 0,597 
RK-MÖT 0,003 0,375 

RK-ERF 0,128 0,043 
R-KOMP −0,093 0,025 

S-KOMP 0,064 0,250 
OBR-L 0,006 0,597 

OBR-Ä −0,064 0,025 
AND-KV −0,034 0,176 

ÅLD 0,002 0,454 
ÄMB −0,001 0,877 

NÄRV 0,071 0,052 
SAMKO −0,001 0,458 

Totala observationer 262  
Block 1   

Justerad R² 0,085  
Sig 0,000  

Block 2   
Justerad R² 0,124  

Sig 0,000  

 

 

Studiens regressionsmodell innehåller två block där block ett representerar det första steget i 

hierarkin. Av resultatet från det första blocket kan man utläsa värdet för Justerad R² som visar 

förklaringsgraden för kontrollvariablerna. Som det framgår av tabellen 6.5 uppgår Justerad R² 

till 0,085 vilket innebär att 8,5 procent av variationen i godtyckliga periodiseringar förklaras 

av kontrollvariablerna. Block 2 representerar regression modellen som helhet och Justerad R² 

för hela modellen uppgår till 0,124. Detta innebär att modellen som helhet förklarar 12,4 

procent av variationen i godtyckliga periodiseringar. Vid en jämförelse av Justerade R²-
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måtten mellan block 1 och block 2 ser vi en ökning på 3,9 procentenheter, vilket innebär att 

när vi lägger till de oberoende variablerna ökar förklaringsgraden för vår regressionsmodell. 

Med andra ord står revisionskommitténs sammansättnings- och processvariabler för  

förändring med 3,9 procentenheter  i den beroende variabeln. Förklaringsgraden på 12,4 

procent är relativt god i förhållande till tidigare studier om resultatmanipulering (Thiruvadi & 

Huang, 2011; Jamil & Nelson, 2011). Båda blocken är signifikanta i vår regressionsmodell. 

Signifikansvärdena (Anova Sig) ligger under 0,05 vilket innebär att regressionsmodellen som 

helhet är signifikant och att man kan gå vidare och analysera sambandet mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln.  

 

Utifrån koefficienttabellen går det att läsa av betavärden och p-nivåer för block 2. De 

standardiserade koefficienterna visar i vilken utsträckning de oberoende variablerna påverkar 

vår beroende variabel.  Av regressionsmodellen block 1 framgår det att skuldsättningsgraden, 

tillgångar och vinst/förlust är signifikanta eftersom p-värden understiger 0,05. 

Skuldsättningsgraden och vinst/förlust har negativt samband till resultatmanipulering 

koefficienten för dem har negativt värde. Storleksvariabeln tillgångar har ett positivt samband 

med resultatmanipulering.  

 

Block 2 inkluderar samtliga variabler för vår regressionsmodell och det ligger som 

utgångspunkt för vår analys. Regressionsresultatet för skuldsättningsgraden visar ett negativt 

betavärde på -0,029 och ett p-värde på 0,000. Detta betyder att ett steg uppåt i 

skuldsättningsgraden skulle minska godtyckliga periodiseringar med 0,029. Även 

vinst/förlust har ett negativt betavärde på -0,093 vilket tyder på att när företagen som har 

gjort förlust föregående år tenderar de att manipulera mer året efter. Tillgångarna har ett 

positivt betavärde på 0,026 vilket innebär att ett steg uppåt i tillgångar skulle öka godtyckliga 

periodiseringar  med 0,026. De resterande kontrollvariablerna har positiva betavärden men 

kan inte säkerställas statistiskt då p-värden för dessa variabler överstiger den accepterade p-

värdet på 0,05.  

 

De signifikanta oberoende variablerna består av ledamöternas redovisningskompetens, 

redovisningserfarenhet och oberoendeställning gentemot större ägare. Resultatet från 

regressionen visar ett negativt samband mellan andelen ledamöter med 

redovisningskompetens och resultatmanipulering. Sambandet visar på ett koefficientvärde på 

-0,093 och p-värde på 0,025, vilket tyder på att ju högre andel ledamöter med 
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redovisningskompetens, desto mindre resultatmanipulering. Däremot finner vi ett positivt 

samband mellan andel ledamöter med redovisningserfarenhet och resultatmanipulering med 

ett koefficientvärde på 0,128, vilket innebär ju högre andel ledamöter med 

redovisningserfarenhet, desto mer resultatmanipulering. Oberoendeställningen gentemot 

ägare har en negativ relation till resultatmanipulering. Sambandet har ett negativt 

koefficientvärde på -0,064  och ett p-värde på 0,025 vilket tolkas som att revisionskommittéer 

med högre andel oberoende ledamöter gentemot ägare minskar förekomsten av 

resultatmanipulering. Vidare finns det ett positivt samband mellan ledamöters närvaro och 

resultatmanipulering. Koefficientvärdet för oberoendeställningen gentemot ägare är 0,071, 

men har ett p-värde på 0,052 vilket innebär att det inte är signifikant.  

 

De icke-signifikanta variablerna i regressionsanalysen är revisionskommitténs mötesfrekvens, 

närvaro, oberoendeställning gentemot ledning, ämbetsperiod, sammankoppling, kvinnliga 

ledamöter, och styrelsekompetens. Dessa variabler kan inte säkerställas statistiskt eftersom p-

värden överstiger gränsen på 0,05. 
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7. Diskussion 

 
I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera resultaten från våra empiriska studier. 

Uppdelning av diskussionskapitlet sker efter studiens hypoteser där vi kopplar resultaten till 

våra hypoteser som kommer att antingen accepteras eller förkastas. Vi kommer även att sätta 

resultaten i relation till teorier och tidigare studier och göra tolkningar samt ge möjliga 

förklaringar. Kapitlet avslutas att med en övergripande diskussion kring resultaten och 

tolkningarna där vi försöker se helhetsbilden. 

 
 

7.1 Sambandet mellan revisionskommitténs storlek och 

resultatmanipulering 

Hypotes 1: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs storlek och 

resultatmanipulering. 

 

Utgångspunkten för denna hypotes var att större revisionskommittéer kan begränsa 

resultatmanipulering då de är fler som kan övervaka ledningen samt att de erbjuder bredare 

kunskaper, till skillnad från mindre kommittéer med begränsade kunskaper samt färre 

personer som kan ha koll på ledningen, som Beasley (1996) och Lin & Hwang (2010) 

hävdade.  Detta trots att agentteorin och PAT samt stewardshipteorin hävdade att mindre 

grupper kan vara mer effektiva p.g.a. mer social sammanhållning och bättre 

överenskommelse. Vi ansåg dock ett just i detta fall vore det bättre ju större gruppen är då det 

kan leda till diskussioner inom kommittén och med ledningen och därmed bidra till effektivt 

övervakande.  

 

Resultatet från vår regressionsanalys påvisade dock inget signifikant samband mellan 

revisionskommitténs storlek och resultatmanipulering. Resultatet stämmer överens med 

Bédard et al.:s (2004) studie där de inte heller fann något signifikant samband mellan dessa. 

Däremot är vårt resultat oförenlig med Yang & Krishnans (2005) och Ayemere & Elijahs 

(2015) som fann ett negativt samband. En möjlig förklaring till detta kan vara 

agentteoretikern Jensens (1993) resonemang om att större grupper tenderar att vara mer 
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ineffektiva och lättare för VDn att styra, och istället är därför mindre grupper att föredra då 

de arbetar mer effektivt. Detta kan möjligtvis stämma för vårt fall då betavärdet är positivt 

men p-värdet är tyvärr långt ifrån 0,05 signifikansnivå. Därför kanske inte detta resonemang 

gäller för vår studie i alla fall. 

