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Titel: Earnings management vid redovisning av forskning och utveckling, tar 

företagsledningarna chansen? 

 

Bakgrund och Problematisering: I och med att internationella redovisningsregler blev 

tvingande för europeiska börsbolag 2005 förändrades svensk redovisning. Vad gäller 

redovisningen av forskning och utvecklingskostnader öppnades för en större andel 

subjektiva bedömningar. Denna subjektivitet kan leda till att företagsledningar tar 

redovisningsbeslut för att genom de i näringslivet vanliga bonussystemen gynna sig 

själva, bedriver earnings management. Om detta är fallet innebär det att det kan 

ifrågasättas om bonussystemen fungerar som det är tänkt. Det är därför relevant att 

studera om företagsledningar verkligen använder forsknings och 

utvecklingskostnaderna för att bedriva earnings management. 

 

Syfte och frågeställning: Syftet är att undersöka om de möjligheter till subjektiva 

bedömningar som ges av IAS 38 leder till earnings management. Ur detta syfte kommer 

frågeställningen om hur det eventuella sambandet mellan incitament att bedriva 

earnings management och kostnaderna för forskning och utveckling. 

 

Metod: Studien har en kvantitativ metod med hypotetiskt deduktiv ansats. Ur 

agentteorin har hypoteser deducerats som prövas i en undersökning av redovisningsdata. 

Prövningen använder regressionsanalys för att godta hypoteserna.	

 

Slutsats:  Studien visar på positivt samband mellan incitament att bedriva earnings 

management i form av big bath och income smoothing och kostnaderna för forskning 



 

 

	

 

och utveckling vilket innebär att företagsledningar synes utnyttja forsknings och 

utvecklingskostnaderna för att reglera resultatet.  

 

Nyckelord 
Agentteori, Earnings management, Forskning och utveckling 

 

Tack 
Detta arbete hade inte varit möjligt utan det ovärderliga stöd som vår handledare Ola 

Nilsson har gett oss och det tålamod han har visat när han fått oss att inse att världen är 

så mycket större än redovisningsreglerna. 

 

Detta arbete är för oss alla tre slutet på en lång resa mot en examen. Ett alldeles särskilt 

tack går till våra familjer som under dessa år har stöttat oss och visat förståelse när vi 

har varit tvungna att prioritera våra studier. 

  



 

 

	

 

Innehåll 

Earnings management vid redovisning av forskning och utveckling, ______________ 1	

tar företagsledningarna chansen? __________________________________________ 1	

1. Internationell redovisningsstandard och subjektivitet ________________________ 1	
1.1	Redovisningsregler	i	förändring	_______________________________________	1	
1.2	Subjektivitet	riskerar	att	leda	till	earnings	management	____________________	2	
1.3	 Är	earnings	management	ett	problem?	______________________________	4	
1.4	 Syfte	och	frågeställning	 __________________________________________	4	
1.5	Avgränsningar	_____________________________________________________	6	
1.6	Disposition	 _______________________________________________________	6	

2. Teoretisk Metod _____________________________________________________ 8	
2.1	Forskningsansats	___________________________________________________	8	
2.2	Val	av	undersökningsmetod	__________________________________________	8	
2.3	Val	av	datakälla	____________________________________________________	9	
2.4	Urval	___________________________________________________________	10	
2.4.1	Inledning	 ____________________________________________________	10	

2.4.2	Val	av	företag	 ________________________________________________	11	

2.4.3	Urvalets	tidsaspekt	 ____________________________________________	11	

2.4.4	Allmänt	om	den	valda	datan	_____________________________________	12	

2.5	Datainsamling	____________________________________________________	13	
2.6	Bortfall	 _________________________________________________________	13	
2.7	Kritisk	metoddiskussion	____________________________________________	13	
2.8	Källor	___________________________________________________________	15	

3. Teori _____________________________________________________________ 16	
3.1	Agentteorins	grunder	______________________________________________	16	
3.2	Kontrakt	för	att	minska	konflikten	____________________________________	17	
3.3	Positive	AccountingTheory	__________________________________________	18	
3.4	Earnings	management	 _____________________________________________	19	
3.5	Hypoteser	_______________________________________________________	21	

4. Empirisk metod _____________________________________________________ 24	

4.1 Beroende variabel __________________________________________________ 24	
4.2	Oberoende	variabler	_______________________________________________	25	
4.2.1	Big	bath	_____________________________________________________	25	

4.2.2	Income	smoothing	_____________________________________________	27	

4.3	Outliers	_________________________________________________________	27	
4.4	Kontrollvariabler	__________________________________________________	28	
4.4.1	Varför	kontrollvariabler	_________________________________________	28	



 

 

	

 

4.4.2	Företagets	storlek	som	faktor	____________________________________	29	

4.4.3	Lönsamheten	som	faktor	________________________________________	30	

4.5	Undersökningens	utförande	_________________________________________	31	
4.6	Analysverktyg	____________________________________________________	32	

5. Resultat ___________________________________________________________ 33	

5.1 Inledning _________________________________________________________ 33	
5.2	Big	bath	_________________________________________________________	33	
5.2.1	Allmänt	om	undersökningen	avseende	BIG	BATH	_____________________	33	

5.2.2	Sambandet	mellan	BIG	BATH	och	FoU	 _____________________________	34	

5.2.3	Kontrollvariablernas	påverkan	 ___________________________________	37	

5.3	Income	smoothing	 ________________________________________________	39	
5.3.1	Allmänt	om	undersökningen	avseende	INCOME	SMOOTHING	___________	39	

5.3.2	Sambandet	mellan	INCOME	SMOOTHING	och	FoU	 ___________________	39	

5.3.3	Kontrollvariablernas	påverkan	 ___________________________________	41	

6. Analys ____________________________________________________________ 43	
6.1	Allmänt	_________________________________________________________	43	
6.2	Big	Bath	_________________________________________________________	43	
6.3	Income	smoothing	 ________________________________________________	45	
6.4	Innebörden	av	determinationskoefficienterna	 __________________________	48	
6.5	Sammanfattning	av	analysen	________________________________________	49	

7. Slutsatser __________________________________________________________ 50	
7.1	Inledning	________________________________________________________	50	
7.2	Studiens	frågeställning	_____________________________________________	50	
7.3	Hur	förhåller	sig	undersökningen	till	studiens	syfte	 ______________________	51	
7.4	Sammanfattning	__________________________________________________	52	

8. Referenser _________________________________________________________ 53	

9 Bilagor ____________________________________________________________ 56	
Bilaga	1	Kontroll	av	Orbis	______________________________________________	56	
Bilaga	2	Beräkning	av	median	för	variabeln	BATH	___________________________	58	
Bilaga	3	Beräkning	av	median	för	variabeln	SMOOTH	________________________	58	
Bilaga	4	Bivariat	och	Multivariat	analys	av	BATH	____________________________	59	
Bilaga	5	Bivariat	analys	total	assets	mot	BATH	 _____________________________	60	
Bilaga	6	Bivariat	analys	EBITDA+FoU/	Total	revenue	mot	BATH	________________	61	
Bilaga	7	Bivariat	analys	total	assets	mot	EBITDA+FoU/	Total	revenue	___________	62	
Bilaga	8	Bivariat	och	Multivariat	analys	av	SMOOTH	_________________________	63	
Bilaga	9	Bivariat	analys	total	assets	mot	SMOOTH	 __________________________	64	
Bilaga	10	Bivariat	analys	EBITDA+FoU/	Total	revenue	mot	SMOOTH	____________	65	
Bilaga	11	Bivariat	analys	total	assets	mot	EBITDA+FoU/	Total	revenue	__________	66	
Bilaga	12	Urvals	och	beräkningssteg	 _____________________________________	67	



 

 

	

 

Bilaga	13	t-test	avseende	regressionsanalys	för	BATH	 _______________________	68	
Bilaga	14	t-test	avseende	regressionsanalys	för	SMOOTH	 ____________________	68	

 
  



 

 

	

1 
	

1. Internationell redovisningsstandard och subjektivitet   

1.1 Redovisningsregler i förändring 

Sedan 2005 ska alla börsnoterade svenska bolag upprätta sin redovisning i enlighet med 

internationell standard. Detta grundar sig på EU:s IAS-förordningen1 från 2002. Den 

innebär att de tidigare nationella regelverken ersattes med regelverk som skapats av den 

internationella organisationen International Accounting Standards Board (IASB) 

(Smith, 2006, p. 71). IASB hade då varit verksamma under en längre tid och hade under 

namnet International Accounting Standards (IAS), som vid senare utveckling och 

uppdatering kom att kallas International Financial Reporting Standards (IFRS), 

utvecklat redovisningsstandarder. I och med att IFRS integrerades i svensk lagstiftning 

uppstod det en förändring av den tidigare svenska ”modellen” för hur normgivandet 

utvecklades på nationell nivå  (Smith, 2006, p. 71). 

 

Syftet med IFRS standarden som dominerar i stora delar av världen utanför USA vad 

gäller börsnoterade bolag, är enligt den bakomliggande organisationen IASB att skapa 

transparens, effektivitet och möjlighet att utkräva ansvar för placerare. Detta är i sin tur 

tänkt att skapa ett förtroende för de bolag som redovisar enligt IFRS-regelverket  

(IASB, u.d.).  

 

IAS/IFRS regelverk har i vissa fall medfört en mer detaljreglerad redovisning där litet 

utrymme lämnas åt egna bedömningar. Det finns dock även delar av regelverket där 

stort utrymme ges för subjektiva bedömningar. Ett sådant område är värdering av 

immateriella tillgångar där en tidigare användning av värdering utifrån 

anskaffningsvärde har ersatts av redovisning till verkligt värde (Smith, 2006, p. 71). 

Detta kräver bedömningar vid varje bokslut av det verkliga värdet. Bedömningarna kan 

vara osäkra avseende tillgångar som inte har enkelt fastställda marknadsvärden (Smith, 

2006, pp. 57-58). Syftet med att redovisa tillgångar till verkligt värde är att det ska ge en 

mer rättvisande bild men enligt Marton (2015) har det istället skapat osäkerhet i 

																																																								
1 Förordning 1606/2002 (EG). 
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redovisningen. Dessutom försvårar det för intressenter utanför företagsledningen att 

kontrollera bokföringens tillförlitlighet och skapar en risk för så kallad earnings 

management 2. Med earnings management menas att beslut i bokföringen drivs av en 

önskan att visa ett visst på förhand givet resultat (Kothari, et al., 2016, p. 559). 

1.2 Subjektivitet riskerar att leda till earnings management 

Frågan om earnings management i samband med IFRS redovisningsregler har 

uppmärksammats i ett antal studier. Evans, et al., (2015) har jämfört förekomsten av 

earnings management vid redovisning enligt IFRS respektive amerikanska regler och 

kommit fram till att det förekommer mer earnings management baserat på periodisering 

under IFRS regler (Evans, et al., 2015, p. 1969). Detta skulle peka på att IFRS i sig 

skulle vara drivande för vissa former av earnings management. Detta motsägs av 

Doukakis som i sin studie inte fann någon skillnad i hur earnings management bedrevs 

före och efter införandet av IFRS i Europa (Doukakis, 2014, p. 551). Gray et. al. (2015) 

pekar på bestående kulturella skillnader som förklaringsfaktor för förekomsten av 

earnings management även efter införandet av IFRS regler. Av detta framgår att det inte 

är helt klarlagt vilken effekt införandet av IFRS regelverk har på förekomsten av 

earnings management. 	

	

Masters-Stout (2008) visar att immateriella tillgångar är ett omdiskuterat ämne inom 

earnings management. I deras studie som rörde värdering av goodwill hävdas att 

subjektiviteten i värderingen av immateriella tillgångar öppnar upp en möjlighet för 

earnings management. Denna möjlighet beror på att det är osäkert hur en korrekt 

behandling av värdering av goodwill ska utföras.  (Masters-Stout, et al., 2008, pp. 1371-

1382)   

	

Även Elliott och Shaw (1988) menar att möjligheten till subjektiva bedömningar när 

immateriella tillgångar ska värderas skapar utrymme för earnings management. De 

																																																								
2	Det engelska begreppet earnings managment används genomgående. Det använda källmaterialet 
avseende den delen av undersökningen är på engelska och på det sättet riskeras ingen förvanskning vid 
översättning.	
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menar att när företag redovisar avskrivningar eller nedskrivningar i balansrapporten i 

förhållande till företagets totala tillgångar finns en betydande stor risk för att earnings 

management har tillämpats. 	

 	

Zhang och He (2013) menar att förutom goodwill tillgångar är kostnader som rör  

forskning och utveckling, förkortas FoU, intressanta när earnings management studeras. 

De menar att forskning och utvecklingsverksamheter är föremål för earnings 

management, där företagsledningen justerar forskning och utvecklingskostnad-budgeten 

baserad på vilket resultat företag redovisar från år till år. Företagsledningen står då inför 

ett dilemma att forskning och utvecklingskostnader uppstår på kort sikt medan resultatet 

av forsknings och utvecklingsverksamheten uppstår först på lång sikt. När dessa 

problem berörs visar studier att företagsledningen nyttjar de möjligheter till subjektiva 

bedömningar som finns vid redovisning av forskning och utvecklingskostnader för att 

medvetet påverka resultatet i önskad riktning.	

	

Standarden IAS 38 immateriella tillgångar reglerar bland annat redovisning av 

forskning och utvecklingskostnader och ger utrymme för subjektiva bedömningar i valet 

att antingen kostnadsföra eller aktivera utvecklingskostnader som en tillgång (Nilsson, 

et al., 2009, pp. 114-116).	

	

Enligt IAS 38 ska internt upparbetade immateriella tillgångar, så som exempelvis 

forsknings- och utvecklingsarbete inom företaget uppfylla de kriterier som finns i 

standarden för att resursen ska kunna redovisas i balansräkningen. I och med det ska 

företaget dela upp utgiften för tillgången i en forskningsfas och en utvecklingsfas (IAS 

38, p.52; (Smith, 2006, p. 203); (Marton, et al., 2012, p. 407)). Här uppstår det ett visst 

utrymme till subjektiva bedömningar i företagens redovisning.	