 

En mer adekvat förklaring till att sambandet är insignifikant kan vara att ledamöters 

karaktäristiska drag och egenskaper är viktig snarare än antalet. Revisionskommitténs breda 

kompetens och förmåga att övervaka företagets finansiella rapporteringsprocess kan bero 

ledamöters karaktäristiska drag snarare än själva antalet ledamöter. Storleken på 

revisionskommittén behöver nödvändigtvis inte indikera en högre grad av kompetens för att 

övervaka den finansiella rapporteringsprocessen, utan snarare ledamöternas kompetens och 

förmåga att övervaka den finansiella rapporteringsprocessen.  

 

Ett intressant samband som vi upptäckte i korrelationsanalysen är att revisionskommitténs 

storlek är negativt korrelerad med kompetensvariablerna redovisningserfarenhet och 

redovisningskompetens. Man skulle då kunna tänka sig att när revisionskommittén blir större 

minskar dess kompetens. Detta kan vara en möjlig förklaring till att storleken inte har någon 

relation till resultatmanipulering.  

 

En ytterligare förklaring till att vi inte har kunnat hitta något samband är att relationen mellan 

storleken och resultatmanipulering inte kanske är linjär såsom vi trodde, utan mer avancerad 

än så. Under hypotesformuleringen funderade vi på ifall det kunde finnas något icke-linjärt 

samband, men eftersom det inte finns några regler eller rekommendationer kring 

revisionskommitténs storlek var det svårt att avgöra vad som kunde anses vara den optimala 

storleken.  

 

Ytterligare en förklaring kan vara att det inte är revisionskommitténs storlek som är av 

betydelse, utan styrelsen som helhet. Tidigare hänvisade vi till Koden som säger att styrelsen 

har det yttersta ansvaret för bolagets finansiella rapportering och att revisionskommittén 

därför ska rapportera sitt arbete till dem. Det kan därför vara så att beslut som rör den 

finansiella rapporteringen ändå hanteras av styrelsen som helhet, och därför hade det kanske 

kunnat vara mer intressant att studera styrelsens storlek. 

 

Resultat: hypotes 1 förkastas. 
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7.2 Sambandet mellan revisionskommitténs oberoendeställning 

och resultatmanipulering 

Hypotes 2a: Det finns en negativ relation mellan andelen ledamöter i revisionskommittén 

som är oberoende i förhållande till ledningen och resultatmanipulering. 

 
Denna hypotes grundar sig i PAT och agentteorin som säger att oberoende ledamöter 

fungerar bättre som övervakare och kan begränsa ledningens opportunistiska beteende. Detta 

eftersom ledamöterna vill skydda sitt yrkesmässiga och personliga rykte på arbetsmarknaden 

för ledamöter, där de utvärderas för sin roll som övervakare. Vår hypotes byggde därför på att 

ledamöter som är oberoende i förhållande till ledningen minskar ledningens 

resultatmanipulering. 
 

Resultatet från vår regressionsanalys visar dock inte något signifikant samband. Detta avviker 

från resultat från tidigare studier som har visat att en ökad grad av oberoende ledamöter 

minskar resultatmanipulering (Klein, 2002; Bédard, 2004). En viktig aspekt att påpeka är 

dock att dessa studier har genomförts i USA, där ägarstrukturen enligt Filatotchev et al. 

(2013) är spridd. Ägarstruktur kan påverka bolagstyrningsprocessen då aktieägare i länder 

med hög ägarkoncentration anses vara mer aktiva i bolagets styrning (Healy & Palepu, 1993). 

Till skillnad från USA kännetecknas Sverige av koncentrerat ägande (Högfeldt, 2015).  

 

En möjlig förklaring till att vårt resultat inte visar på något signifikant samband kan därför 

bero på institutionella förutsättningar. De institutionella förutsättningarna skapar olika 

uppsättningar av incitament eller resurser för övervakning.  I Sverige är ägarkoncentrationen 

högre jämfört med exempelvis USA. Ägarkoncentrationen kan påverka styrelsens och dess 

kommittéers arbete och funktion som övervakare. Därför kan de större aktieägarna i Sverige 

ta en mer aktiv roll i styrelsearbetet och delegera mindre åt styrelseledamöterna. Detta 

innebär att styrelsens och revisionskommitténs roll som övervakare får minskad betydelse i 

Sverige jämfört med USA, där ledamöterna har en viktig roll i och med det spridda ägandet. 

Behovet av revisionskommitténs ledamöter som övervakare tenderar då att minska på grund 

av att aktieägarna själva uppfyller en del av denna funktion i Sverige. Eftersom aktieägarna 

uppfyller en del av övervakningsfunktionen kan detta leda till att de oberoende ledamöterna 
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istället fokuserar på att uppfylla andra funktioner såsom resursfunktionen, där de förser 

företaget med resurser.  Vidare kan informationsasymmetrin mellan aktieägarna och 

ledningen minska vid koncentrerat ägande, vilket gör att revisionskommitténs roll minskar 

eftersom aktieägarna har en god insyn över ledningens arbete.  

 

Enligt Fama & Jensen (1983) utvärderas ledamöters arbete av arbetsmarknaden och de har 

därför incitament att behålla sitt goda rykte genom att fungera som aktiv övervakare. 

Eftersom ägarkoncentrationen påverkar ledamöters funktion som övervakare kan detta 

påverka hur deras arbete utvärderas av arbetsmarknaden. I och med att styrelsens och dess 

kommittéers övervakningsfunktion minskar vid ägarkoncentration kan det innebära att vid 

utvärdering av ledamöters arbete blir andra funktioner som exempelvis resursfunktionen 

viktigare. Utifrån ett institutionellteoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att styrelsearbete 

ska utvärderas utifrån socialt legitimitet och nätverk istället för en aktiv övervakare.  

 

En ytterligare förklaring skulle kunna vara stewardshipteorins antaganden om att beroende 

ledamöter skulle arbeta mer effektivt än oberoende eftersom de är involverade i företagets 

dagliga verksamhet och kan därför lättare identifiera sig med företaget och dess mål, till 

skillnad från oberoende ledamöter som inte anses vara lika engagerade. Stewardshipteorin 

säger att beroende ledamöter har nära sociala relationer till ledningen och kan därför komma 

bättre överens med dem och prestera bättre. Vidare antar stewardshipteorin även att 

ledningen inte agerar i egenintresse utan agerar goda förvaltare av bolaget. Därmed finns 

ingen anledning att de behöver övervakas.  

 

Resultat: hypotes 2a förkastas. 

 

Hypotes 2b: Det finns en negativ relation mellan andelen ledamöter i revisionskommittén 

som är oberoende i förhållande till bolagets större ägare och resultatmanipulering. 

 

Då svensk kod för bolagsstyrning även rekommenderar att en del ledamöter ska vara 

oberoende i förhållande till bolagets större ägare samt att de svenska börsbolagen 

kännetecknas av hög ägarkoncentration ville vi även studera hur ledamöters 

oberoendeställning gentemot bolagets större aktieägare förhåller sig till resultatmanipulering. 

Även här utgick vi från Fama & Jensens (1983) antaganden om att oberoende ledamöter är 
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bättre vid övervakning p.g.a. sitt rykte på arbetsmarknaden för ledamöter, och antog därför att 

ledamöter som är oberoende i förhållande till ägarna minskar resultatmanipulering. 