	

Forskningskostnaderna kan aldrig bli föremål för avskrivning utan ska kostnadsföras 

direkt på den tidsperiod under vilken utgiften uppstår (IAS 38 p. 52-56). Vad gäller 

kostnader för utveckling som regleras i IAS 38 p. 57, är situationen istället den att 

sådana utgifter under vissa kriterier kan aktiveras som en immateriell tillgång för att 

sedan bli föremål för avskrivning (IAS 38, p.8; (Nilsson, et al., 2009, p. 115)). Denna 



 

 

	

4 

gränsdragning ger en möjlighet att påverka resultatet. I dagligt tal talas det oftast om 

forsknings och utvecklingskostnader som en enhet (Doukakis, 2014). Förutsättningen 

för att få redovisa forskning och utvecklingskostnader som en tillgång är att 

forskningsfasen går att urskilja från utvecklingsfasen (IAS 38, p 52).	

	

Sammantaget öppnar uppdelningen i det som ska kostnadsföras direkt och det som ska 

tas upp som tillgång avseende forskning och utvecklingskostnader möjligheter till 

subjektiva bedömningar som kan vara resultatpåverkande. Detta i sin tur skapar en 

möjlighet för de berörda företagen att bedriva earnings management i större eller mindre 

utsträckning. 

1.3 Är earnings management ett problem? 

Det är viktigt att fastställa i vilken omfattning earnings management förekommer för att 

kunna bedöma näringslivets bonussystem då dessa i sin tur är en vanlig lösning på det 

dilemma med hur uppdragsgivare ska kunna styra och kontrollera uppdragstagare som 

är centralt inom agentteorin (Deegan & Unermann, 2011, pp. 265-266). Om 

redovisningsregler tillåter subjektiva bedömningar förutspår positive accounting theory 

att företagsledningar kommer att utnyttja den möjlighet till earnings management som 

därigenom skapas för att gynna sitt egenintresse (Deegan & Unermann, 2011, p. 270). 

Det ger i så fall företagsledningar möjlighet att utnyttja utrymmet för subjektiva 

bedömningar för att maximera sin bonus. Bonusen finns enligt agentteorin för att 

möjliggöra en överbryggning av de problem med informationsasymmetri och skilda mål 

som enligt agentteorin är inbyggd i relationen mellan uppdragstagare och 

uppdragsgivare (Eisenhardt, 1989, pp. 59-60). Om earnings management förekommer i 

större skala ifrågasätter det således det rationella i att styra företagsledningar med 

bonussystem. Då det är en vanlig form för bolagsstyrning är det av stort praktiskt och 

teoretiskt intresse att utreda förekomsten av earnings management. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka om de möjligheter till subjektiva bedömningar som ges av IAS 

38 leder till earnings management. 
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Den praktiska betydelsen av kunskap kring om och i så fall i vilka sammanhang 

diskuterades i föregående avsnitt. Förståelsen för kopplingen mellan redovisningsregler 

och företagsledningars eventuella beteende har dock en djupare betydelse än att endast 

underlätta marknadens värdering av olika företag. De redovisningsregler som antingen 

öppnar upp för eller hindrar earnings management skapas av en normbildare. Som redan 

har visats är den normbildare för noterade svenska företag IASB. De i sin tur bygger sin 

normbildning på en teoretisk refernsram eller conceptual framework 

(Deegan&Unermann, 2011, pp. 214). Ett sådant ramverk är en teoretisk grund där 

redovisningens målsättningn och grundläggande antaganden diskuteras 

(Deegan&Unermann, 2011, pp. 206-208). I arbetet med att ta fram detta conceptual 

framework inbjöd IASB till en dialog kring med olika intressenter (Deegan&Unermann, 

2011, pp.207). Då redovisningsregler av många antas utvecklas kommer ett behov att 

uppstå att revidera de underliggande teoretiska antagandena (Deegan&Unermann, 2011, 

pp. 209-210) varvid det öppnas en möjlighet för forskningen att påverka framtida 

redovisningsregler. 

 

Studiens resultat kring om företagsledningar faktiskt utnyttjar sådana påstådda eller 

upplevda möjligheter till earnings management som erbjuds av IAS 38 utgör en liten 

pusselbit i det teoretiska arbete som kan återkopplas i en framtida revision av IASB:s 

conceptual framework. 

 

I syftet förutsätts en kausalitetsriktning där en given möjlighet till earnings management 

leder till att den utnyttjas. Riktningen hos kausalitetssamband kan vara vanskliga att 

undersöka. Används kvantitativa eller statistiska metoder lämnar de ofta inget svar om 

orsak och verkan. Används kvalitativa metoder som genom direkta frågor kanske skulle 

kunna svara på frågan försvåras studiens generaliserbarhet. 

 

Emellertid har det redan noterats att earnings management kräver någon form av 

redovisningsfrihet för att över huvud taget vara möjlig att genomföra inom ramen för 

redovisningsreglerna. Syftets fråga om redovisningsfriheten inom IAS 38 kommer att 

orsaka earnings management bör därför omformuleras i en frågeställning som är mer 

lämpad för att rent praktiskt undersökas. Härvid bör det noteras att earnings 
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management har två sidor. Dels ett incitament för företagsledningar att genomföra 

earnings management i någon form och dels en arena, redovisningsregler, som 

möjliggör det. Syftet att undersöka om redovisningsfriheten i IAS 38 i sig driver fram 

earnings management kan alltså omformuleras till en frågeställning om hur sambandet 

mellan incitamentet att bedriva earnings management och kostnaderna för forskning och 

utveckling ser ut. Detta då såväl incitamentet och möjligheten till earnings management 

antal nödvändiga förutsättningar för att fenomenet ska kunna uppträda. Kan denna 

koppling beläggas empiriskt visar det att tillfälle och incitament leder till earnings 

management. Det skulle i så fall innebära att de möjligheter till earnings management 

som öppnas upp i IAS 38 parat med incitament för att bedriva earnings management 

skulle leda till att fenomenet uppstår. Den fråga som som studien ska undersöka blir 

alltså: 

 

Hur ser det eventuella sambandet mellan incitamentet att bedriva earnings management 

och kostnaderna för forskning och utveckling ut? 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till de svenska företag på Stockholmsbörsen som under den 

undersökta perioden har redovisat kostnader för forskning och utveckling. Övriga 

företag tillför inte något förklaringsvärde till undersökningen.  

1.6 Disposition 

Det vidare arbetet har disponerats på följande vis: 

	

Kapitel 2 – Teoretisk metod 

I detta avsnitt redovisas de grundläggande ställningstaganden som har gjorts kring 

studiens genomförande samt val av datakällor. Vidare diskuteras undersökningens 

tillförlitlighet. Metodavsnittet har medvetet delats i ett teoretiskt och ett empiriskt 

kapitel som kommer efter teorikapitlet. Orsaken är att den förståelse som ges av 

teorikapitlet utgör basen i den närmare konstruktionen av regressionsanalysen. 
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Kapitel 3 – Teori 

I detta avsnitt utforskas den teori som krävs för att kunna bygga upp och tolka den 

genomförda regressionsanalysen. 

 

Kapitel 4 – Empirisk Metod 

Regressionsanalysens detaljer motiveras utifrån den teoretiska ramen i detta kapitel. 

 

Kapitel 5 – Resultat 

Regressionsanalysens resultat presenteras och kommenteras. 

	

Kapitel 6 – Analys 

I detta kapitel analyseras det resultat som gavs av regressionsanalysen. 

 

Kapitel 7 – Slutsatser 

Det färdiga resultatet diskuteras utifrån uppsatsens syfte.	
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2. Teoretisk Metod 

2.1 Forskningsansats 

Ingången till vår studie är agentteorin och positive accounting theory ur vilka vi 

härleder hypoteser om företagsledares handlande i situationer där incitament till att 

bedriva earnings management förekommer. Dessa hypoteser prövas sedan empiriskt 

mot tillgänglig data. Detta är ett hypotetiskt- deduktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 

2011, p. 23). Studien börjar med att anta att incitamenten till earnings management styr 

företagsledningars val av handlande baserat på deras egenintresse. Därefter utförs en 

undersökning för att se om något samband med företagsledningars agerande kan påvisas 

vad gäller kostnaderna för forskning och utveckling i företagets redovisning.  

2.2 Val av undersökningsmetod 

Studien undersöker om det finns något samband mellan de incitament för att bedriva 

earnings management som företagsledningar möter och de beslut de fattar om hur 

utgifterna för forskning och utveckling ska bokföras. En sådan undersökning är 

intressantare om dess resultat kan generaliseras utanför sin kontext. Forskning som 

innebär att insamlad data mäts och sedan bearbetas statistiskt benämns kvantitativt 

inriktad forskning (Patel & Davidson, 2011, p. 13) (Bryman & Bell, 2013, p. 162). Då 

önskan är att kunna generalisera studiens resultat är en kvantitativ metod lämplig 

(Bryman & Bell, 2013, p. 177). 

 

För att kunna genomföra en kvantitativ analys av ett verkligt skeende måste det som 

undersöks mätas eller uttryckas i kvantitativa termer (Bryman & Bell, 2005, p. 89). Ett 

kvantitativt mått får stå träda istället eller bilda en proxy för det som studeras. Den 

process där lämpliga proxies väljs ut och verkligheten beskrivs i kvantitativa termer 

kallas ofta operationalisering (Bryman & Bell, 2005, p. 90). I undersökning kommer 

incitamenten till earnings management och företagsledningarnas agerande att 

operationaliseras för att sambandet mellan dem ska kunna studeras. En ofta använd 

metod för att studera eventuella samband av det här slaget är regressionsanalys 

(Andersson, et al., 2007, p. 13), (Byström & Byström, 2011, p. 232).  
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Den enklaste formen av regressionsanalys är linjär regression (Andersson, et al., 2007, 

p. 13). Den söker ett samband där en förändring av den oberoende variabeln alltid ger 

en proportionellt lika förändring av den beroende variabeln (Andersson, et al., 2007, pp. 

13-14). Nackdelen är att den inte fångar in mer komplexa samband (Andersson, et al., 

2007, pp. 13-14). För dessa mer komplexa samband finns mer avancerade icke-linjära 

metoder av flera skilda slag (Andersson, et al., 2007, pp. 13-14). Om en icke-linjär 

regressionsanalys ska genomföras krävs det dock att den teoretiska grunden för det som 

undersöks är så välutvecklad att det är möjligt att uttala sig om vilken sorts samband 

som antas råda. Först då är det möjligt att välja rätt metod. På grund av detta och då en 

linjär regressionsmodell ofta är ett bra sätt (Körner & Wahlgren, 2015, p. 402) att 

undersöka de samband som man vill studera väljer vi att genomföra undersökning 

utifrån en linjär regressionsanalys. 

2.3 Val av datakälla 

I studien undersöks samband mellan olika redovisningsposter som är tillgängliga i de 

aktuella företagens årsredovisningar. Den data som ska analyseras erhålls antingen 

genom egna direkta observationer eller ur en lämplig databas (Andersson, et al., 2007, 

p. 19). Valet står således mellan att antingen ur det ursprungliga källmaterialet, 

årsredovisningarna, ta fram detta material manuellt eller att, om möjligt, använda en 

databas ur vilken informationen kan sökas fram. Att ta fram materialet manuellt kan 

snabbt bli resurskrävande (Andersson, et al., 2007, p. 19) och ett användande av data ur 

en databas möjliggör således en mer omfattande undersökning.  

 

Orbis är en databas som enligt egen utsago innehåller information om ett mycket stort 

antal företag över hela världen (Dijk, u.d.). Databasen innehåller bland annat 

information från företagens resultaträkningar och balansräkningar samt olika nyckeltal 

(Dijk, u.d.). En styrka med databasen är att informationen kan sökas ut och på ett enkelt 

sätt exporteras till Microsoft Excel som i sin tur innehåller funktioner för linjär 

regressionsanalys. 
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En nackdel med att använda Orbis som källa är att kontrollen över kvalitén ligger hos 

databasägaren. Bureau van Dijk som äger databasen Orbis skriver i sin broschyr att 

kvalitetskontroller görs samt att rättelser begärs om felaktigheter påpekas (Dijk, u.d.). 

Detta innebär att det är nödvändigt att genomföra någon form av kontroll av den data 

som studien använder då det är känt att fel förekommer.  

 

Om studien exempelvis begränsas till svenska företag skulle det innebära totalt i 

storleksordningen 500 hundra företag som potentiellt skulle ingå i studien. Det bedöms 

möjligt att manuellt kontrollera data avseende var trettionde av dessa. Det innebär att ett 

stickprov måste tas ut. Ett enkelt sätt att genomföra detta på är ett systematiskt urval 

bland aktuella företag. Det systematiska urvalet tillgår så att samtliga företag ordnas så 

som de ordnas av Orbis. Ett företag bland de trettio första väljs slumpmässigt ut för 

kontroll och därefter var trettionde tills listan på företag är slut (Bryman & Bell, 2005, 

p. 116). För varje valt företag kontrolleras överensstämmelse mellan Orbis värden och 

de som finns i den årsredovisning som företagen har publicerat på sin webbplats. Detta 

görs för det sista året som ingår i undersökningen. Skulle det visa sig att det valda 

företagets årsredovisning inte är möjlig att finna på bolagets hemsida eller om icke-

numeriska data redovisas för det valda företagen utifrån Orbis lista, görs samma 

kontroll istället på närmast föregående företag i listan. 

 

För de utvalda företagen kontrolleras resultatposten EBITDA samt omsättningen. Dessa 

två poster har särskilt valts ut för kontroll då de definitionsmässigt förekommer i alla 

företag. Utfallet av den gjorda kontrollen används sedan för att utvärdera 

undersökningens tillförlitlighet. Resultatet av kontrollen redovisas i bilaga 1. Slutsatsen 

efter kontrollen är att databasen inte helt överensstämmer med årsredovisningarna  

(avvikelser på som mest ca 8 %) men att data kan användas. 