 

Resultatet från regressionsanalysen visar ett negativt signifikant samband mellan oberoende 

ledamöter gentemot bolagets större aktieägare och resultatmanipulering, och är således i 

enlighet med vår hypotes. Förutom att förklaringen om arbetsmarknaden som utvärderar 

ledamöternas arbete, kan en ytterligare möjlig förklaring vara institutionella förutsättningar, 

såsom ägarkoncentration. Enligt den institutionella teorin är principal-agent-problemet inte 

universalt och problemet behöver därför studeras utifrån olika kontext och institutionella 

förutsättningar. Vid en hög ägarkoncentration kan principal-agent-problemet omvandlas till 

principal-principal-problem där de större aktieägarna kan ha incitament att manipulera 

resultatet för sin egen vinning på bekostnad av bolagets minoritetsaktieägare (Filatotchev et 

al., 2013). De större aktieägarna, som till stor del utgörs av familjer (Högfeldt, 2005), 

tenderar att tänka långsiktigt och vill överföra sin förmögenhet till kommande generationer, 

vilket gör att det kan finnas incitament för de större aktieägarna att manipulera resultat för att 

behålla kapital och återinvestera i företaget och därmed manipulera resultatet för t.ex. minska 

utdelningen. Därför kan ledamöter som är oberoende i förhållande i de större aktieägarna 

agera aktiv övervakare av bolagets större aktieägare och ledningen.  

 

Resultat: hypotes 2b kan inte förkastas. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att sambandet mellan revisionskommitténs 

ledamöters oberoendeställning gentemot ledningen och resultatmanipulering är insignifikant, 

medan ledamöters oberoendeställning gentemot bolagets större aktieägare har en negativ 

signifikant relation till förekomsten av resultatmanipulering. Revisionskommitténs 

övervakning av ledningen kan minska när ägarkoncentrationen är hög. Vidare är 

oberoendeställningen gentemot bolagets större aktieägare av betydelse på grund av konflikter 

som kan uppstå mellan de större aktieägarna och minoritetsägarna.  

7.3 Sambandet mellan revisionskommitténs kompetens och 

resultatmanipulering 

Hypotes 3a: Det finns en negativ relation mellan andelen i revisionskommittén med 

redovisningskompetens och resultatmanipulering.  
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Hypotes 3b: Det finns en negativ relation mellan andelen ledamöter i revisionskommittén 

med styrelsekompetens och resultatmanipulering.  

 

Enligt 8 kap. 49a § aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska minst en av revisionskommitténs 

ledamöter besitta redovisningskompetens. Redovisningskompetens anses en ledamot ha om 

denne har erfarenhet av att upprätta, granska, använda eller övervaka upprättandet av 

finansiella rapporter. Styrelsekompetens anses de besitta om de har suttit eller sitter i andra 

styrelser. Genom sina kunskaper och erfarenheter i redovisning samt övriga styrelseuppdrag 

kan ledamöterna lättare upptäcka och begränsa ledningens resultatmanipulering. Enligt 

agentteorin kan kompetenta ledamöter arbeta mer effektiv i sin roll som övervakare i av 

ledningen. Även stewardshipteorin hävdar att kompetenta ledamöter fungerar som en effektiv 

förvaltare (steward) åt bolaget.   

Kompetensen hos revisionskommittén kan delas in i redovisningskompetens, 

styrelsekompetens och bolagsspecifik kompetens. (Bédard et al., 2004; Badolato et al., 2014; 

Chen et al., 2005; Becker et al., 1998). Vi valde då att undersöka redovisnings- och 

styrelsekomptensens påverkan på resultatmanipulering.  

 

Då vi hade två variabler för redovisningskompetens i vår regressionsanalys, visar dessa 

motsatta resultat. Variabeln redovisningskompetens visar negativ signifikant relation till 

resultatmanipulering, medan variabeln redovisningserfarenhet visar positiv signifikant 

relation. Skillnaden mellan dessa är att den första mäter ekonomisk utbildning och/eller 

erfarenhet medan den andra endast mäter redovisningsrelaterad erfarenhet. Då sambandet 

mellan redovisningskompetens och resultatmanipulering ligger i linje med våra 

förväntningar, kan det förklaras av PAT och agentteorins antaganden om att kompetenta 

ledamöter är effektiva övervakare samt stewardshipteorins antaganden om att de är effektiva 

förvaltare. Dessvärre är det svårare att förklara varför variabeln redovisningserfarenhet visar 

sig ha positivt samband med resultatmanipulering. 

 

Hur kan dessa visa motsatta samband då? En tanke är att de som har relevant ekonomisk 

utbildning har bredare kunskaper och ett annat sätt att tänka än de som har erfarenhet. En 

utbildning ger en grundkompetens och således kan ledamöter med utbildning vara mer 

effektiva än ledamöter med erfarenhet. Noterbart är dock att även ledamöter med erfarenhet 

kanske har relevant utbildning. Därför är det lite svårt att skilja på dessa variabler då de är 

ganska lika, och det blir svårt att ge en förklaring när det visar sig att de har motsatta 



 

 69 
 

samband till resultatmanipulering. En förklaring kan vara att de ledamöter med endast 

erfarenhet och ingen utbildning tenderar att ha lägre status bland ledningen, jämfört med 

ledamöter med relevant utbildning- eller erfarenhet, och därför tenderar ledningen att 

manipulera när revisionskommittén består av ledamöter med erfarenhet snarare än utbildning. 

Eftersom variablerna visar motsatta samband kan vi inte med säkerhet säga att 

redovisningskompetens minskar förekomsten av resultatmanipulering.  

 

Vi anser dock att redovisningserfarenhet kan vara mer adekvat variabel eftersom den mäter 

redovisningsrelaterad erfarenhet, medan redovisningskompetens mäter ekonomisk utbildning 

och/eller ekonomisk erfarenhet och inte nödvändigtvis redovisningsrelaterad utbildning 

och/eller erfarenhet. Därmed förkastar vi hypotesen om att ledamöter som har 

redovisningsrelaterad kompetens minskar förekomsten av resultatmanipulering. 

 

Resultat: hypotes 3a förkastas. 

 

När det gäller styrelsekompetensen visar regressionsanalysen inte något signifikant samband 

mellan den och resultatmanipulering. Vårt resultat skiljer sig från tidigare studie där Bédard 

et al. (2004) hittade negativt signifikant samband mellan dessa. En möjlig förklaring till att vi 

inte fann något signifikant samband kan vara att ledamöter som sitter i revisionskommittén 

arbetar med redovisningsfrågor som kräver kunskap och expertis inom redovisning eller 

revision snarare än styrelsekunskaper. Därför är det möjligt att styrelsekompetens inte har 

samma signifikant betydelse som redovisningskompetens. Anledningen till detta kan vara att 

revisionskommittén är specialiserad på att arbeta med frågor som rör redovisning och 

revision, och att resterande sköts av en annan kommitté eller styrelsen som helhet. 

Styrelsekompetens blir därmed av mindre betydelse för övervakning av finansiella 

rapporteringsprocessen. Vidare kan det vara så att ledamöterna i Sverige fokuserar mer på 

strategiska uppgifter då de inte har lika stor uppgift att övervaka ledningen p.g.a. de större 

ägarna som själva uppfyller övervakningsrollen. 

 

En ytterligare möjlig förklaring kan vara att det inte räcker med revisionskommitténs 

styrelsekompetens, utan hela styrelsen måste besitta styrelsekompetens. En 

revisionskommitté är en underordnad del av styrelsen och ska således rapportera till styrelsen 

om sitt arbete. Styrelsen har därmed yttersta ansvaret för den finansiella rapporteringen. 
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Därför kan det vara så att trots att revisionskommitténs ledamöters besitter 

styrelsekompetens, saknar resterande ledamöter i styrelsen denna kompetens. 

 

Resultat: hypotes 3b förkastas. 
 

7.4 Sambandet mellan ledamöternas ålder och 
resultatmanipulering 

Hypotes 4: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters ålder och 

resultatmanipulering.  

 

Denna hypotes grundar sig i agentteorins antaganden om att äldre ledamöter tenderar att vara 

mer moraliska och har bättre förmåga att diagnostisera informationsvärdet i de finansiella 

rapporterna. Detta till skillnad från yngre ledamöter som kan vara mer benägna att ta risker på 

bekostnad av aktieägarna eftersom de är i början av sin karriär och är därför mer villiga att ta 

risker för att verka mer attraktiva på arbetsmarknaden. (Muth & Donaldson, 1998). Utifrån 

dessa antaganden kan man tolka att de äldre ledamöterna begränsar resultatmanipulering 

genom att sin förmåga att bedöma och utvärdera information i årsredovisningar och därmed 

begränsa resultatmanipuleringen.  