2.4 Urval 

2.4.1 Inledning 

Valet gjordes att studera svenska företag som är noterade vid Stockholmsbörsen. Dessa 

är samtliga skyldiga att redovisa enligt IFRS regelverket från och 2005 (Nilsson, 2010, 
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p. 15) varför samtliga av dessa företag är relevanta för undersökningen. Valet gjordes 

att begränsa undersökningen till ett land då en tidigare studie visar att det finns 

kulturella skillnader i inställningen till earnings management som kvarstår även efter det 

att gemensamma redovisningsregler har införts (Gray, et al., 2015, p. 853). På detta sätt 

isoleras incitamentet till earnings management från eventuella kulturella skillnader. 

Vilket land som slutligen väljs spelar egentligen inte så stor roll men Sverige valdes. 

Detta förenklar om inte annat kontrollen av databasens uppgifter om något företag inte 

har gjort en engelskspråkig version av sin årsredovisning. 

2.4.2 Val av företag 

Enligt positive accounting theory är drivkraften för earnings management att det ska 

gynna ledningen på något sätt (Deegan & Unermann, 2011, pp. 280-282). Det blir då 

naturligt att denna drivkraft skulle vara större ju större påverkan ett redovisningsval 

skulle ha på resultatet. Detta antagande leder till slutsatsen att alla företag på 

Stockholmsbörsen inte utgör en homogen massa ur vilket ett slumpmässigt urval lätt 

låter sig göras. 	

 

Möjligheten att exportera data direkt från databasen till Microsoft Excel samt 

möjligheten att genomföra statistiska analyser direkt i programmet förenklar 

analysarbetet väsentligt. De resurser som detta sparar kan då användas för att analysera 

ett större antal företag. Databasen Orbis innehåller cirka 500 svenska företag som är 

noterade på Stockholmsbörsen. Det visade sig vara möjligt att ta med samtliga företag 

resursmässigt varför något urval inte gjordes i detta avseende.	

2.4.3 Urvalets tidsaspekt 

Då en tidigare studie (Jooste, 2013, p. 285) menar på att det krävs extrema resultat i 

endera riktning, för att earnings management ska framträda tydligt är det lämpligt att 

undersöka så stora tidsserier av data som den valda insamlingsmetoden medger. 

Databasen Orbis innehåller ingen data avseende tiden före redovisningsperioden 2006, 

varför det inte är möjligt att den vägen inhämta sådan information även om det skulle 

vara önskvärt att ha med en längre tidsserie. Det ovan nämnda innebär att åren 2006-
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2014 har valts som underlag. År 2015 valdes medvetet bort för att undvika ett eventuellt 

bortfall bestående av företag vars årsredovisning avseende 2015 ännu inte skulle ha 

hunnit tillföras Orbis. Då operationaliseringen av incitamentet till earnings management 

kräver data för året närmast föregående de år som undersöks kommer vi även välja bort 

år 2006 då vi inte kan få fram värden för föregående år (2005) från Orbis. 

 

Sammantaget innebär detta att inom de begränsningar som sätts upp av den valda 

databasen har något egentligt urval inte skett baserat på tidsaspekten. Valet att förlita sig 

på den data som Orbis erbjuder blir dock ett urval med tanke på att den inte innehåller 

data längre tillbaka i tiden än 2006. 

2.4.4 Allmänt om den valda datan 

Den valda datamängden utgör såväl tvärsnittsdata som en longitudinell studie. En sådan 

datamängd kallas paneldata och har såväl fördelar som problem som måste beaktas. Då 

studien undersöker incitament som har samband med förändringar mellan 

redovisningsperioder är en tidsserie nödvändig. Samtidigt är en undersökning av data 

avseende ett företag inte generaliserbar. Detta innebär att data för flera företag över tid 

måste undersökas. Det är således lämpligt att utnyttja paneldata. 

 

Det problem som generellt måste uppmärksammas med paneldata är att det inte är 

självklart att det finns värden för samtliga undersökta individer för varje tidsperiod. Är 

så fallet kallas datan obalanserad och det uppstår en problematik som på vissa sätt liknar 

bortfallsproblematiken i tvärsnittsundersökningar (Longhi & Nandi, 2015, p. 6). Vår 

datamängd utgår från börsnoterade företag på Stockholmsbörsen. Visserligen avnoteras 

och börsintroduceras företag löpande men andelen förändringar är ändå relativt liten 

jämfört med bortfallet i många enkätstudier. Kombinerat med de faktum att företag är 

skyldiga att lämna redovisningsinformation enligt såväl börsregler som lagstiftning, 

innebär att obalansen minskas ytterligare. Sammantaget leder det till bedömningen att 

obalansen är acceptabel och att inga åtgärder vidtas för att hantera den. 



 

 

	

13 

2.5 Datainsamling 

De data som ska undersökas isoleras i databasen Orbis med databasens inbyggda 

sökfunktion. Den exporteras därefter för vidare bearbetning och analys med hjälp av 

Microsoft Excel. Detta stöds av Orbis vilket närmast eliminerar risken för förvanskning 

av datan i detta steg. Excel valdes som analysverktyg då det är lätt tillgängligt och 

stödjer den valda analysmetoden. 

2.6 Bortfall 

Då studien utgår från offentlig data hämtad ur en databas blir bortfallsproblematiken 

mindre eftersom vi inte är beroende av de studerade företagens medverkan. Den största 

bortfallsrisken torde istället vara den tidigare nämnda risken att företag som vore 

intressanta att ha med i urvalet, inte har särredovisat sina forsknings och 

utvecklingskostnader och således inte kommer med i urvalet. Vi minskar vårt bortfall 

genom att vi utesluter år 2015. Detta görs på grund av osäkerheten i om datan för 2015 

har hunnit föras in i databasen. 

	

Det uppstår dock ett internt bortfall. Detta beror på att Orbis data till viss del har visat 

sig ofullständig i den meningen att alla värden inte redovisas för alla företag. Det händer 

även att icke-numeriska data redovisas för vissa företag. I bägge dessa fall uppstår ett 

bortfall då dessa värden måste rensas bort. Även hanteringen av outliers leder till 

bortfall. Storleken på bortfallet kan beräknas först efter att analysen har gjorts och 

diskuteras när tillförlitligheten av resultatet analyseras.	

2.7 Kritisk metoddiskussion  

Undersökningens värde är beroende av om resultaten kan anses som tillförlitliga. I 

denna bedömning är begreppen reliabilitet, replikation och validitet centrala (Bryman & 

Bell, 2005, p. 48). Det medför att vi måste förhålla oss till vart och ett av dessa begrepp 

för att förstå värdet av de resultat som vi kommer fram till. 
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Undersökningen har god reliabilitet. Detta beror på att utnyttjandet av historiska data 

hämtad från en allmän databas innebär att samma datasökning alltid kommer att ge 

samma resultat. Därmed är slumpen som faktor i datainsamlingen avlägsnad vilket 

kännetecknar en undersökning med hög reliabilitet (Bryman & Bell, 2005, p. 48). 

 

Undersökning är vidare fullt replikerbar. Kravet för detta är att om någon annan 

genomför studien ska denna komma fram till samma resultat (Bryman & Bell, 2005, p. 

48). Användandet av en allmänt tillgänglig databas samt en öppen redovisning av hur 

materialet har behandlats statistiskt bidrar till en hög grad av replikerbarhet. För att 

ytterligare säkerställa replikerbarheten har formlerna i de excel dokument som har 

använts granskats upprepade gånger för att inte fel ska ha uppkommit på detta stadie. 

 

Validitet utgörs av ett flertal komponenter. Begreppsvaliditeten är hög men svårbevisad. 

Här handlar det om att säkerställa att vi verkligen mäter de fenomen som vi säger att vi 

mäter (Bryman & Bell, 2005, pp. 48-49). Det är i praktiken omöjligt att bevisa detta 

men validiteten har säkrats genom att använda kända metoder för att mäta det vi vill 

undersöka som har accepterats av andra forskare. 

 

Den interna validiteten är beroende av att den valda statistiska metoden är sådan att 

påstådda beroendesamband kan styrkas (Bryman & Bell, 2005, p. 49). För att 

säkerställa kvaliteten på undersökningen i detta avseende används kontrollvariabler 

samt mått på styrkan hos eventuella regressionssamband. 

 

Den externa validiteten eller generaliserbarheten är beroende av det gjorda urvalet 

(Bryman & Bell, 2005, p. 49). Beslutet att undersöka samtliga svenska bolag på 

Stockholmsbörsen stärker validiteten i detta avseende. 

 

Den ekologiska validiteten slutligen är god. Begreppet tar närmast sikte på resultatets 

praktiska relevans (Bryman & Bell, 2005, pp. 49-50). Då undersökningen i inledning 

befanns relevant innebär det också att den har hög ekologisk validitet. 

 

Sammantaget innebär detta att studien har utförts på ett sådant sätt att det finns goda 

förutsättningar för att resultaten ska vara tillförlitliga. 
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2.8 Källor 

Studiens källor består av olika former av litteratur samt den datan som undersökningen 

bygger på. För att säkra kvalitén på källorna har i första hand peer-reviewed artiklar 

använts. För grundläggande kunskap som tenderar att inte förändras lika snabbt, 

exempelvis statistiska metoder, vetenskaplig metod och beskrivningar av historiska 

skeenden har kurslitteratur från grundutbildningen använts.  
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3. Teori 

3.1 Agentteorins grunder 

Agentteorin är företagsekonomiskt relevant då den inriktar sig på relationen mellan en 

uppdragsgivare, principalen, som delegerar uppgifter till en eller flera uppdragstagare, 

agenter (Eisenhardt, 1989, p. 58). Teorin diskuterar hur denna relation kan styras. Detta 

utifrån de grundläggande antagandena att enskilda individer i grunden agerar rationellt 

utifrån egenintresse och vill undvika av risker (Eisenhardt, 1989, p. 59). 

 

Utifrån dessa grundantaganden identifierar agentteorin två huvudsakliga problem i 

agentrelationer (Eisenhardt, 1989, p. 58). Dessa är skillnader i mål och riskattityd 

(Eisenhardt, 1989, p. 58).  

 

Målskillnaden yttrar sig i att agenten och principalen som ju bägge drivs av 

egenintresse, kan ha skilda intressen och mål med en verksamhet (Eisenhardt, 1989, p. 

58). Dessa skilda mål kan sammanfalla men det behöver inte nödvändigtvis vara fallet 

(Eisenhardt, 1989, p. 58). Vidare utgår agentteorin från att det råder 

informationsasymmetri mellan agent och principal (Bendickson, et al., 2016, p. 176). 

Detta innebär att parterna inte har tillgång till samma information om verksamheten. Att 

det råder informationsasymmetri leder till svårigheter och höga kostnader för 

principalen att hålla sig informerad om vad agenten företar sig och kontrollera att 

agenten gör det uppdragsgivaren vill (Eisenhardt, 1989, p. 58). 

 

Även vad gäller riskattityd förutspår agentteorin ett problem. Teorin antar förvisso att 

bägge parter vill undvika att ta större risk än nödvändighet (är riskminimerande) 

(Eisenhardt, 1989, p. 58). Olika situationer kan dock innebära olika risknivåer beroende 

på vilket intresse en person har i den aktuella situation. Exempelvis är en person som 

snart slutar en anställning obekymrad för vilka risker arbetsgivaren löper på längre sikt. 

Följden av detta blir att principalen och agenten utifrån sina respektive egenintressen 

har olika preferenser avseende vilka risker som bör tas (Eisenhardt, 1989, p. 58). 



 

 

	

17 

3.2 Kontrakt för att minska konflikten 

Inom ett företag finns ett stort antal kontrakt som reglerar förhållandet mellan agenter 

och principaler på skilda nivåer inom organisationen (Deegan & Unermann, 2011, pp. 

265-267). Dessa kontrakt eller avtal utgör den nivå som agentteorin analyserar 

(Eisenhardt, 1989, p. 58). En av dessa agentrelationer inom ett företag är avtalen mellan 

företagets styrelse och dess ledning (Deegan & Unermann, 2011, pp. 265-267). 

Agentteorin belyser de konflikter som existerar mellan agenter och principaler och 

diskuterar hur avtalen mellan dem kan utformas för att hantera skillnaderna i mål och 

riskattityd (Deegan & Unermann, 2011, pp. 265-267). 

	

Agentteorin har specifikt applicerats på förhållandet mellan ett företags ägare som 

principal och dess ledning som agent (Bosse & Phillips, 2016, p. 279) under 

benämningen positive agency theory (Eisenhardt, 1989). Inom denna forskningsgren har 

särskilt intresse ägnats åt hur kontraktet mellan ett företags ägare och ledning ska vara 

beskaffat, särskilt inom stora börsnoterade företag (Eisenhardt, 1989, p. 59). Härvid har 

två huvudsakliga metoder anvisats för att hantera de problem som agentteorin för fram 

(Eisenhardt, 1989, p. 60). Dessa är resultatbaserade ersättningar eller kontrakt syftande 

till att sammanföra parternas intressen samt informationens roll för att minska 

principalens kostnad för att kontrollera agentens handlande (Eisenhardt, 1989, p. 60).	

 
En metod för att kontraktet mellan ägaren, företrädd av styrelsen, och företagsledningen 

ska kunna mildra målkonflikten inom agentteorin är att betala agenten, ledningen, 

beroende till viss del på resultatet av deras arbete (Bosse & Phillips, 2016, pp. 285-286). 

Detta innebär i praktiken att styrelsen måste identifiera något sätt att mäta hur väl 

ledningen har lyckats uppfylla sin uppdragsgivares mål. Ur detta skapas målsättningar 

om exempelvis resultat eller börskurser som ska uppnås. Slutligen utformas ledningens 

ersättning så att ledningen premieras om den lyckas uppnå de ställda målen (Bosse & 

Phillips, 2016, p. 286). Annorlunda uttryck utformar styrelsen incitament för ledningen 

att göra de val som styrelsen önskar. Det valda måttet måste vara möjligt att utvärdera 

för att fastställa om den rörliga ersättningen ska utbetalas (Bosse & Phillips, 2016, p. 