 

Resultatet från regressionsanalysen visar dock inte något signifikant samband mellan 

revisionskommitténs ledamöters ålder och resultatmanipulering. Det innebär därmed att ålder 

n inte är av större betydelse för att begränsa resultatmanipulering. Tidigare studier har inte 

tagit med ålder som en faktor för begränsning av resultatmanipulering (Klein, 2002; 

Thiruvadi & Huang, 2011; Bédard et. al, 2004). En möjlig förklaring kan vara att äldre 

ledamöter tenderar att inte involveras alls i varken bekämpandet av eller medhjälp till 

resultatmanipulering, då de kanske inte har avsikt att stanna kvar i företaget under en lång tid 

och ser därför ingen mening i att involveras i det alls.  

 

En ytterligare förklaring till att vi inte finner något signifikant samband är att övervakningen 

av den finansiella rapporteringsprocessen beror på andra mer komplicerade faktorer än 

ledamöternas ålder, som därför inte visar något tecken på att det kan påverka förekomsten av 

resultatmanipulering.  
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Resultat: hypotes 4 förkastas. 

7.5 Sambandet mellan närvaron av kvinnliga ledamöter i 
revisionskommittén och resultatmanipulering 
Hypotes 5: Det finns negativ relation mellan närvaron av kvinnliga ledamöter i 

revisionskommittén och resultatmanipulering. 

 

Utgångspunkten för denna hypotes grundar sig i Critical Mass theory som säger att antalet av 

en typ av människor måste uppnå en kritisk massa för att de ska ha inflytande i gruppen 

(Lakhal et al., 2015). Vidare hävdade Kanter (1977) att när fördelningen närmar sig 65:35 

kan minoriteten påverka gruppens beteende. Dessutom visade studier inom psykologi och 

sociologi att kvinnor är mer riskaversiva, försiktiga, etiska samt har högre moraler än män 

(Powell & Ansic, 1997; Gold et al., 2009; Bernardi & Arnold, 1997). I enlighet med dessa 

teorier och studier prövade hypotesen om att närvaron av kvinnliga ledamöter i 

revisionskommittén minskar graden av resultatmanipulering. 

 

I regressionsanalysen hittade vi inget signifikant samband mellan dessa, vilket innebär att vi 

inte kan acceptera vårt antagande att närvaron av kvinnliga ledamöter minskar 

resultatmanipulering. Detta resultat avviker från tidigare studier som Thiruvadi & Huang 

(2011) som fann en signifikant negativ relation i sin studie, vilket de förklarade med att 

kvinnor är mer konservativa och objektiva samt agerar mer etiskt än män. Däremot fann Sun 

et al. (2011) ingen signifikant relation precis som oss.  

 

En möjlig förklaring till att vi inte fann signifikant samband kan vara att resultatmanipulering 

inte uppfattas vara negativt/oetiskt bland kvinnliga ledamöter, som Sun et al. (2011) 

påpekade. Som vi tidigare nämnde kan resultatmanipulering utövas i informativt syfte där 

ledningen använder sig av de metoder som ger tillförlitlig och relevant information om 

företagets ekonomiska ställning som kan vara användbart för företagets intressenter. En 

annan möjlig förklaring kan vara att kvinnliga ledamöter uppfattar resultatmanipulering som 

oetisk handling men inte har den makt som behövs för att påverka resten av 

revisionskommittén, på grund av s.k. “glastaket” (Thiruvadi & Huang, 2011). Glastaket är en 

teori om att det finns en barriär för kvinnor som hindrar dem från att nå chefspositioner inom 
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företagsvärlden. I denna teori om glastaket antas män ingå i en "old boys club" där de umgås 

och värnar varandras intressen medan kvinnor utesluts från att delta. (Pai & Vaidya, 2009). 

Detta antagande kan förstärkas av att vi i vår bivariata analys fann negativ signifikant 

korrelation mellan kvinnor och sammankoppling, vilket indikerar att kvinnliga ledamöter 

tenderar att ha färre styrelseuppdrag. Utifrån detta skulle man kunna anta att kvinnliga 

ledamöter hindras från att påverka styrelser och revisionskommittéers arbete, samtidigt som 

manliga ledamöter kan ingå i old boys-nätverk med män som sitter i ledningen och därför 

tenderar att låta dem manipulera resultatet.  

 

En annan sak som man ska ha i åtanke och som kan förklara detta kan vara att styrelsen som 

helhet har det yttersta ansvaret för bolagets finansiella rapporter. I och med att vi endast 

studerade andel kvinnor i revisionskommittén kan det vara så att de trots att de uppnår den 

kritiska massan i revisionskommittén inte uppfyller den kritiska massan i styrelsen, och har 

därför inget större inflytande på gruppen som helhet. 

 

Hur som helst, spekulationer som dessa förblir dock spekulationer, då resultatet från vår 

undersökning har sina begränsningar och bör därför tolkas med försiktighet. Med detta sagt 

förkastar vi hypotesen om att närvaron av kvinnliga ledamöter minskar resultatmanipulering. 

 

Resultat: hypotes 5 förkastas. 

 

7.6 Sambandet mellan revisionskommitténs ämbetsperiod och 
resultatmanipulering 
Hypotes 6a: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters 

ämbetsperiod och resultatmanipulering. 

 

Hypotes 6b: Det finns en positiv relation revisionskommitténs ledamöters ämbetsperiod och 
resultatmanipulering. 
 
 

Hypotes 6a grundade sig på teorin om att ledamöter som har suttit i revisionskommittén 

under en längre person har god kännedom om företagets rutiner vid olika komplicerade 

problem och kan därmed hitta lösningar snabbt samt att de har erfarenhet av företagets 
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redovisningsrutiner och kan därmed agera effektivt i sin roll som övervakare. Lång 

ämbetsperiod ansågs även främja sammanhållningen inom gruppen och skapa större chans 

för samtycken baserad på gemensamma erfarenheter.  (Kesner, 1988; Ghosh et al., 2010; 

Muth & Donaldson, 1998). 

 

Hypotes 6b, som är motsatsen till hypotes 6a, grundade sig i teorin om att ledamöter som 

sitter under en lång tid tenderar att bli likartade i sina åsikter och arbetssätt, samt bygga nära 

relationer till ledningen, vilket kan leda till tunnelseende. Relationen kan bygga en social 

beroendeställning mellan ledamöterna och ledningen vilket hindrar ledamöternas 

självständiga tänkande och gör dem toleranta för ledningen utövande av resultatmanipulering. 

Detta stämmer även överens med agentteorins påståenden om att en effektiv grupp 

kännetecknas av spänningar och oliktänkande mellan ledamöterna. (Muth & Donaldson, 

1998; Jensen, 1993).  

 

I regressionsanalysen fann vi dock varken negativt eller positivt signifikant samband mellan 

ämbetsperioden och resultatmanipulering.  Betavärdet är negativt, men p-värdet är långt ifrån 

signifikant. Med andra ord finns det inget som tyder på att längre eller kortare ämbetsperiod 

skulle minska resultatmanipulering. Detta avviker mot Yang & Krishnan (2005) som fann en 

negativ relation mellan dessa. En möjlig förklaring kan vara att relationen mellan 

ämbetsperioden och resultatmanipulering inte är linjär, såsom vi trodde, utan mer komplext 

än så. Möjligtvis kan det vara så att det finns en viss optimal punkt där ämbetsperioden har en 

negativ relation till resultatmanipulering. Med utgångspunkt från Jensens (1993) påståenden 

om att en effektiv grupp kännetecknas av olikheter och spänningar mellan människorna i 

gruppen, skulle en möjlig relation kunna vara att ju mer spridd ämbetsperioden är mellan 

ledamöterna, desto lägre resultatmanipulering. Detta då om ledamöter som har kommit in till 

revisionskommittén under olika perioder inte kanske har så nära relationer till varandra och 

tenderar därför att tänka på olika sätt och utmana varandra.  

 

Något som är intressant är att vi fann ett negativ signifikant samband mellan ämbetsperioden 

och revisionskommittéer med mer än 33 % kvinnor. Detta kan möjligtvis förklaras återigen 

med det s.k. “old boys”-nätverket där män tenderar att umgås och värnar sina varandras 

intressen och utesluter kvinnor från det (Pai & Vaidya, 2009). Detta skulle då kunna innebära 

att revisionskommittér med stor andel män tenderar att sitta under en lång tid medan kvinnor 

inte har lika lång ämbetstid i kommittén. Med detta sagt förkastas vår hypotes. 
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Resultat: Hypotes 6a och 6b förkastas.  

 

7.7 Sambandet mellan revisionskommitténs nätverk och 
resultatmanipulering 
Hypotes 7: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters nätverk och 

resultatmanipulering 

Utgångspunkten för denna hypotes var det att ledamöter som sitter i många styrelser tenderar 

att vara effektiva övervakare då deras yrkesmässiga och personliga rykte står på spel. Att de 

sitter i många styrelser signalerar även att de har stor potential att samordna resurser tack vare 

sina kontakter samt att de har byggt upp sin styrelsekompetens. Vidare hävdades det även att 

ledamöter med större nätverk ansågs ha högre status bland ledningen, vilket gör att ledningen 

blir mindre benägna att manipulera resultatet. (Fama & Jensen, 1983: Muth & Donaldson, 

1998; Bazerman & Schoorman, 1983; Badolato et al., 2014).  

 

Hur som helst, det resultat vi fick från vår regressionstest visade tyvärr inget samband mellan 

revisionskommitténs nätverk och resultatmanipulering. Betavärdet är negativt, men p-värdet 

är långt ifrån signifikansnivån. Detta resultat avviker från tidigare studier där Yang & 

Krishnan (2005) & DeZoort & Salterio (2001) fann negativt samband mellan dessa.  En 

möjlig förklaring till detta kan vara att nätverk inte har så stor betydelse eftersom ledamöter 

som sitter i flera andra styrelser inte “identifierar” sig med företaget och har därför inget 

incitament att begränsa ledningens manipulation. En ytterligare möjlig förklaring kan hittas i 

vår korrelationstest, där vi hittade negativt signifikant samband mellan nätverk och 

kompetensvariabeln redovisningserfarenhet, vilket kan tyda på att revisionskommittéer med 

större nätverk tenderar att ha mindre erfarenhet i redovisning- och/eller revision. Därmed kan 

det vara svårare för dem att upptäcka resultatmanipulering. 

 

En annan möjlig förklaring kan vara vår mätning av variabeln. Vår tanke från början var att 

räkna i hur många andra revisionskommittéer ledamöterna sitter i, men detta skulle visa sig 

vara svårt att mäta då det inte framkom av årsredovisningarna, utan det framkom endast i hur 

många andra styrelser de sitter i. I så fall hade vi behövt gå in på varje årsredovisning hos de 

företag vars styrelse som varje ledamot sitter i och titta ifall de sitter i revisionskommittén 
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där. Detta skulle dock ta enormt mycket tid, vilket gör att vi valde att endast beräkna hur 

många övriga styrelser de sitter i.  

 

Resultat: hypotes 7 förkastas. 

7.8 Sambandet mellan revisionskommitténs mötesfrekvens och 
närvaro samt resultatmanipulering 
Hypotes 8a: Det finns negativ relation mellan revisionskommitténs mötesfrekvens och 

resultatmanipulering.  

Hypotes 8b: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters närvaro 

och resultatmanipulering. 

Utgångspunkten för dessa hypoteser var ur både agentteoretiskt och stewardshipteoretiskt 

perspektiv där agentteorin säger att ledamöterna är ansvariga gentemot aktieägarna och bör 

därför träffas så mycket som möjligt för att kunna övervaka ledningen effektivt. Ur 

stewardshipteoretiskt perspektiv ansågs hög mötesfrekvens vara viktigt för att ledamöterna 

ska kunna vara bra steward (förvaltare) åt bolaget. Hög mötesfrekvens och närvaro anses 

även visa tecken på deras engagemang. Därför formulerade vi två hypoteser där vi trodde att 

mötesfrekvensen och ledamöternas närvaro har en negativ relation till resultatmanipulering.  

 

Resultatet från vår regressionsanalys visade dock inget signifikant samband varken mellan 

mötesfrekvensen och resultatmanipulering eller närvaron och resultatmanipulering. 

Mötesfrekvensen är långt ifrån signifikant. Något som är intressant dock är att man på 

korrelationstabellen kan se att det finns en negativ korrelation mellan mötesfrekvensen och 

vinst/förlust föregående period, vilket innebär att när företaget gjorde förlust år 2016 

tenderade revisionskommittén att ha fler möten i 2017. Detta kan indikera på att 

revisionskommittén träffas mer när det går sämre för företaget. I regressionsanalysen är dock 

mötesfrekvensen som sagt långt ifrån signifikant.  Närvaron är däremot väldigt nära 

signifikans (0,052), men missar precis. Betavärdet är dock positivt, vilket skulle innebära att 

när närvaron är hög tenderar även resultatmanipuleringen vara hög, vilket ändå skulle gå 

emot vår hypotes. Detta kan förstärkas av att det i korrelationsanalysen finns en signifikant 

positiv korrelation mellan närvaro och resultatmanipulering, vilket tyder på att högre närvaro 

är förknippat med högre nivåer av resultatmanipulering. Förklaringen för detta skulle kunna 

vara Jensens (1993) teori om att styrelseledamöter i välfungerande företag brukar vara 



 

 76 
 

inaktiva, för att sedan bli mer aktiva i sämre perioder, d.v.s. de har ett reaktivt arbetssätt.  

Men eftersom närvaron inte är signifikant kan vi därför inte uttala oss något om det. Eftersom 

vi inte hittade något signifikant samband förkastar vi båda hypoteserna.  

 

Resultat: hypotes 8a och 8b förkastas. 

7.9 Kontrollvariabler 

Vidare kan det konstateras att tre av våra kontrollvariabler är signifikanta. Resultat från vår 

regression visar att kontrollvariablerna står för högre grad av förklaring av 

resultatmanipuleringen än de oberoende variablerna. De kontrollvariabler som är signifikanta 

i regressionsanalysen är tillgångar, skuldsättningsgrad och vinst/förlust föregående år.  

 

Storleksvariabeln tillgångar har ett positivt samband med resultatmanipulering, vilket innebär 

att större företag tenderar att manipulera resultatet mer jämfört med mindre företag. Vårt 

resultat är i enlighet med Athanasakou et al. (2009) som menar att större företag har höga 

förväntningar från uppvaktande analytiker och revisorer, och tenderar därför att manipulera 

resultatet för att uppnå deras förväntningar. En ytterligare förklaring kan vara att företag med 

större tillgångar har större periodiseringar vilka kan minska företagets resultat, därför större 

företag använder sig av resultatmanipulering för att justera sina resultat uppåt. (Athanasakou 

et al., 2009).  

 

Skuldsättningsgraden visar på ett negativt samband mellan resultatmanipulering vilket tyder 

på att  företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att ha en lägre grad av manipulering. 