286). 
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Rörliga ersättningar är vanliga inom näringslivet. Särskilt personer i företagsledande 

ställning har ofta en del av sin lön i form av en bonus som varierar beroende på utfallet 

av verksamheten (Deegan & Unermann, 2011, p. 277). När bonussystem utformas är 

det vanligt att de mål som ska uppnås för att bonus ska utgå och grunderna för hur den 

ska beräknas, baserar sig på uppgifter som direkt eller indirekt har sitt ursprung i 

företags affärsredovisning (Deegan & Unermann, 2011, pp. 277-278). Detta beroende 

av affärsredovisningen när bonussystem utformas, öppnar dock ett par möjliga 

fallgropar. Dels innebär det att bonussystem är känsliga för ändrade redovisningsregler 

som eventuellt kan göra att det skenbart har skett exempelvis en resultatförändring utan 

att det finns någon underliggande reell förändring av verksamheten som skulle motivera 

att ledningens ersättning förändras (Deegan & Unermann, 2011, p. 279).Vidare innebär 

sådana bonussystem att det blir möjligt för en företagsledning att påverka sin egen 

ersättning om redovisningsreglerna lämnar en möjlighet för företagsledningar att välja 

olika sätt att redovisa en viss affärshändelse (Deegan & Unermann, 2011, pp. 280-281). 

3.3 Positive AccountingTheory 

Watts och Zimmerman byggde under 1970 talet vidare på agentteorin och förde fram en 

teori som de benämnde Positive Accounting Theory (Deegan & Unermann, 2011, pp. 

268-270). Kännetecknande för deras arbete är att de menar att agentteori kan användas 

för att förklara och förutspå olika redovisningsval men även att olika ersättningssystem 

kommer att verka styrande på ledningarnas agerande utifrån deras självintresse (Deegan 

& Unermann, 2011, pp. 268-270). 

 

Inom positive accounting theory finns vidare ett opportunistisk perspektiv som bland 

annat intresserar sig för hur ledningar utnyttjar belöningssystem när de väl är införda 

(Deegan & Unermann, 2011, pp. 274-275). Utgångspunkten här är att 

belöningssystemen alltid kommer att lämna möjligheter för en företagsledning att 

påverka redovisningen till sin egen fördel och att ledningen i enlighet med det 

självintresse som ligger i botten på agentteorin förr eller senare kommer att utnyttja 

dessa möjligheter. (Deegan & Unermann, 2011, p. 275). 
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Detta innebär att de prestationsbaserade ersättningssystem som agentteorin leder till 

kommer att ge företagsledningar en möjlighet att påverka sin egen ersättning. Vidare 

hävdar förespråkarna för positive accounting theory att företagsledningar som får en 

sådan möjlighet kommer att använda den. Sammantaget innebär det enligt agentteorin 

och positive accounting theory att företagsledningar kommer att bedriva earnings 

management i den mån som redovisningsreglerna gör det möjligt. Hur stor denna 

möjlighet är beror på de närmare reglerna inom varje redovisningsområde. 

3.4 Earnings management 

Earnings management är ett samlande begrepp för olika åtgärder som vidtas i syfte att 

det redovisade resultat som presenteras är så gynnsamt som möjligt för den som 

presenterar det (Kothari, et al., 2016, p. 559). Att påverka redovisningen i syfte att 

främja sitt egenintresse med hänsyn till de bonussystem som skisserades ovan skulle 

således klassas som en form av earnings management.  

 

Earnings management kan förekomma i två principiellt olika sammanhang, de som rör 

reellt handlande och de som rör periodiseringar (Kothari, et al., 2016, p. 560). Earnings 

management i samband med reellt handlande, handlar om att besluta eller inte besluta 

om ett visst handlande på basis av att ge ett önskat finansiellt resultat istället för baserat 

på handlingens egna meriter (Kothari, et al., 2016, p. 560). Earnings management i 

samband med periodiseringar handlar istället om till vilken redovisningsperiod ett redan 

beslutat handlande ska hänföras, baserat mer på en önskan om att redovisa ett visst 

resultat än periodiseringens inneboende logik (Kothari, et al., 2016, p. 560). 

 

Frågan om möjligheten att bedriva earnings management måste skiljas från 

sannolikheten att företagsledningar gör det. Earnings management i form av reellt 

handlande, att besluta om viss verksamhet eller inte, påverkas inte av 

redovisningsreglernas utformning (Kothari, et al., 2016, p. 560). Earnings management 

avseende periodiseringar däremot kan bara komma till stånd inom de ramar som ställs 

upp av redovisningsreglerna, vilket kräver att de inom de aktuella området erbjuder 

någon form av valmöjlighet, redovisningsfrihet, för hur ett visst reellt handlande ska 

redovisas (Kothari, et al., 2016, p. 560). Detta då det annars skulle röra sig om 
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manipulation med redovisningsreglerna som öppnar upp för olika former av 

ingripanden eller straff (Kothari, et al., 2016, p. 560). 

 

Det finns enligt litteraturen ett flertal sätt på vilken en företagsledning kan tänkas 

använda olika redovisningsval för att påverka det redovisade resultatet (Sun, 2013, pp. 

3103-3105). De av Sun (2013) redovisade metoderna för earnings management inom 

ramen för redovisningsfrihet är earnings overstatement, income smoothing och big bath. 

För att kunna uppställa hypoteser om hur företagsledningar kommer att agera är en 

förståelse för dessa möjligheter nödvändig.  

 

Earnings overstatement innebär att periodens intäkter på något sätt överskattas jämfört 

med vad som skulle kunna anses vara en objektivt sätt rättvisande bild men ändå inom 

ramen för gällande redovisningsregler (Sun, 2013, p. 3105). Då studien rör agentteorin i 

förhållande till redovisningen av utgifterna för forskning och utvecklingen vilka hela 

tiden rör sig inom bokföringens kostnadssida, kan inte earnings overstatement användas 

i det sammanhanget, varför denna teknik inte är intressant för studien och inte kommer 

att vidare beröras. 

 

Big bath används som namn på ett fenomen där en företagsledning, vars rörliga 

ersättning redan kommer att bli låg för en given period, frestas att under den perioden 

föra in så många och stora kostnader som möjligt. Detta genomförs trots goda argument 

för att dessa kostnader egentligen skulle tillhöra någon annan period (Sun, 2013, pp. 

3104-3105). Syfte är då att kunna redovisa desto högre resultat under efterföljande 

redovisningsperioder vilket då skulle ge högre rörlig ersättning under dessa perioder och 

sammantaget över tid gynna ledningen ekonomiskt (Sun, 2013, p. 3104).  

 

Income smoothing betecknar ett agerande där en företagsledning står inför ett faktum att 

dess bonus har nått ett tak och inte kan höjas ytterligare oavsett vilken resultatnivå som 

redovisas . Företagsledningen har inte något intresse av att redovisa ett ännu högre 

resultat under den aktuella perioden utan tvärtom hellre skjuter intäkter framför sig om 

möjligt (Sun, 2013, p. 3105). Syftet är då likt resonemanget kring big bath att maximera 

den totala ersättningen över tid genom att inte redovisa högre intäkter under en period 

än man så att säga får betalt för. Income smoothing även kallad earnings smoothing 
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drivs även av en önskan att inför kapitalmarknaderna presentera en jämn utveckling 

utan stora avvikelser i kostnader mellan olika perioder (Shust, 2015, p. 373). Shust 

noterar ett stort antal empiriska belägg för denna önskan särskilt inom sektorer som ha 

en stor andel forsknings och utvecklingskostnader (Shust, 2015, pp. 373-374). 

 

Det har visats att agentteorin stimulerar införandet av bonussystem inom näringslivet. 

Vidare har det visats att bonussystem som använder redovisningsinformation för att 

avgöra företagsledningars ersättning, öppnar upp en lockelse att bedriva earnings 

management baserat på det egenintresse som enligt agentteorin antas föreligga. 

Agentteorin är dock en allmänt hållen teori (Eisenhardt, 1989, p. 57), vilket innebär att 

det är intressant att förfina den när den ska användas i redovisningssammanhang. Detta 

har också skett inom ramen för positive accounting theory. 

3.5 Hypoteser 

Ovan diskuterades på ett principiellt plan hur earnings management kan bedrivas. Det 

har även utifrån agentteorin och positive accounting theory diskuterats vilka incitament 

som påverkar företagsledningar när det ställs inför olika redovisningsval. Det bör 

särskilt noteras att företagsledningar enligt dess teorier förutsätts agera baserat på 

egenintresse i dessa valsituationer. 

 

Det utbredda bruket av resultatbaserade lönesystem, även kallat bonussystem, utgör i 

sig ett incitament för företagsledningar att påverka företagets resultat på ett sätt som 

gynnar dem själva, det vill säga bedriva earnings management. Då företagsledningar 

antas agera på ett sätt som gynnar dem själva innebär det att om agentteorin utgör en 

korrekt beskrivning av verkligheten, så kommer företagsledningar som möter 

incitament att bedriva earnings management också att göra detta. Detta gäller även 

möjligheter till earnings management som uppkommer genom de möjligheter till 

subjektiva bedömningar som lämnas av reglerna rörande bokföring av kostnaderna för 

forskning och utveckling. Det ska alltså i så fall finnas ett positivt samband mellan 

graden av incitament att bedriva earnings management och kostnaderna för forskning 

och utveckling. 
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Företagsledningarnas möjligheter till earnings management faller inom de breda 

grupper som skisserades tidigare. Gemensamt för dem är dock oavsett om det handlar 

om earnings management genom reellt handlande eller periodiseringar, att det handlar 

om att påverka företagets resultat, antingen innevarande periods eller kommande 

perioders för att gynna ledningen egna intressen. 

 

Oavsett hur earnings management i praktiken bedrivs, reellt, eller genom 

periodiseringar antingen avseende inkomster eller utgifter, drivs earnings management i 

grunden av ett av två incitament. Dessa är incitament för antingen big bath eller income 

smoothing. Studien har tidigare identifierat kostnaderna för forskning och utveckling 

som ett sådant område som skulle kunna bli föremål för earnings management baserat 

på de bedömningar som måste göras inom ramen för redovisningsreglerna. Vidare kan 

en företagsledning bedriva earnings management avseende dessa kostnader genom att 

välja hur mycket forsknings och utveckling som ska bedrivas inom verksamheten (en 

form av reellt handlande).  

 

Tidigare noterades det att big bath drevs av en önskan att under en period med svaga 

resultat då det ändå inte går att få en hög bonusgrundad lön, kostnadsföra så mycket 

utgifter som möjligt för att resultaten under kommande perioder ska bli motsvarande 

mycket högre och då kunna ge upphov till bonusersättning. Det skulle kunna röra sig 

om att tidigarelägga forskningssatsningar, en form av reellt handlande, eller 

periodiseringsval som innebär att en högre kostnad förs till den berörda perioden. 

Företagsledningen skulle alltså kunna öka sina framtida inkomster genom att höja 

periodens kostnader. Under agentteorins antagande om att företagsledningar agerar i 

enlighet med sitt egenintresse, innebär det att en högre nivå på incitamenten för att 

genomföra en big bath, är förknippat med en högre nivå på kostnaderna för forskning 

och utveckling. Undersökningens första hypotes blir då: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan incitamentet att genomföra ett big bath och 

kostnaderna för forskning och utveckling. 

 

Income smoothing drivs som tidigare noterats till skillnad mot big bath av goda resultat. 

Så goda att företagsledningen inte längre kan få högre bonus även om resultatet ökar 



 

 

	

23 

ännu mer. Företagsledningen har då ett incitament att föra framtida kostnader till 

innevarande redovisningsperiod och därigenom sänka resultatet till en nivå som 

motsvarar taket i det rörliga ersättningssystemet. De vinner då att kommande perioders 

resultat kommer att öka och möjliggöra högre bonusar då än de annars skulle ha 

uppnått. Det kan röra sig om samma sorts åtgärder för att sänka resultatet som vid big 

bath och drivs av ledningens egenintresse. Återigen under antagande från agentteorin 

om att företagsledningar kommer att agera i enlighet med sitt egenintresse, innebär det 

att en ledning som ställs inför ett incitament att genomföra income smoothing också 

kommer att göra det. Det skulle innebära att en högre nivå på incitamenten för income 

smoothing är förknippat med en högre nivå på kostnaderna för forskning och 

utveckling. Undersökningens andra hypotes blir då: 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan incitamentet att genomföra income smoothing 

och kostnaderna för forskning och utveckling. 
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4. Empirisk metod 

4.1 Beroende variabel 

Om företagsledningen har ett intresse av att föra upp utvecklingskostnader som en 

tillgång så står detta i direkt samband med periodens kostnader för forskning och 

utveckling. Vi anser att dessa två bokföringsposter är varandras spegelbilder och 

avspeglar vilka val som har gjorts avseende periodiseringen av dessa kostnader. Det 

innebär att om det förekommer ett lågt värde av aktivering kring utvecklingskostnader i 

ett företag i samband med ett minskat resultat betyder det att det förekommer ett högt 

värde av redovisning för periodens kostnader för forskning och utveckling i 

resultaträkningen istället. Den ger en spegelbild av periodens investering i immateriella 

tillgångar. Då upparbetade utvecklingskostnader inte särredovisas bland de immateriella 

tillgångarna hos alla bolag, valde vi kostnader för forskning och utveckling som 

studiens beroende variabel. 

	

Vi vill i vår studie åstadkomma jämförbarhet mellan företag av olika storlek. Detta 

innebär att inte enbart det redovisade beloppet på en kostnad för forskning och 

utveckling kan jämföras mellan företag, eftersom storlek på företag och storlek på 

forskning och utvecklingskostnader varierar. Definitionen av vår variabel relaterar 

därför kostnaderna för forskning och utveckling till företagets totala tillgångar.  

 

Vi får då fram ett värde som beskriver denna andel och som i sin tur går att jämföra 

mellan företag. Vi grundar vår beräkning på tidigare forskning inom området och 

definierar denna variabel enligt liknande beräkningar i de två undersökningar som 

utförts med goodwillnedskrivning (AbuGhazaleh, et al., 2011, pp. 178-179) (Riedl, 

2004, pp. 829-830). Det innebär att de redovisade kostnaderna för forskning och 

utveckling divideras med totala tillgångar förgående räkenskapsår. Detta för att 

kostnader för forskning och utveckling inte ska påverka tillgångsvärdet. Det som skiljer 

vår formel från deras beräkningsformel är att vi byter ut kostnadsposten för immateriella 

tillgångar, från goodwillnedskrivning som deras studie forskade om, till kostnader för 

forskning och utveckling som vi studerar i denna studie. Vi anser att utbyte av 
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kostnadspost kan göras då dessa kostnader står under samma post i balansrapporten, 

som en immateriell tillgång. 