Detta går emot resultatet från tidigare studier som visar att skuldsättningsgraden har en 

positiv påverkan på resultatmanipulering (Watts & Zimmerman, 1990; Cohen & Zarowin, 

2010). En möjlig förklaring som Ghazali et al. (2010) anger kan vara att företag med högre 

skuldsättningsgrad övervakas intensivt av långivare, vilket kan leda till att mängden 

resultatmanipulering minskar. En högre grad av övervakning genom långivare indikerar de 

vill försäkra sina amorterings- och ränteintäkter. 

 

Vinst/förlust-variabeln har ett negativt samband med resultatmanipulering, vilket är i linje 

med våra förväntningar. Tanken bakom detta var att företag kan ha incitament att uppfylla 

analytikernas förväntningar genom att redovisa bättre resultat än tidigare perioder. Därmed 
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antog vi att om företaget redovisade förlust i tidigare år tenderade de att manipulera mer i år 

för att redovisa ett högre resultat, detta i syfte att undvika dåligt rykte på marknaden och 

därmed minska sina transaktionskostnader (Dechow & Skinner, 2000; Burgstahler & Dichev, 

1997; DeGeorge et al. 1999).  I och med att vi fick signifikant negativt samband kan vi därför 

med säkerhet säga att företag som gjorde förlust tidigare år tenderar att utöva 

resultatmanipulering i större utsträckning.  
 
 

7.10 Avslutande diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur revisionskommitténs sammansättning och 

arbetsprocess påverkar förekomsten av resultatmanipulering. Efter att ha formulerat 

hypoteser, gjort en empirisk undersökning och diskuterat hypoteserna kan vi konstatera att 

revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess inte har någon större påverkan på 

resultatmanipulering. 

 

En anledning till att våra resultat inte ligger i linje med tidigare teorier och tidigare studier 

kan vara på grund av den unika ägarstrukturen i Sverige, där svenska börsbolag kännetecknas 

av koncentrerat ägande med en eller få ägare som kontrollerar bolagen (Högfeldt, 2005). 

Detta kan indikera på att de stora ägarna satsar stort kapital på företagens verksamhet och har 

därför incitament att aktivt övervaka ledningens arbete. Därmed minskar 

informationsasymmetrin mellan ägarna och ledningen. Detta gör att styrelsen och dess 

kommittéers roll som effektiv övervakare och förvaltare av bolaget får minskad betydelse. 

Dock finner vi inget negativt signifikant samband mellan vår ägarvariabel äg1/äg2-5, som 

mäter den största ägarens förmåga att kontrollera genom att dividera dennes röstandel med 

summan av de fyra näst största ägarnas röstandel, och resultatmanipulering för att kunna 

stödja vårt antagande om att de större ägarna minskar resultatmanipulering. Istället visar det 

ett positivt, om än väldigt lågt, betavärde. Detta skulle innebära  att ju större kontroll den 

största ägaren har, desto mer manipulerar företaget. Förmodligen kan en förklaring vara att 

när den största ägaren får större inflytande genom sin röstandel, kan denne själv engagera sig 

i resultatmanipulering och ta beslut som är till gagn för denne på bekostnad av de resterande 

aktieägarna. Vi tror dock att detta positiva betavärde beror på vår mätning av variabeln. Vi 

tror att en mer adekvat mätning med större antal observationer skulle kunna leda till ett annat 

utfall. 
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En annan förklaring kan vara den institutionella teorins antaganden. Då de större ägarna kan 

antas överta övervakningsrollen, kan revisionskommittén inrättas för ceremoniellt syfte och 

inte nödvändigtvis för övervakningssyfte, och kan därmed vara ett sätt för företag att skaffa 

sig legitimitet hos sina intressenter och övriga samhället. (Beasley et al., 2009). Detta kan ske 

p.g.a. tvingande, normativ och mimetisk isomorfism. (DiMaggio & Powell, 1983). Den 

tvingande isomorfismen kan man se genom att det i 8 kap. 49a § aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) anges att börsnoterade företag helst ska inrätta en revisionskommitté. Detta kan 

öka legitimiteten genom att intressenterna kan anse företaget som laglydiga och att de genom 

ett ”team” med redovisningsexpertis (revisionskommittén) har kontroll över sina finansiella 

rapporter. Den normativa isomorfismen kan vara att revisionskommittén inrättas för att 

företaget inte ska avvika från andra företag inom samma miljö/bransch. En tanke kring den 

normativa isomorfismen är att revisionskommitté inrättas då teorier som agentteorin och 

tidigare studier kring ämnet visar att övervakning av ledningen anses vara en viktig 

kontrollmekanism för att begränsa ledningens opportunistiska beteende. Den mimetiska 

aspekten kan vara att företag inrättar revisionskommitté p.g.a. att andra företag som är 

framgångsrika har inrättat revisionskommitté. En tanke här kan vara att revisionskommittén 

kan anses vara en av anledningarna till att det går bra för de framgångsrika företagen, vilket 

gör att de sämre presterande företagen också inrättar revisionskommitté. 

 

En annan förklaring kan vara den tidsperiod som vi valde att studera, nämligen år 2017. Det 

kan vara så att vår studie har påverkats av tillfälliga avvikelser, konjunkturer, lagändringar 

etc. som har lett till en volatil marknad under 2017. Ett alternativ skulle då varit att vi 

studerade en flerårsperiod för att undvika dessa tillfälligheter och få ett mer rättvisande 

resultat.  

 

En annan förklaring kan kanske vara att revisionskommittén saknar den makt och auktoritet 

som behövs för att kunna begränsa ledningens resultatmanipulation. Enligt Koden är det 

styrelsen som har det yttersta ansvaret för den finansiella rapporteringsprocessen och som 

därför tar de slutliga besluten, och revisionskommittén har kanske därför inte så mycket 

bestämmande över de finansiella rapporterna. Således innebär det troligtvis att 

revisionskommitténs sammansättning och process inte har någon större påverkan på 

ledningens resultatmanipulering.  
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Ytterligare en förklaring kan vara våra metoder för mätning av vissa variabler, som 

exempelvis ålder, ämbetsperiod och nätverk. Vad gäller åldern och nätverk kanske dessa inte 

har linjära förhållande till resultatmanipulering som vi trodde, utan förhållandet kanske är 

mer komplext än så. Vad gäller nätverk tänkte vi som sagt från början att beräkna antal 

övriga revisionskommittéer som ledamöterna sitter i, men detta skulle visa sig vara oerhört 

tidskrävande då vi hade varit tvungna att gå in på årsredovisningen hos varje företag som vars 

styrelse ledamöterna sitter i. Detta gjorde att vi istället valde att beräkna anta övriga 

styrelseposter istället.  

 

Med tanke på att vi gjorde en multifaktoriell studie, gjorde vi ett test där vi undersökte de 

variabler med högst förklaringsgrad i vår studie (se appendix 4). Förutom de variabler som 

blev signifikanta i vår regressionsanalys, d.v.s. oberoendeställning gentemot större ägare, 

ledamöters redovisningskompetens samt ledamöters redovisningserfarenhet, visar bilagan att 

även de oberoende variablerna mötesfrekvens, styrelsekompetens, närvaro och andel kvinnor 

förklarar högst variation i den beroende variabeln. Dessa kan antas vara de viktigaste 

variablerna i vår studie.  

I tabell 7.1 ser vi en sammanställning över hypotesprövningarna. 

 
Tabell 7.1 - Sammanställning över hypotesprövningarna. 