 

Följande formel används:	

	

Andel kostnader för FoU t = Research & Development expenses t / Total assets t-1	

	
 t = nuvarande år, vilket ger t-1= föregående år 
	
Denna formel används för varje år mellan 2007-2014 som ett företag har redovisat en 

kostnad för forskning och utveckling i sin resultatrapport. 

	

Här liksom i kommande formler används samma uttryck som i databasen för att undvika 

förvirring. 

4.2 Oberoende variabler 

Den oberoende variabeln är den variabel som i vår studie antas påverka den beroende 

variabeln (Byström & Byström, 2011, p. 67). I studiens två hypoteser antas det finnas 

ett samband mellan graden av incitament till antingen big bath eller income smoothing 

och nivån på forsknings och utvecklingskostnaderna. Det innebär att det oberoende 

variablerna blir dels incitamentet att bedriva earnings management genom big bath och 

dels incitamentet att genomföra income smoothing. 

 

Genomgående har resultatmåttet EBITDA används i framtagandet av de oberoende 

variablerna. EBITDA definieras som resultatet före räntor, skatt och avskrivningar samt 

andra jämförelsestörande poster. Resultatet hämtas direkt från databasen 

4.2.1 Big bath 

 För att kunna mäta incitamentet att genomföra ett big bath används den metod som 

AbuGhazaleh (AbuGhazaleh, et al., 2011, pp. 178-181) och Riedl (Riedl, 2004, pp. 829-

833) har använt i sin forskning. Till skillnad från AbuGhazaleh et. Al, (2011) och Riedl 
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(2004) som studerade goodwillnedskrivning, studerar vi forsknings och 

utvecklingskostnader varför deras metod måste modifieras för att ta hänsyn till detta.	

 

För att möjliggöra en jämförelse mellan företag av olika storlek så adderas kostnader för 

forskning och utveckling till EBITDA, eftersom dessa kostnader påverkar företagets 

rörelseresultat. Följande beräkningsformel användes: 	

 	

EBITDA+ Research & Development expenses	

	

Därefter beräknas resultatförändringen mellan innevarande och föregående 

redovisningsperiod fram. Denna beräkning genomfördes enligt följande: 	

 	

Resultatförändring t = 	

((EBITDA t + Research & Development expenses t ) – (EBITDA t-1+ Research & 

Development expenses t-1)) / (Total assets t-1) 	

 	

Där t = nuvarande år och t-1 = föregående år 	

 	

I steg två identifieras sedan de företag vars resultat har försämrats onormalt mycket. Det 

sker genom att medianen eller det mellersta värdet (Körner & Wahlgren, 2015, p. 71) av 

undersökningens negativa resultatförändringar först beräknas. Därefter sätts värdet på 

resultatförändringen till 0 för alla företagsår vars resultat hade försämrats mindre än 

medianvärdet. Det innebar att resultatförändringen hade ett mer negativt värde än 

medianvärdet. Övriga företagsår fick behålla det befintliga värdet på 

resultatförändringen.  

 

Metoden tar fram de företagsår med största negativa resultatförändringar. Orsaken är att 

de antas vara just stora resultatförändringar som utgör incitament för en företagsledning 

att genomför big bath (Jooste, 2013, p. 285).  

 

Det slutligen beräknade värdet på incitamentet för att bedriva earnings mangement i 

form av big bath benämns BATH i den vidare analysen samt i det Exceldokument där 

själva analysen görs.	
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4.2.2 Income smoothing 

Den oberoende variabeln som representerar incitamentet beräknas också i enlighet med 

metod som har använts av AbuGhazaleh et al, (2011) och Reidl (2004). Beräkningen är 

analog med den som utmynnar i variabeln BATH men tar sikte på onormala positiva 

resultatförändringar (AbuGhazaleh, et al., 2011) (Riedl, 2004). Medianen beräknas här 

på de positiva resultatförändringarna.	

 	

Första steget är exakt lika som när BATH beräknades vilket ger följande 

beräkningsformel:	

 	

Resultatförändring t = 	

((EBITDA t + Research & Development expenses t ) – (EBITDA t-1+ Research & 

Development expenses t-1)) / (Total assets t-1) 	

		

Där t = nuvarande år och t-1 = föregående år 	

		

I det andra steget fokuseras dock på de företag som har en positiv resultatförändring 

som är större än medianen. Denna data behåller sina värden medan den data som ligger 

under medianen istället kodas med 0 (AbuGhazaleh, et al., 2011, p. 181) (Riedl, 2004, 

p. 833). Den beräknade variabeln benämns SMOOTH.	

4.3 Outliers  

Outliers eller extremvärden är ovanligt stora avvikande värden. När data innehåller 

outliers kan genomsnittsmått bli missvisande (Körner & Wahlgren, 2015, p. 45). Det 

kan röra sig om data som inte borde inkluderas vid analysen för att den har blivit 

felaktigt inläst  (Andersson, et al., 2007, pp. 25-27). Det kan också handla om att 

säregna förhållanden bakom viss data (Andersson, et al., 2007, pp. 25-27). 

	

Outliers har ofta stor påverkan på resultaten vid regressionsanalys. De måste därför 

hanteras på något sätt. En scatterplot eller annan grafisk presentation kan vara ett 
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användbart verktyg för att bilda sig en uppfattning över om det förekommer outliers 

eller inte (Andersson, et al., 2007, pp. 25-27).	

 

Problemet med outliers har hanterats på två sätt. De två tekniker som valts är trimming 

och winsorizing. Trimming innebär att observationer som bedöms som felaktigt i nästa, 

godtyckliga eller beroende av säregna förhållanden tas bort innan analysen görs 

(Verbeek, 2012, p. 50). Detta har skett i flera steg i förhållande till den data som har 

hämtats ur Orbis.  

 

Först har icke-numeriska värden tagits bort då de inte är möjliga att använda i den valda 

analysmetoden. Därefter togs alla observationer bort där värdet på kostnaden för 

forskning och utveckling var noll. Syftet med detta är att ta bort den data som avser 

företag som inte redovisar några kostnader för forskning och utveckling. Hade denna 

data tillåtits vara kvar hade den kunnat störa en regressionsanalys genom att i praktiken 

utgöra outliers och dölja ett samband som eventuellt faktiskt finns. 

 

Nästa metod för att hantera outliers är winsorizing (Verbeek, 2012, p. 50). Denna metod 

innebär att i vår studie valdes de 5% av värdena som totalt sett har mest extrema värden 

åsätts det högsta eller minsta värdet som återstår när dessa värden inte betraktas. 

 

Det faktum att alla observationer med ett värde på bath under medianvärdet har kodats 

till noll med avseende på den oberoende variabeln innebär att dessa värden är 

godtyckliga. De utesluts därför slutligt innan regressionsanalysen görs. 

 

4.4 Kontrollvariabler 

4.4.1 Varför kontrollvariabler 

Fram tills nu har diskussionen förts som om det faktum att ett samband mellan två 

variabler kan identifieras endast utifrån dessa. Ett identifierat samband kan i själva 

verket vara orsakat av en tredje variabel som påverkar båda de undersökta variablerna 

(Andersson, et al., 2007, p. 47). Det kan naturligtvis också vara så att en situation där 



 

 

	

29 

det upplevs som att variablerna inte har något samband orsakas av att en tredje variabel 

påverkar den ena variabeln positivt och den andra negativt och därigenom döljer ett 

befintligt samband mellan de två ursprungliga variablerna. 

 

Problematiken hanteras genom att utvidga regressionsmodellen för att bättre avspegla 

verkligheten genom att föra in ytterligare kontrollvariabler och undersöka sambandet 

mellan dessa och  de ursprungliga variablerna (Andersson, et al., 2007, pp. 97-105). På 

så sätt kan bägge de situationer som beskrevs ovan identifieras.  

 

Det finns inget exakt svar på hur många kontrollvariabler som är lämpliga att använda 

(Andersson, et al., 2007, pp. 109-110). Här måste en förståelse för de undersökta 

sambanden användas för att identifiera ett mindre antal variabler som kan bidra till 

analysen (Andersson, et al., 2007, pp. 109-110). Kontrollvariablerna grundas sålunda på 

tidigare undersökningar som har identifierat olika fenomen som har påverkan på såväl 

incitamentet till earnings management och nivån på forsknings och 

utvecklingskostnaderna. 

4.4.2 Företagets storlek som faktor 

Elliott & Shaws (1988) samt Gu et al., (2005) menar att det finns en koppling mellan 

företagets storlek och användandet av earnings management. Gu et al., (2005) 

resonemang går emot tidigare forskning av Elliott & Shaw (1988) som istället menar att 

främst större företag väljer att använda earnings management. 

	

Mande et al., (2000) studie visar att företagens storlek har en påverkan på hur japanska 

företag gör sina val av redovisningsmetod vid redovisning av forskning och 

utvecklingskostnader. Landry & Callimaci (2003) menar i likhet med Mande et al., 

(2000) att stora företag har en mindre tendens att aktivera av forskning och 

utvecklingskostnader.  

	

Även om de redovisade studierna är delvis motstridiga finns det indikationer på att 

företagets storlek har inverkan på såväl tendensen att bedriva earnings management som 

hur kostnaderna för forskning och utveckling hanteras. Vi väljer därför att låta storleken 
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vara en kontrollvariabel.	Vi har valt att utgå från det mått som AbuGhazaleh, et al., 

(2011) använde i sin studie. Vi väljer dock att använda värdet på tillgångarna under 

redovisningsåret istället för föregående år. Till skillnad från deras studie som studerade 

nedskrivningar och behövde undvika att få med effekten av gjorda nedskrivningar vill 

vi istället prioritera att fånga storlekens roll som incitament i beslutsögonblicket och 

använder alltså data för det redovisningsår då earnings management eventuellt har 

bedrivits. 	

 	

Följande beräkningsformel användes:	

	

Företagets storlek t = Total assets t   

 

Där t = nuvarande år	

 4.4.3 Lönsamheten som faktor 

Ahmed & Falk (2009) samt Oswald & Zarowin (2007) förklarar i sina studier att 

företagsledningen i ett företag redovisar utgifter för forskning och utvecklingskostnader 

beroende på vilken ekonomisk situation företaget är i. Detta leder till att företag som vill 

uppnå en högre lönsamhet kommer att aktivera forskning och utvecklingskostnader. 	

	

Den andra kontrollvariabeln som används i vår studie är lönsamhet. Den ska påvisa hur 

effektiv företaget är i förhållande till företagets omsättning. Hur ett företags lönsamhet i 

form av prestation har ett samband med earnings management studeras bland annat av  

Bhattacharya et al., (2003) vilka menar att om resultatet är likartat flera räkenskapsår 

eller om stora förluster omgivna av stora vinster andra år redovisas kan det innebära att 

incitament av earnings management förekommer. Även Ahmed & Falk (2009) samt 

Oswald & Zarowin (2007) menar att lönsamheten påverkar redovisningen av forskning 

och utvecklingskostnader genom att företag till viss del väljer att redovisa 

utvecklingskostnader som tillgång för att kunna redovisa ett bättre resultat. Även vad 

gäller goodwill menar	AbuGhazaleh, et al. (2011 pp. 166-204) i sin studie om 

goodwillnedskrivningar att ett lägre resultat leder till större nedskrivningar. 
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Då vi ser hur tidigare studier pekar på ett samband mellan lönsamhet och såväl 

incitamentet till earnings management som forsknings och utvecklingskostnaderna 

väljer vi lönsamhet som andra kontrollvariabel. Lönsamhetsmåttet baseras på det som 

användes av	AbuGhazaleh, et al., (2011). Återigen flyttas fokus till det år eventuell 

earnings management har genomförts.  

 	

Följande beräkningsformel användes: 	

 	

Lönsamhet t = (EBITDA +  Research & Development expenses) t / Total revenue t 
 
Där t = nuvarande år	
 	

Resultatmåttet EBITDA + Research & Development expenses används för att inte 

analysen ska påverkas av eventuell earnings management under året.	

 4.5 Undersökningens utförande  

Regressionsanalysen genomförs som både en bivariat analys på sambanden mellan de 

oberoende variablerna BATH respektive SMOOTH och kontrollvariablerna. Samt som 

en multivariat analys avseende dessa variabler gentemot den beroende variabeln FoU. 

Detta motiveras av att de två analyserna har olika funktion. Den multivariata analysen 

syftar till att utreda i vilken grad samband föreligger mellan de oberoende respektive 

den beroende variabeln och därigenom svara på undersökningens syfte. I samband med 

den multivariata analysen gjordes även en bivariat analys med avseende på variablerna 

BATH respektive SMOOTH gentemot FoU som beroende variabel.  

 

Den bivariata analysen har till syfte att med hjälp av kontrollvariablerna utreda om det 

finns några andra samband som kan förklara de resultat som framkommer i den 

multvariata analysen (Andersson, et al., 2007, pp. 109-111).	

 

I resultatavsnittet redovisas de värden från regressionsanalysen som används i studien. 

De kompletta analysresultaten såsom de presenteras i Excel redovisas i bilagorna 4-10. I 

Bilaga 11 redovisas de exakta urvalskriterier och beräkningar som har genomförts för 
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att ta fram de variabler som analyseras. Det använda Excelarket tillhandahålls av 

författarna på förfrågan. 

4.6 Analysverktyg 

Tre statistiska mått kommer att användas för att bedöma de gjorda 

regressionsanalyserna. De är korrelationskoefficienten (r), determinationskoefficienten 

(R2) samt ett t-test av korrelationskoefficienten. Determinationskoefficienten används 

istället för den justerade determinationskoefficienten även i tolkningen av de multipla 

regressionsresultatet då bägge de multipla regressionsanalyserna har samma antal 

variabler (Berenson, et al., 2006, p. 577). 

 

Korrelationskoefficienten har valts då den ger ett mått på hur väl datapunkterna ansluter 

till den framräknade regressionslinjen och därmed styrkan på det observerade 

sambandet (Andersson, et al., 2007, pp. 43-48).  

 

Determinationskoefficienten har valts då den ger ett mått på hur stor andel av den totala 

variationen av forsknings och utvecklingskostnaderna som kan förklaras av 

regressionssambandet (Andersson, et al., 2007, pp. 90-91). 

 

Vi har valt att göra ett t-test av korrelationskoefficienten. Detta syftar till att pröva den 

statistiska signifikansen hos eventuella linjära samband som observeras (Berenson, et 

al., 2006, p. 546). Detta test kompletteras med att studera det p-värde som hör till för att 

uppskatta risken att t-testet är felaktigt (Andersson, et al., 2007, pp 61-63). 
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5. Resultat  

5.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras resultatet av den genomförda regressionsanalysen. 

Presentationen sker dels i tabellform och dels i form av förklarande text. Syftet är att 

läsaren ska kunna förstå de presenterade resultaten utan att behöva referera tillbaka till 

tidigare avsnitt. 

 

Kapitlet är uppdelat efter de två oberoende variabler som analyseras. I princip likartade 

regressionsanalyser har gjorts avseende sambandet mellan incitamenten för att 

genomföra en big bath respektive att bedriva income smoothing och kostnaderna för 

forskning och utveckling. Dessa incitament representeras i enlighet med resonemanget i 

föregående kapitel av de framräknade värdena BATH och SMOOTH. BATH 

representerar här incitamentet för att genomföra ett big bath medan SMOOTH 

representerar incitamentet att genomföra income smoothing. Forsknings och 

utvecklingskostnaderna  har relaterats till företagets storlek för att åstadkomma 

jämförbarhet mellan företag av olika storlek betecknas FoU. 

 

För varje oberoende variabel presenteras en multivariat analys där sambandet mellan 

BATH respektive SMOOTH och kontrollvariablerna samt forsknings och 

utvecklingskostnaderna studeras. Vidare presenteras en bivariat analys där sambandet 

mellan den oberoende variabeln och kontrollvariablerna studeras. Ordningen mellan 

analyserna är oväsentligt och det är endast en slump att analysen av variabeln BATH 

redovisas först. Analyserna sammanfattas i tabellform samt kommenterande text. 

Analysresultaten i sin helhet finns som bilagor. 

5.2 Big bath 

5.2.1 Allmänt om undersökningen avseende BIG BATH 
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Den första analysen avser sambandet mellan incitamentet att genomföra ett big bath 

baserat på att periodens resultat har varit väsentligt sämre än tidigare perioders resultat. 

Det är då enligt agentteorin rationellt för en företagsledning att periodisera så mycket 

kostnader som möjligt till den aktuella perioden i syfte att möjliggöra högre 

bonusgrundande resultat under framtida redovisningsperioder. Den data som 

genererades återfinns i bilaga 4 till 7 och kommer att sammanfattas i detta avsnitt. 

 

I detta avsnitt är det värt att notera att korrelationskoefficienten är icke intuitiv. Detta då 

ökade incitament medför ökade absoluta värden men med negativt tecken. Det hade 

varit möjligt att redovisa incitamentet med ett absolutbelopp varvid värdena på BATH 

hade varit positiva och koefficienten också hade varit positiv. 

 

5.2.2 Sambandet mellan BIG BATH och FoU 

 

Den första analysen är en bivariat regressionsanalys med avseende på sambandet mellan 

BATH och FoU. Här har inte påverkan av kontrollvariablerna tagits med. Analysen 

gjordes för att kunna jämföras med det resultat som erhålls i den multivariata analysen  

och resultatet sammanfattas i följande tabell: 

 

Korrelationskoefficient (r):   0,45 

Determinationskoefficient (r2):  0,20 

Koefficient:    -0,89 

t-kvot BATH :   -5,40 

(För en kopia av analysresultatet se bilaga 4) 

 

I den multivariata analysen tas hänsyn även till kontrollvariablernas inverkan. Analysen 

ger följande resultat: 

 

Korrelationskoefficient (Multiple-r):  0,47 

Determinationskoefficient (R2):  0,22 

Koefficient BATH   -0,91 
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Koefficient total assets:   -3,2E-10 

Koefficient (EBITDA + FoU) / Total revenue 0,036 

t-kvot BATH :   -5,24 

p-värde BATH:   7,39E-07 

(För en kopia av analysresultatet se bilaga 4) 

 

En första observation är att skillnaderna mellan de två analyserna är små. En första 

tolkning av detta är att kontrollvariablerna har liten påverkan på variabeln FoU. Denna 

diskussion återkommer i avsnitt 5.2.3. 

 

Koefficienten eller med annan terminologi beta-värdet för sambandet mellan BATH och 

FoU är vid multivariat analys -0,91. Vid en första anblick ser det ut som att det existerar 

ett negativt samband mellan BATH och FoU. Här måste det dock hållas i minnet att 

BATH eller måttet på incitamentet att genomföra en big bath ökar när variabeln blir mer 

negativ. Det innebär att det negativa betavärdet som visar att det finns ett negativt 

samband mellan BATH och FoU samtidigt innebär att det finns ett positivt samband 

mellan graden av incitament att företa ett big bath och FoU i linje med det faktum att 

variabeln BATH som tidigare nämnts är icke-intuitiv. 

 

Både BATH och FoU utgör kvoter där en resultatförändring i fallet BATH och en 

kostnad i fallet FoU har delats med företagets totala tillgångar (total assets). Rent 

matematiskt innebär det för tolkningen av beta-värdet att de två variablerna kan 

jämföras med varandra då nämnarna i kvoten i bägge fallen är detsamma. Ett beta-värde 

på 0,91 ska alltså tolkas som att en resultatförändring på 1000 kr kommer att leda till en 

ökning av kostnaderna för forskning och utveckling med ungefär 900 kr. 

 

Korrelationskoefficienten eller hur väl den observerade data ansluter till den beräknade 

korrelationslinjen har ett värde på 0,47. Detta värde kan variera mellan 0, vilket innebär 

en helt slumpmässig spridning av observationerna utan inbördes samband mellan de 

undersökta variablerna, och 1 som innebär att alla observationer ligger exakt på 

korrelationslinjen (Andersson, et al., 2007, pp. 44-46). Av Andersson, et al. (2007, pp 

45-46) framgår det att även korrelationskoefficienter så låga som 0,4 kan beskriva reella 

samband mellan variabler. Det varnas dock för att outliers som om sambandet ritas upp 
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som ett diagram skulle hamna i ett hörn nära origo kan ge upphov till orimligt höga 

korrelationskoefficienter. Då den valda metoden innebär att alla värden vars BATH 

värde ligger mellan origo och medianen tas bort samt att outliers i övrigt hanteras med 

winsorizing hanteras dessa risker för att korrelationskoefficienten skulle vara konstlat 

hög. Slutsatsen av detta är att korrelationskoefficienten beskriver ett samband av 

medelstyrka mellan BATH och FoU men att det finns en viss spridning i den 

observerade datan som inte ansluter perfekt till regressionslinjen. 

 

Det sista måttet på sambandet mella BATH och FoU som har studerats är 

determinationskoefficienten R2. Dess värde är 0,22 i den multivariata analysen där 

hänsyn tagits till inverkan av kontrollvariablerna vilket innebär att endast en dryg 

femtedel av den observerade variationen i variabeln FoU kan förklaras med sambandet 

mellan de oberoende variablerna och FoU. Detta innebär att en eller flera andra faktorer 

som inte har ingått i studien har en mycket större påverkan på storleken på kostnaderna 

för forskning och utveckling än incitamentet för att genomföra ett big bath, vilket är det 

som har studerats. 

 

De värden som har diskuterats ovan är statistiska beräkningar som har gjorts på ett urval 

av data. En diskussion om hur resultatet ska tolkas kan inte anses komplett utan att 

diskutera styrkan eller kvalitén hos dessa samband. Detta sammanfattas under begreppet 

signifikans och valet gjordes att studera signifikansen med ett t-test samt att pröva 

risken för att t-testet skulle ge ett felaktigt resultat med hjälp av det tillhörande p-värde 

som genereras av regressionsanalysen. 

 

T-testet vars närmare detaljer redovisas i bilaga 13 visar att resultaten är signifikanta på 

95%-nivån. Det tillhörande p-värdet är 7,39*10-7 är mycket mindre än 0,05 varför t-

testets resultat är statistiskt signifikant på 95%-nivån. Sammantaget innebär detta att de 

resultat som ges av regressionsanalysen får anses statistiskt signifikanta. 

 

När statistisk signifikans diskuteras är det också naturligt att diskutera undersökningens 

bortfall. Som tidigare har diskuterats finns det definitionsmässigt inget externt bortfall 

inom den begränsning som studiens avgränsning sätter upp då data ur en databas 

används. Det återstår då att ta hänsyn till det interna bortfallet. 
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Databassökningen gav vid handen att det för 377 företag fanns någonting i fältet för 

kostnader för forskning och utveckling något av de aktuella åren. Då studien sträcker sig 

över sammanlagt 8 år innebär det 3016 potentiella observationer som studien skulle 

kunna bygga på. Vid databearbetningen visade det dock sig att ett stort antal av dessa 

möjliga observationer bestod av icke numeriska värden varför de rensades bort. Vidare 

innebär undersökningsmetodiken att all data där kostnaderna för forskning och 

utveckling har värdet 0 rensas bort. Efter detta kvarstår 236 observationer av vilka 

hälften tas bort då endast de med värden på BATH som är numeriskt mindre än 

medianen tas med. Det innebär att regressionsanalysen gjordes utifrån 118 

observationer. 

 

Sammantaget är det interna bortfallet i storleksordningen 90% och således mycket stort. 

Det härör huvudsakligen från två olika källor. Den första är att databasen innehåller det 

ickenumeriska värdet n.a. eller ”not applicable” innebärande att databasen inte har några 

uppgifter registrerade. Det är inte möjligt att uttala sig om huruvida detta beror på att 

posten inte har särredovisats av företagen eller något fel vid registreringen av data i 

databasen. Den andra delen av bortfallet beror på att beloppet 0 kr är registrerat i fältet 

för forsknings och utvecklingskostnader. Det är inte möjligt att uttala sig om huruvida 

detta i det enskilda fallet beror på att företaget inte har haft några kostnader för 

forskning och utveckling eller om kostnaderna inte har särredovisats i den data som har 

legat till grund för databasen. 

 

Det numerärt stora bortfallet men även osäkerheten om vad som har orsakat bortfallet. 

Det vill säga frågan om varför databasen inte har haft tillgång till data respektive om 

företag som inte redovisar några forsknings och utvecklingskostnader gör det för att de 

inte har några eller för att de har valt att inte särredovisa dem är besvärande. Slutsatsen 

är att studien lider av en besvärande bortfallsproblematik som måste bemötas särskilt i 

analysen. 

5.2.3 Kontrollvariablernas påverkan 

Kontrollvariablerna har till uppgift att påvisa dolda orsakssamband som kan ge felaktiga 

resultat. Dessa kan som tidigare konstaterats vara antingen av typen en okänd variabel 
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påverkar både BATH och FoU på samma sätt vilket skulle innebära att ett falskt eller 

spuriöst samband existerar mellan dessa variabler. Alternativt kan sambandet vara av 

typen att en okänd variabel påverkar BATH på ett håll och FoU på motsatt sätt vilket 

kan dölja ett samband mellan BATH och FoU. 

	
När den multivariata analysen genomfördes presenterades det att införandet av 

kontrollvariabler hade liten påverkan på analysresultatet. De har även mycket låga 

värden på korrelationskoefficienterna om de antas förklara variationen i variabeln FoU. 

Även signifikansen av de antydda sambanden är låg. Detta innebär sammantaget att det 

inte finns orsak att anta att det andra fallet där en kontrollvariabel påverkar de 

undersökta variablerna i motsatt riktning föreligger. 

 

För att utreda om någon kontrollvariabel påverkar de två undersökta variablerna i 

samma riktning måste en bivariat analys mellan kontrollvariablerna och BATH, tagna 

parvis, genomföras. Tabellen nedan redovisar korrelationskoefficienterna (r) för den 

linjära regressionen mellan de oberoende variablerna i matrisform. 

 

 BATH Total assets EBITDA + 

FoU/Total revenue 

BATH 1 0,17 0,26 

Total assets 0,17 1 0,12 

EBITDA + FoU/Total 

revenue 

0,26 0,12 1 

 

Båda kontrollvariablerna har mycket svag positiv korrelation med BATH. Den är 

dessutom mycket svagare än korrelation mellan BATH och FoU. Ihop med det faktum 

att någon nämnvärd korrelation mellan kontrollvariablerna och FoU inte observerades 

innebär detta att den observerade korrelationen mellan BATH och FoU inte är ett 

spuriöst samband.  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att kontrollvariablerna inte motsäger det tidigare 

redovisade sambandet mellan BATH och FoU. 
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5.3 Income smoothing 

5.3.1 Allmänt om undersökningen avseende INCOME SMOOTHING 

	
Enligt agentteorin är det även rationellt för företagsledning att periodisera kostnader till 

innevarande period vid höga resultatnivåer. Denna vilja att bedriva income smoothing 

bygger också på ledningens vilja att maximera sin egen ersättning genom att föra 

kostnader till en period där ett eventuellt bonustak redan har uppnåtts för att möjliggöra 

högre resultat i framtiden. 

 

Detta är grunden för studiens andra analys som studerar sambandet mellan incitamentet 

att bedriva income smoothing benämnt SMOOTH och kostnaderna för forskning och 

utveckling benämnda FoU. Analysen har utförts på i princip samma sätt som den 

avseende BATH och FoU. Det är dock värt att notera att SMOOTH och 

korrelationskoefficienten är intuitiva. Ett stigande numeriskt värde svarar mot ett 

ökande incitament och en positiv korrelationskoefficient innebär ett positivt samband. 

 

Resutatet sammanfattas på samma sätt som för BATH och den data som genererades 

vid analysen av SMOOTH återfinns i bilaga 8 till 11.	