Hypotes Accepteras/förkastas 
Hypotes 1: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs storlek och 
resultatmanipulering Förkastas 
Hypotes 2a: Det finns en negativ relation mellan andelen ledamöter i 
revisionskommittén som är oberoende i förhållande till ledningen och 
resultatmanipulering Förkastas 
Hypotes 2b: Det finns en negativ relation mellan andelen ledamöter i 
revisionskommittén som är oberoende i förhållande till bolagets större ägare och 
resultatmanipulering Kan inte förkastas 
Hypotes 3a: Det finns en negativ relation mellan andelen i revisionskommittén med 
redovisningskompetens och resultatmanipulering Förkastas 
Hypotes 3b: Det finns en negativ relation mellan andelen ledamöter i 
revisionskommittén med styrelsekompetens och resultatmanipulering Förkastas 
Hypotes 4: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters ålder 
och resultatmanipulering Förkastas 
Hypotes 5: Det finns negativ relation mellan närvaron av kvinnliga ledamöter i 
revisionskommittén och resultatmanipulering. Förkastas 
Hypotes 6a: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters 
ämbetsperiod och resultatmanipulering Förkastas 
Hypotes 6b: Det finns en positiv relation revisionskommitténs ledamöters ämbetsperiod 
och resultatmanipulering Förkastas 
Hypotes 7: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters nätverk Förkastas 
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och resultatmanipulering 
Hypotes 8a: Det finns negativ relation mellan revisionskommitténs mötesfrekvens och 
resultatmanipulering Förkastas 
Hypotes 8b: Det finns en negativ relation mellan revisionskommitténs ledamöters 
närvaro och resultatmanipulering Förkastas 
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8. Slutsats och implikationer 
 

 
I det här avslutande kapitlet återger vi studiens syfte och frågeställning. Med hjälp av 

resultatet anger vi huruvida vi har uppfyllt syftet och besvarat frågeställningen. Därefter ger 

vi teoretiska och praktiska implikationer. Kapitlet avslutas med förslag till framtida 

forskning. 

 
 

8.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att förklara hur revisionskommitténs sammansättning och 

arbetsprocess påverkar förekomsten av resultatmanipulering i Sverige. Således ämnade vi att 

besvara följande frågeställning: 

● Vilken påverkan har revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på 

resultatmanipulering inom svenska börsbolag? 

 

Studiens resultat visar att resultatmanipulering, i form av godtyckliga periodiseringar, 

förekommer i svenska börsnoterade företag. Sambandet mellan revisionskommitténs 

sammansättning och arbetsprocess och resultatmanipulering testades med hjälp av multipel 

hierarkisk regression. Mer specifik studerade vi relationen mellan revisionskommitténs 

storlek, oberoendeställning i förhållande till bolagets ledning respektive större aktieägare, 

kompetens, ålder, kön, nätverk, mötesfrekvens och närvaro.  

 

Utifrån det resultat som vi har fått går det att konstatera att revisionskommittéer med 

redovisningserfarenhet ökar förekomsten av resultatmanipulering. Däremot tenderar 

revisionskommittéer med redovisningskompetens reducera resultatmanipulering. Den mer 

adekvata variabeln är dock redovisningserfarenhet, eftersom den är mer precis och mäter 

redovisningsrelaterad erfarenhet, medan redovisningskompetens är bredare och mäter 

relevant ekonomisk utbildning och/eller erfarenhet och inte nödvändigtvis 

redovisningsrelaterad erfarenhet. Vidare visade resultatet att ledamöter som är oberoende i  

förhållande till bolagets större aktieägare minskar förekomsten av resultatmanipulering. 

Resterande oberoende variabler visade inga signifikanta samband. 
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Slutligen, efter att ha kontrollerat för företagets storlek, skuldsättningsgrad, vinst/förlust i 

föregående period, revisionsfirma, samt blockholders, tyder studiens resultat på att 

revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess inte har någon större påverkan på 

förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsbolag. Detta resultat avviker från resultat 

från tidigare studier som har gjorts i USA (e.g. Klein, 2002; Xie et al., 2003; Bédard et al., 

2004; Abbott et al., 2004; Ghosh et al., 2010; Sun et al., 2011; Thiruvadi & Huang, 2011; 

Badolato et.al, 2014). En förklaring till detta kan vara att de svenska börsbolagen har hög 

ägarkoncentration, till skillnad från USA där de amerikanska bolagen har spridd ägarstruktur 

(Högfeldt, 2005; Jansson, 2013). Detta kan göra att de större ägarna i de svenska börsbolagen 

tar en mer aktiv roll och övervakar bolaget och ledningen, vilket gör att revisionskommitténs 

roll som övervakare minskar. Kommittén kan då istället ha andra viktiga funktioner, såsom 

att bidra med resurser och ge service till företaget, fatta andra viktiga beslut som exempelvis 

rör företagets strategi, samt hantera relationerna mellan de kontrollerande ägarna och 

minoritetsägarna.  
 

8.2 Teoretiska implikationer  
Studiens teoretiska bidrag är att den ökar förståelsen för vilken påverkan 

revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess har på förekomsten av 

resultatmanipulering i svenska börsbolag. Vid litteraturgenomgången kring ämnet upptäcktes 

att det finns många tidigare studier som främst fokuserade på den amerikanska marknaden 

vid undersökning av hur revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess påverkar 

förekomsten resultatmanipulering. (Klein, 2002; Xie et al., 2003; Bédard et al., 2004; Abbott 

et al., 2004; Ghosh et al., 2010; Sun et al., 2011; Thiruvadi & Huang, 2011; Badolato et al., 

2014). Dessa studier har undersökt faktorer som revisionskommitténs storlek, ledamöters 

kön, oberoendeställning gentemot ledningen, redovisningskompetens, styrelsekompetens, 

ämbetsperiod och mötesfrekvens påverkar resultatmanipulering.  

 

Denna studie undersöker hur revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess som 

helhet påverkar förekomsten av resultatmanipulering. Till skillnad från tidigare studier som 

har fokuserat på den amerikanska marknaden, undersöker vi hur revisionskommittén i de 

svenska börsbolagen påverkar resultatmanipulering. Detta med tanke på att Sverige skiljer sig 

från USA då de stora svenska börsbolagen har mer koncentrerad ägarstruktur, jämfört med 

USA där de stora bolagen har spritt ägande. Hög ägarkoncentration förknippas med större 
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övervakning från aktieägarna, och det kan då tänkas att styrelsens och dess kommittéers roll 

som övervakare får minskad betydelse (Högfeldt, 2005; Jansson, 2013;  La Porta et al., 1998; 

Collin et al., 2017). Då tidigare studier har bidragit med kunskaper kring 

revisionskommitténs påverkan på resultatmanipulering i en marknad med spritt ägande, 

bidrar vår undersökning till förståelse för revisionkommitténs påverkan för förekomsten av 

resultatmanipulering i en marknad med koncentrerat ägande. Vårt resultat har visat att 

revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess inte har någon större påverkan på 

förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsbolag, vilket vi har tolkat som att de större 

ägarna kan fungera som substitut för revisionskommittén. 

 

Vidare har vi till skillnad från tidigare studier gjort en multifaktoriell studie där vi har 

kombinerat faktorerna storlek, oberoendeställning, redovisnings- och styrelsekompetens, 

ålder, kön, ämbetsperiod, mötesfrekvens och nätverk i en och samma undersökning. Värt att 

nämna är att oberoendeställningen studerades förutom gentemot ledningen även gentemot 

bolagets större aktieägare, vilket tidigare studier som nämndes ovan inte gjort.  Anledningen 

är  den institutionella skillnaden som finns med Sverige som har hög ägarkoncentration till 

skillnad från USA. Det var även den enda faktorn som visade sig ha det förhållande till 

resultatmanipulering som vi förväntade oss, d.v.s. negativt, eftersom vi antar de kan minska 

intressekonflikter mellan de större aktieägarna och minoritetsägarna samt bygga relationer 

dem emellan. Vidare visade det sig att några av våra resterande variabler som var signifikanta 

visade sig gå emot tidigare teorier och studier. Kompetensvariabeln redovisningserfarenhet 

visade sig ha positiv relation till resultatmanipulering, vilket går emot teorier som agentteorin 

och stewardshipteorin samt tidigare studier om att ledamöter med kompetens minskar 

förekomsten av resultatmanipulering (Xie et al., 2003; Bédard et al., 2004; Carcello et al., 

2006). Kontrollvariabeln skuldsättningsgrad visade sig ha negativ relation till 

resultatmanipulering, vilket går emot tidigare teorier och studier om att ju högre 

skuldsättningsgraden är i företaget, desto större är sannolikheten att företaget manipulerar för 

att öka resultatet eftersom företaget pressas av långivarna (Watts & Zimmerman, 1990; 

Cohen & Zarowin, 2010). Dessa resultat ligger alltså inte i linje med PAT & agentteorins och 

stewardshipteorins antaganden. Detta kan bero på institutionella förutsättningar då PAT & 

agentteorin och stewardshipteorin kanske bättre förklarar fenomenet i den amerikanska 

marknaden, där den har sin ursprung, och således inte gäller för Sverige i lika stor 

utsträckning. 
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Vidare visade vårt resultat att närvaron av kvinnliga ledamöter som utgör en kritisk massa i 

gruppen inte ha någon påverkan på förekomsten av resultatmanipulering, vilket möjligtvis 

kan gå emot critical mass theory om att en mindre subgrupp kan ha påverkan på hela 

gruppens beteende samt tidigare studier som visar att kvinnor är mer riskaverta, försiktiga 

och etiska än män och tenderar därför begränsa resultatmanipulering (Kanter, 1977; 

Thiruvadi & Huang, 2011; Zalata et al., 2018; Powell & Ansic, 1997; Gold et al., 2009).  

Noterbart är dock att resultatmanipulering inte behöver uppfattas som negativt, utan det kan 

även utövas i informativt syfte, vilket kan vara den uppfattning som delas av kvinnliga 

ledamöter, såväl som manliga, i revisionskommittén. 

 

8.3 Praktiska implikationer  
Studien bidrar med en del praktiska implikationer. Vårt resultat visar att det finns ett negativt 

samband mellan andelen ledamöter som oberoende i förhållande till bolagets större 

aktieägare och resultatmanipulering. Detta får anses som en praktisk implikation för 

lagstiftare för att minska expropriering av minoritetsaktieägare, då det visar att 

revisionskommittéer bör bestå av ledamöter som är oberoende från de större ägarna för att 

minska resultatmanipulering. Detta kan vara på grund av de större aktieägares incitament att 

agera opportunistiskt och därmed manipulera resultatet åt det håll som kan vara till nackdel 

för minoritetsaktieägare. Oberoende ledamöter kan då fungera som en kontrollmekanism för 

att begränsa resultatmanipulering. En rekommendation kan vara att lagar och 

rekommendationer ger mindre utrymme för de större aktieägarna att tillsätta sina 

representanter i revisionskommittén.  

 

En annan praktisk implikation är andelen av revisionskommitténs ledamöter som ska ha 

redovisningskompetens. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) och rekommendationer från 

Svensk kod för bolagsstyrning (2016) ska minst en av revisionskommitténs ledamöter ha 

redovisningskompetens. Resultat från vår studie påvisar ett negativt samband mellan 

revisionskommitténs redovisningskompetens och resultatmanipulering, vilket indikerar att ju 

högre andel ledamöter med redovisningskompetens, desto mindre resultatmanipulering. 

Därför är förslaget att öka kravet på antal/andel ledamöter med redovisningskompetens.  
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8.4 Förslag till framtida forskning 
Vi har under studiens gång mött svårigheter vilket gör att studien har en del begränsningar, 

där vissa delar hade kunnat gjorts annorlunda. Då vi har reflekterat över detta vill vi ge 

förslag till framtida forskning.  

 

En idé är att man vid liknande studier i Sverige hade kunnat kategorisera företagen utifrån 

vilken typ av kontrollägare dem har. Collin et al. (2017) nämner att olika ägartyper som 

familjer, enskilda personer, företag och institutionella ägare skiljer sig i sitt tänkande och 

prioriteringar vid företagets styrning. En av de skillnaderna är hur mycket arbete de delegerar 

åt styrelsen. Det hade då varit intressant att kolla ifall någon företag som kontrolleras av 

någon ägartyp tenderar att manipulera mer än de andra. 

 

Ett annat förslag är att man hade kunnat göra en longitudinell studie där man undersöker 

resultatmanipulering över tid. Eftersom vi valde att studera endast 2017 kan det vara så att 

vårt studie har påverkats av tillfälligheter som konjunktur, lagändringar eller annat som har 

påverkat företagets sätt att redovisa. Med en longitudinell studie hade man kunnat mildra 

effekten av eventuella tillfälliga avvikelser. 

 
Ytterligare ett annat förslag hade varit att ha större urval och göra större observationer. Då vi 

p.g.a. tidsbrist och ekonomiska skäl valde att använda oss av sekundärdata för att mäta den 

beroende variabeln, godtyckliga periodiseringar, var vi tvungna att ta bort en hel del företag 

som saknade mycket data. Med mer tid och ekonomiska resurser hade man kunnat hämta alla 

data manuellt och därmed få större antal urval. För att få större urval hade man även kunnat 

minska på antal variabler, där man hade kunnat ha kvar de viktigaste variablerna kring 

revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess. Då vi testade vilka av variablerna i 

vår studie som hade högst förklaringsgrad, visade det sig att mötesfrekvens, 

redovisningserfarenhet, redovisningskompetens, styrelsekompetens, närvaro, 

oberoendeställning i förhållande till bolagets större aktieägare samt närvaron av kvinnliga 

ledamöter i revisionskommittén var de med högst förklaringsgrad (se appendix 4). Ett förslag 

kan då vara att dessa variabler kan vara de mest intressanta att undersöka vid framtida studier  

kring revisionskommitténs förhållande till resultatmanipulering inom svenska börsbolag. 
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Avslutningsvis kan vi säga att vi i denna studie utgick till stor del från PAT & agentteorins 

antaganden om att alla människor agerar opportunistiskt för att maximera sin egennytta, och 

därmed antog att ledningen manipulerar resultatet för sin egen vinning. Som vi nämnde i 

denna studie behöver resultatmanipulering inte alltid ske i opportunistiskt syfte, utan kan 

även ske i informativt syfte där ledningen med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter 

använder de redovisningsmetoder som ger rättvisande bild av företagets ekonomiska 

ställning. Det skulle då förse marknaden med relevant och tillförlitlig information som är 

värdefull för intressenternas beslut. Ett förslag för framtida studier hade därför varit att 

tillämpa mer av exempelvis stewardshipteorin, där ledningen antas vara goda förvaltare av 

bolaget.  
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Appendix 

Appendix 1  
Normalfördelning för DA 

 

 

       Före borttagning av extremvärden                     Efter borttagning av extremvärden  
Kolmogorov-
Smirnov sig N       

Kolmogorov- 
Smirnov sig  Sig  N   

St.Residual  0,000 284       St.Residual  0,059 262   
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Appendix 2  
Transformering av tillgångar  
 
      Före logaritmering                          Efter logaritmering  

 
 

Appendix 3  

Branschspecifika parametrar  
 
Branscher    a1 a2 a3 
Råvaror, olja & gas  1 & 1000 -0,130458 0,261019 -0,106535 
Industri  2000 -0,26695 -0,124264 -0,015299 
Konsumentvaror 3000 -0,137485 -0,015213 -0,087675 
Hälsovård 4000 0,001804 -0,368921 -0,00008 
Konsumenttjänster 5000 -0,127469 -0,06678 -0,1839 
Telekommunikation & Teknologi 6000 & 9000 -0,357278 -0,081731 -0,017547 
Finans  8000 -0,198345 -0,235542 -0,019595 
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Appendix 4 
 
Modellen med högst förklaringsgrad (Adj. R.sq 16 %) 
 

 
 
 