5.3.2 Sambandet mellan INCOME SMOOTHING och FoU 

	
Den första analysen är en bivariat regressionsanalys med avseende på sambandet mellan 

SMOOTH och FoU där påverkan av kontrollvariabler inte tagits med. Analysen gjordes 

för att kunna jämföras med det resultat som erhålls i den multivariata analysen och 

resultatet sammanfattas i följande tabell: 	

	

Korrelationskoefficient (r):   0,56 

Determinationskoefficient (r2):  0,32 

Koefficient:    0,70 

t-kvot SMOOTH   9,84 
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(För en kopia av analysresultatet se bilaga 8) 	
 

I den multivariata analysen tas hänsyn även till kontrollvariablernas inverkan. Analysen 

ger följande resultat:  

	
Korreletionskoefficient (Multiple-r):  0,60 

Determinationskoefficient (R2):  0,36 

Koefficient SMOOTH:   0,62 

Koefficient total assets:   -5,3E-10 

Koefficient (EBITDA + FoU) / Total revenue: 0,13 

t-kvot SMOOTH:   8,58 

p-värde BATH:   2,21*10-15 

(För en kopia av analysresultatet se bilaga 8) 	

 	
Likt analysen av BATH är skillnaderna även här små vilket även i detta fall leder till 

slutsatsen att kontrollvariablernas påverkan även i detta fall är liten.	

	

Beta-värdet från multivariata analysen	mellan SMOOTH och FoU är 0,62, vilket visar 

på ett positivt samband mellan SMOOTH och FoU. Även i detta fall är nämnarna lika 

och en förändring av incitamentet med 1000 kr ger här en förändring av kostnaderna för 

forskning och utveckling på 600 kr. 

	

Korrelationskoefficienten ska tolkas på samma sätt som för BATH. Den är dock högre 

än i den föregående analysen. Ett värde på 0,60 visar på ett tydligt samband med en viss 

spridning. 

	

Determinationskoefficienten, R2 ,  är 0,36 vid multivariata analysen. Värdet tolkas på 

samma sätt som vid analysen av BATH. Det visar att drygt en tredjedel av variationen i 

FoU förklaras av de undersökta variablerna. Huvuddelen av variationen förklaras dock 

av andra okända faktorer.	

 

Den statistiska signifikansen av det erhållna resultatet prövas på samma sätt som 

tidigare. Ett t-test görs och kompletteras med att studera det p-värde som hör till för att 

uppskatta risken att t-testet är felaktigt.	
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T-testet vars närmare detaljer redovisas i bilaga 14 visar att resultaten är signifikanta på 

95%-nivån. Det tillhörande p-värdet är 2,21*10-15 och är mycket mindre än 0,05 varför 

t-testets resultat är statistiskt signifikant på 95%-nivån. Sammantaget innebär detta att 

de resultat som ges av regressionsanalysen får anses statistiskt signifikanta.	

	

Vad gäller bortfallet följer det samma mönster som redovisats för BATH. Den enda 

skillnaden är att det kvarstod 211 observationer i den slutliga regressionsanalysen. Då 

hälften av observationerna togs bort som en del av metoden innebär det att det 

ursprungligen fanns 422 observationer som undersökningen bygger på.  Detta motsvarar 

ett internt bortfall på 86 %.  

 

Bortfallet har samma orsaker som i diskussionen rörande BATH. På så samma sätt som 

i det fallet innebär det interna bortfallet ett problem som måste bemötas.	

  

5.3.3 Kontrollvariablernas påverkan 

	

Kontrollvariablerna undersöks på samma sätt som innan och med samma syfte. 

Tabellen nedan redovisar korrelationskoefficienterna (r) för den linjära regressionen 

mellan de oberoende variablerna i matrisform.	

 

 SMOOTH Total assets EBITDA + 

FoU/Total revenue 

SMOOTH 1 0,17 0,23 

Total assets 0,17 1 0,02 

EBITDA + 

FoU/Total revenue 

0,23 0,02 1 

	
	

Precis som i fallet med BATH har båda kontrollvariablerna en svag positiv korrelation 

med SMOOTH. Den är dessutom mycket svagare än korrelation mellan SMOOTH och 
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FoU. Med samma resonemang som i det fallet blir slutsatsen att kontrollvariablerna inte 

ger orsak att ifrågasätta det erhållna resultatet.	
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6. Analys 

6.1 Allmänt 

I föregående kapitel har resultatet av de genomförda regressionsanalyserna presenterats. 

Vidare har en statistisk tolkning gjorts av resultaten. I detta kapitel kommer resultatet att 

sättas in i sitt företagsekonomiska sammanhang och användas för att pröva de 

uppställda hypoteserna. Analysen genomförs i två delar, en för varje regressionsanalys, 

som utmynnar i att den därmed knutna hypotesen antas eller förkastas.	

6.2 Big Bath 

Den statistiska analysen av den oberoende variabeln BATH och dess samband med 

variabeln FoU har gjorts med syftet att pröva den första hypotesen som lyder: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan incitamentet att genomföra ett big bath och 

kostnaderna för forskning och utveckling. 

 

Den genomförda undersökningen identifierar ett klart positivt samband som stödjer 

hypotesen. Det innebär att de företag vars resultatutveckling har försämrats onormalt 

mycket, därmed visar på starkare incitament för big bath också redovisar en högre andel 

FoU kostnader.	Det är dock inte möjligt att ta ställning till hypotesen utan att göra en 

helhetsvärdering av hela resultatet från regressionsanalysen. Det innebär att såväl beta-

värdet, korrelationskoefficienten som bortfallet måste vägas samman med en diskussion 

om kontrollvariablerna och signifikansen hos undersökningen. 

 

Beta-värdet visar på ett positivt samband som grovt räknat innebär att en ökning av 

incitamentet ger en ökning av kostnaderna för forskning och utveckling av samma 

storleksordning. Korrelationskoefficienten avseende BATH och FoU är måttlig. Den är 

dock som har diskuterats i föregående kapitel så pass hög att sambandet på den grunden 

måste antas existera. Detta talar för att resultatet bekräftar hypotesen. Detta stärks av att 

resultaten med marginal är signifikanta på 95 % nivån. I enlighet med Sun, (2013), 
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betyder detta att företagsledningen i företagen passar på att kostnadsföra så mycket de 

kan när företaget har presterat med sämre resultat. Detta görs genom att 

företagsledningen frestas att under den perioden föra in så många och stora kostnader 

som möjligt i form av big bath. Detta då företagsledningarnas rörliga ersättning redan 

kommer att bli låg för en viss period. Syftet är då att kunna redovisa ännu högre resultat 

under efterföljande redovisningsperioder. Vilket skulle resultera i en högre rörlig 

ersättning under dessa kommande perioder och sammanfattningsvis över tiden vara 

ekonomiskt gynnsamt för företagsledningen (Sun, 2013, p. 3104).	

 

Kontrollvariablerna tillför föga för att stärka tillförlitligheten hos resultatet. Detta 

påstående baseras på att endast svaga samband finns mellan kontrollvariablerna och den 

oberoende variabeln BATH. De höjer inte heller nämnvärt korrelationskoefficienten för 

den multivariata analysen jämfört med den bivariata där kontrollvariablerna inte ingår. 

Detta strider mot vad Elliott & Shaws (1988) och Gu et al., (2005) fann i sina 

undersökningar. Deras resultat pekade på en koppling mellan företagets storlek och 

användandet av earnings management i form av big bath. Även Mande et al., (2000) och 

Landry & Callimaci (2003) fann att företagens storlek påverkar hur företag gör sina val 

av redovisningsmetod vid redovisning av forskning och utvecklingskostnader i så måtto 

att stora företag har en mindre tendens att aktivera av forskning och 

utvecklingskostnader. Någon förklaring till skillnaderna mellan de redovisade studierna 

och denna studies resultat kan inte ges.  

 

Det stora interna bortfallet är besvärande för undersökningen. Bortfallet beror sannolikt 

till största del på att företag inte särredovisar kostnaderna för forskning och utveckling. 

De fall där företagen särredovisar men redovisar en kostnad som är 0 måste tolkas som 

att de helt enkelt inte har några sådana kostnader den aktuella perioden. Även om dessa 

faller bort i undersökningen kan de ändå inte ses som ett bortfall. När det interna 

bortfallet vägs mot den höga signifikansen som resultatet uppvisar blir dock slutsatsen 

att inte låta bortfallet påverka bedömningen i negativ riktning. 

 

Efter att ha konstaterat att kontrollvariablerna inte tillför något och att det interna 

bortfallet trots allt kan bortses från måste resultatet trots allt bedömas baserat endast 

utifrån  beta-värdet och korrelationskoefficienten. Undersökningen antar att storleken på 
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en resultatförsämring mäter företagsledningars incitament att bedriva earnings 

management, i detta fall i form av ett big bath. Sun (2013) menar att företagsledningar i 

ett sådant läge kan välja att flytta kostnader till den aktuella perioden som lika väl kunde 

anses höra till en annan period (Kothari, et al., 2016, p. 560) i syfte att skapa bättre 

resultat i framtiden som då kan ge upphov till högre framtida bonusutbetalningar. Detta 

gynnar då ledningen sett över ett längre tidsperspektiv (Sun, 2013, p. 3104). Detta 

kräver dock att redovisningsreglerna kring det aktuella kostnadsslaget innehåller 

tillräckliga moment av redovisningsfrihet för att det inom redovisningsreglernas ram 

ska vara mjöligt. Som tidigare har visats innebär reglerna i IAS 38 ett sådant mått av 

redovisningsfrihet att det kan förväntas att eventuell earnings management även tar sikte 

på kostnaderna för forskning och utveckling. Detta resonemang avspeglar sig också i 

undersökningens första hypotes. 

 

Undersökningen klarlägger genom korrelationskoefficienten ett statistiskt säkerställt 

samband där en ökning av proxien för incitamentet att bedriva ett big bath och nivån på 

kostnaderna för forskning och utveckling har ett positivt samband. Av beta-värdet följer 

att en ökning av incitamentet ger en närmast lika stor ökning av kostnaderna för 

forskning och utveckling. Detta positiva samband är det som hypotesen antar existerar. 

Hypotesen avseende big bath är därmed bekräftad. 

6.3 Income smoothing 

Den statistiska analysen av den andra oberoende variabeln SMOOTH och dess samband 

med variabeln FoU har gjorts med syftet att pröva den andra hypotesen som lyder:	

	

H2: Det finns ett positivt samband mellan incitamentet att genomföra income smoothing 

och kostnaderna för forskning och utveckling.	

	

I likhet med den genomförda undersökningen för big bath identifierar den genomförda 

undersökningen avseende income smoothing ett positivt samband mellan proxien för 

incitatamentet för att bedriva income smoothing och nivån på kostnaderna för forskning 

och utveckling. Sambandet är om endast korrelationskoefficienten betraktas starkare än 

det samband som stödjer studiens första hypotes avseende big bath. Det innebär att de 
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företag vars resultatutveckling är onormal positiv, därmed visar på starkare incitament 

för income smoothing, i likhet med fallet med big bath redovisar en störra andel 

kostnader för forskning och utveckling. Innan ställning tas till hypotesen måste dock en 

helhetsvärdering även här göras av hela resultatet. Det innebär även i detta fall att såväl 

beta-värdet, korrelationskoefficienten som bortfallet måste vägas samman med en 

diskussion om kontrollvariablerna och signifikansen hos undersökningen.	

	

Beta-värdet är i jämförelse med big bath fallet lägre men fortfarande positivt och visar 

att en ökning av incitamentet avspeglas i en ökning av kostnaderna för forskning och 

utveckling som endast är drygt hälften så stor. Detta innebär att av någon orsak så leder 

en given nivå på incitamentet att bedriva earnings management i fallet med income 

smoothing till ett lägre utfall. Det skulle kunna tänkas bero på det känns mindre 

angeläget att bedriva earnings management i goda tider än i dåliga. Detta är dock endast 

en spekulation och studien har inte möjlighet att svara på frågan. 

 

Korrelationskoefficienten är jämfört med analysen av big bath fallet högre. Detta 

innebär att den observerade spridningen kring regressionslinjen är mindre i detta fall än 

det var i big bath fallet. Det talar i sin tur för ett starkare samband än vad som då 

observerades och som ledde till att hypotesen slutligen godtogs. 

Korrelationskoefficienten är även i detta fall statististiskt signifikant. 

 

I likhet med undersökningen av kopplingen mellan incitamentet att genomföra en big 

bath och forsknings och utvecklingskostnaderna förekommer det även när sambandet 

mellan incitamentet att genomföra income smmothing och forsknings och 

utvecklingskostnaderna studeras endast svaga samband med kontrollvariablerna. De 

höjer inte heller nämnvärt korrelationskoefficienten för den multivariata analysen 

jämfört med den bivariata där kontrollvariablerna inte ingår. Även i detta fall går emot 

resultatet av den forskning som Elliott & Shaws (1988), Gu et al., (2005), Mande et al., 

(2000) och Landry & Callimaci (2003) har genomfört. I de nämnda studierna 

identifierades en koppling mellan företagets storlek och användandet av earnings 

management i form av income smoothing. Skillnaden mellan studiens fynd och den 

tidigare forskningen kan i nuläget inte förklaras. Sammanfattningsvis kan 
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kontrollvariablerna likt fallet med big bath inte stärka tillförlitligheten hos det 

identifierade sambandet. 

 

Precis som det är för undersökningen big bath är det stora interna bortfallet besvärande. 

Då den ursprungliga datan är gemensam för de båda regressionsanalyserna ska bortfallet 

tolkas på samma sätt som i analysen av big bath fallet. Detta innebär att när det interna 

bortfallet vägs mot den höga signifikansen som resultatet uppvisar blir dock slutsatsen 

att inte låta bortfallet påverka bedömningen i negativ riktning.	

 

Enligt Sun, (2013) har en företagsledning  inte har något intresse av att redovisa ett 

ännu högre resultat under en period med goda resultat utan önskar istället skjuta 

resultaten framför sig om möjligheten finns för att maximera sin totala bonusersättning. 

Detta då företagsledningar så att säga inte får betalt för resultatnivåer som överstiger 

taken i bonussystemen utan har ett intresse av att flytta de goda resultaten så att den 

totala bonusen över tid maximeras. Samtidigt menar Shust (2015) att 

kapitalmarknaderna vill att företagen presenterar en jämn resultatutveckling utan stora 

avvikelser i kostnader mellan olika perioder. Det finns empiriska belägg för denna 

önskan även gällerallt inom sektorer med en stor andel forskning och 

utvecklingskostnader (Shust, 2015, pp. 373-374). Detta skulle leda till att 

företagsledningar dels passar på att inte redovisa högre intäkter under en period än man 

så att säga får betalt för, men framförallt att företagsledningen tar tillfälle i akt att 

kostnadsföra forsknings och utvecklingskostnader under perioder med goda 

resultatnivåer i syfte att jämna ut dessa över tiden vilket då även möjliggör att 

presentera den jämna resultatutveckling utan stora avvikelser i kostnader mellan olika 

perioder som kapitalmarknaderna efterfrågar (Shust, 2015, p. 373). 

 

 

På samma sätt som i fallet med big bath räcker det inte med ett incitament att genomföra 

earnings management. Redovisningsreglerna måste också innehålla ett mått av 

redovisningsfrihet som gör det möjligt inom ramen för reglerna. IAS 38 som styr 

redovisningen av forsknings och utvecklingskostnader innehåller som tidigare nämnts 

en sådan frihet. Sammantaget har detta lett fram till den hypotes som undersökningen 

prövar. Den sammantagna analysen visar att betavärdet och korrelationskoefficienten 
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pekar på ett samband mellan incitamentet att genomföre income smoothing och 

kostnaderna för forskning och utveckling. Av någon orsak är dock sambandet svagare 

än det för big bath i den betydelsen att en given nivå på incitamentet ger än lägre 

påverkan på forsknings och utvecklingskostnaderna. Sambandet är dock starkare i 

betydelsen att den observerade datan bättre anknyter till regressionslinjen. 

 

På samma sätt som i fallet med big bath kan kontrollvariablerna inte stödja 

undersökningens resultat då de har endast svag korrelation med kostnaderna för 

forskning och utveckling. Det stora interna bortfallet är som nämnts besvärande men 

baserat på korrelationskoefficienten, beta-värdet och den höga signifikansen hos 

korrelationskoefficienten anses resultatet bekräfta även den andra hypotesen om ett 

positivt samband mellan graden av incitament att bedriva income smoothing och 

kostnaderna för forskning och utveckling. 

6.4 Innebörden av determinationskoefficienterna 

Resultaten av de två regressionsanalyserna innehåller även determinationskoefficienter 

för de studerade sambanden. Dessa redovisades i samband med övriga resultat från 

regressionsanalyserna. Som tidigare har diskuterats mäter determinationskoefficienten 

hur stor del av den beroende variabelns, i det här fallet kostnaderna för forskning och 

utveckling, som förklaras av det observerade sambandet. 

 

Vad gäller fallet med big bath är värdet 20% och för income smoothing är värdet 32%. 

Det innebär att endast en femtedel respektive än tredjedel av den observerade 

variationen kan förklaras av de observerade sambanden. Det innebär också att andra 

faktorer i ännu större utsträckning än en önskan att genomföra earnings management 

styr nivån på kostnaderna för forskning och utveckling. Det intressanta är att 

korrelationskoefficienterna är så pass höga som det är trots den låga förklaringsgraden. 

Detta skulle kunna bero på att någon annan faktor samvarierar med både incitamentet 

att bedriva earnings management och kostnaderna för forskning och utveckling. Det 

hade varit önskvärt att fånga upp denna faktor som en kontrollvariabel. Dessvärre 

visade det sig att de valda kontrollvariablerna trots stöd i litteraturen ej var lämpliga. 

	



 

 

	

49 

6.5 Sammanfattning av analysen 

Sammanfattningsvis innebär analysen av den genomförda undersökningen att båda de 

uppställda hypoteserna bekräftades. Det kan alltså antas finnas ett samband mellan 

graden av incitament att bedriva earnings managemnet såväl i form av big bath som 

income smoothing och nivån på kostnaderna för forskning och utveckling. 

Undersökningens svagheter ligger i att kontrollvariablerna visade sig vara olämpligt 

valda och det stora interna bortfallet. Styrkan ligger i den höga statistiska signifikansen.	 	
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7. Slutsatser 

7.1 Inledning 

I detta avsnitt ska undersökningens resultat återföras på dess frågeställning och syfte. I 

det arbetet är det värt att notera att de två hypoteser som härleddes ur den underliggande 

teorin har bekräftats. Det antas således existera två positiva samband. Det ena är mellan 

graden av incitament att genomföra ett big bath och kostnaderna för forskning och 

utveckling. Det andra positiva sambandet är mellan graden att bedriva income 

smoothing och kostnaderna för forskning och utveckling. 

7.2 Studiens frågeställning 

Slutsatserna tar avstamp i studiens frågeställning som är: 

 

Hur ser det eventuella sambandet mellan incitamentet att bedriva earnings management 

och kostnaderna för forskning och utveckling ut? 

 

De två hypoteserna antog att det former av earnings management som borde uppträda i 

samband med redovisningsreglerna i IAS 38 är av formerna big bath och income 

smoothing. Bägge dessa hypoteser bekräftades. Det innebär att studien fann att det 

existerade ett positivt samband mellan incitamentet att bedriva earnings management 

och kostnaderna för forskning och utveckling. Sambandet hade dock olika karaktär i de 

två olika fallen. 

 

Studien visade att incitament att genomföra ett big bath gav en kraftigare påverkan på 

kostnaderna för forskning och utveckling än incitament att genomföra income 

smoothing. Samtidigt var sambandet tydligare i fallet med income smoothing. I fallet 

med income smoothing förklarades även en högre andel av variationen av kostnaderna 

för forskning och utveckling av det observerade sambandet. Totalt sett är det dock 

majoriteten av variationen av kostnaderna för forskning och utveckling som inte 
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fångades upp av regressionsanalysen. Det innebär att en eller flera okända faktorer har 

en stor påverkan på dessa kostnader. Dessvärre fångade kontrollvariablerna inte upp 

dessa faktorer. 

 

Studiens frågeställning besvaras alltså med att ett incitament att bedriva earnings 

management leder till ökade kostnader för forskning och utveckling. Denna påverkan är 

starkare vid big bath fallet då företagets resultat är jämförelsevis sämre än vid fallet med 

onormalt höga resultat. Däremot förklaras en högre andel av variationen i kostnaderna 

av earnings management vid onormalt höga resultat. 

7.3 Hur förhåller sig undersökningen till studiens syfte 

Studiens syfte är att undersöka om redovisningsfriheten i IAS 38 leder till earnings 

management. För att ge ett entydigt svar på detta i form av en frågeställning krävs att 

kausalitetsriktningar kan utläsas. Den valda metoden tillåter inte detta varför en 

frågeställning fick härledas ur syftet. Det kan dock argumenteras för att incitament och 

möjlighet i form av redovisningsfrihet är nödvändiga för att earnings management ska 

uppstå.  IAS 38 innebär att den nödvändiga redovisningsfriheten finns inom området för 

forsknings och utvecklingskostnader. Den genomförda studien visar också på ett 

samband mellan graden av incitament att bedriva earnings management och kostnaderna 

för forskning och utveckling. 

 

Detta innebär att studien uppfyller syftet i den meningen att den har identifierat en 

koppling mellan kostnaderna för forskning och utveckling och earnings management. 

Den har dock inte nått hela vägen fram och kunnat fastslå att kausaliteten är sådan att 

det är just skrivningen av IAS 38 som ger upphov till earnings management. Det är 

möjligt att kausalitetsriktningen är sådan att det är förekomsten av earnings 

management som är drivande och kostnaderna för forskning och utveckling dras med så 

att säga i farten. 
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7.4 Sammanfattning 

Studien visar på positivt samband mellan incitament att bedriva earnings management i 

form av big bath och income smoothing och kostnaderna för forskning och utveckling 

vilket innebär att företagsledningar synes utnyttja forsknings och 

utvecklingskostnaderna för att reglera resultatet.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 Kontroll av Orbis 

Som tidigare noterats kan inte databasens uppgifter godtas utan någon form av kontroll. 

Den manuella kontrollen gav följande resultat:	

	

Företagsnamn	 EBITDA 
(Orbis)*	

Omsättning*	 EBITDA 
(ÅR)*	

Omsättning *	

	
*=MSEK	
ASSA 
ABLOY AB	

10 401	 56 924	 10 419	 56 843	

NOBIA AB	 1 114	 12 546	 1 134	 12 392	
INTRUM 
JUSTITIA AB	

1 711	 5 184	 1 711	 5 184	

AQ GROUP 
AB	

238	 2 639	 239	 2 616	

MYCRONIC 
AB	

287	 1 478	 301	 1 475	

FAST 
PARTNER 
AB	

587	 921	 584	 921	

	
GOTENEHUS 
GROUP AB	

28	 591	 30	 580	

TRIBONA AB	 326	 425	 326	 425	
ARISE AB	 198	 288	 197	 288	
WESC AB	 -39	 162	 -36	 162	
AMASTEN 
HOLDING AB	

22	 89	 23	 88	

BIOINVENT 
INTERNATIONAL 
AB	

-53	 50	 -53	 47	

	
AGELLIS GROUP 
AB	

1	 18	 1	 18	

BIOTECH-IGG AB	 -3	 6	 -3	 6	

MYFC HOLDING 
AB (PUBL)	

-22	 2	 -22	 2	

AXICHEM AB 
(PUBL)	

-6	 0	 -6	 0	
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LINDAB 
INTERNATIONAL 
AB	

645	 7017	 625	 7003	

	
	
En snabb studie av datan visar att vissa avvikelser förekommer. Följande statistik har 

beräknats: 

 
Genomsnittsavvikelse avseende EBITDA:  0,018 
 
Standardavvikelse avseende EBITDA:   0,026 
 
Genomsnittsavvikelse avseende omsättning:  0,007 
 
Standardavvikelse avseende omsättning:   0,015 
 
Genomsnittsavvikelserna är måttliga 1,8 procentenheter avseende resultatmåttet och 

låga 0,7 procentenheter avseende. Avseende EBITDA är avvikelserna ojämnt fördelade 

och består av dels små och stora avvikelser då genomsnittet är i samma storleksordning 

som standardavvikelsen. Vad gäller omsättningen tyder det låga genomsnittsvärdet i 

förhållande enstaka stora avvikelser. Detta skulle i och för sig kunna vara ett bekymmer. 

Avvikelserna är dock så små både som genomsnitt och i absoluta termer där den största 

enskilda avvikelsen är 8,3 % att datan godtas som den är. 
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Bilaga 2 Beräkning av median för variabeln BATH 

 

Medianen för de negativa värdena: 		

		 		

Medianen -0,043975312 

Värden ≤ -0,043975312 Behåller sitt värde 

Värden > -0,043975312 Får värdet 0 

 

Bilaga 3 Beräkning av median för variabeln SMOOTH 

Medianen för de positiva värdena:   
    
Medianen 0,03988565 
Värden >	0,03988565 Behåller sitt värde 
Värden ≤	0,03988565 Får värdet 0 
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Bilaga 4 Bivariat och Multivariat analys av BATH 
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Bilaga 5 Bivariat analys total assets mot BATH 
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Bilaga 6 Bivariat analys EBITDA+FoU/ Total revenue mot BATH 
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Bilaga 7 Bivariat analys total assets mot EBITDA+FoU/ Total revenue 
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Bilaga 8 Bivariat och Multivariat analys av SMOOTH 
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Bilaga 9 Bivariat analys total assets mot SMOOTH 
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Bilaga 10 Bivariat analys EBITDA+FoU/ Total revenue mot SMOOTH 
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Bilaga 11 Bivariat analys total assets mot EBITDA+FoU/ Total revenue 
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Bilaga 12 Urvals och beräkningssteg 

 
 

  

Urval Orbis

1. Listed/Unlisted companies: Publicly listed companies
2. Main stock exchange: Nasdaq OMX - Stockholm
3. World region/Country/Region in country: Sweden
4. Research&Development expenses (th SEK): 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

for at least one of the selected periods, exclusion of companies with no recent financial data and Public authorities/States/Governments
5. De värden som hämtas från orbis för att användas i underökningen är:

Research&Development expenses(FoU) (th SEK): 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
Total assets(Totala tillgångar) (th SEK): 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
Ebitda (th SEK): 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
Total revenue (th SEK): 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Beräkningssteg:

1. Andel FoU beräknas 
2. Resultatförändring beräknas
3. Medianvärde beräknas för positiva och negativa tal
4. Kodning av SMOOTH och BATH
5. Beräkning av kontrollvariabel (Ebitda+FoU)/ total revenue
6. Borttagning av de företag som har värdefel alla företagsår 2007-2014, alla variabler ( trimming)
7. Borttagning av de företag som har värdefel enstaka företagsår 2007-2014, alla variabler ( trimming)
8. Winsorizing 95% på alla variabler. 
8. Uppdelning av variabler per SMOOTH och BATH
9. Bortagande av de företagsår där SMOOTH resp BATH Kodats till 0
10. Regressioner utförs
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Bilaga 13 t-test avseende regressionsanalys för BATH 

Som noterades tidigare är variabeln BATH icke intuitiv. Hade absolutbelopp istället 

använts hade t-kvoten varit 5,40 för den bivariata analysen och 5,24 för den 

multivariata. 

 

118 observationer och n-2 frihetsgrader ger 116 frihetsgrader. Den använda tabellen 

hade 100 eller 120 frihetgrader. Då 100 frihetsgrader är ett strängare kriterium används 

det. Tabellvärdet för 95% och 100 frihetsgrader är 1,660. 

 

Då t-kvoten är större än 1,660 förkastas nollhypotesen och sambandet är statistiskt 

signifikant på 95% nivån. 

 

Bilaga 14 t-test avseende regressionsanalys för SMOOTH 

211 observationer och n-2 frihetsgrader ger 209 frihetsgrader. Den använda tabellen 

hade som mest 120 frihetsgrader. Då 120 frihetsgrader är ett strängare kriterium kan det 

användas. Tabellvärdet för 95% och 120 frihetsgrader är 1,660. 

 

Då t-kvoten är större än 1,645 förkastas nollhypotesen och sambandet är statistiskt 

signifikant på 95% nivån. 

	


