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Sammandrag 
Med earnings management kan bolagsledningen dölja bolagets verkliga prestation från dess 

intressenter. Revisionsutskott och stora ägare är två corporate governance mekanismer som 

genom att granska bolagets ekonomiska rapportering leder till minskad earnings management. 

Den svenska lagstiftningen om revisionsutskott är relativt ny (från 2009) och svenska bolag 

präglas även av en stark ägarkultur där koncentrerat ägande är vanligt. Denna studie syftar 

därmed till att studera sambandet mellan revisionsutskott samt koncentrerat ägande och 

earnings management inom svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen under åren 2012-

2014. Teorin bygger på earnings quality, earnings management och corporate governance. Tre 

hypoteser utvecklas utifrån tidigare forskning inom earnings management och corporate 

governance. Den modifierade Jonesmodellen används för att uppskatta earnings management 

utifrån absoluta diskretionära periodiseringar och multipla regressioner används för att 

undersöka hypoteserna. Undersökningens resultatet visar att varken existensen av 

revisionsutskott eller antalet ledamöter i revisionsutskott har ett signifikant samband med 

earnings management. Koncentrerat ägande visar ett svagt signifikant negativt samband med 

earnings management, även när revisionsutskott kontrolleras för men inte när antalet 

ledamöter kontrolleras för. 

 

Nyckelord: Earnings Quality, Earnings Management, Corporate Governance, 

revisionsutskott, koncentrerat ägande.
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1 Inledning 
Gällande Enron-skandalen under tidigt 2000-tal har revisionsutskottets roll i skandalen 

diskuterats och kritik har riktats mot brister inom den interna kontrollen (Krishnan, 2005).  

“One of the mysteries of Enron Corp.'s fall from grace is how an audit committee chock full of talent could 

have been blind to the company's financial sleight of hand.” (Lavalle, 2002)  

“The Enron episode has been a sharp reminder of the critical importance of internal auditing’s relationship 

with the audit committee.” (Verschoor, 2002, s. 29) 

Revisionsutskottet i Enron uppmärksammade inte diskrepanserna i redovisningen och 

lyckades inte med sin övervakande funktion (Lavalle, 2002). Således uppfylldes inte 

corporate governance strukturens syfte. Detta kan ha berott på flera orsaker, bland annat att 

vissa ledamöter i revisionsutskottet ägde aktier i Enron. Fanns det incitament bland 

ledamöterna i utskottet att inte rapportera diskrepanser i redovisningar för att inte riskera att 

aktierna skulle falla i värde? (ibid.)  

Eniro är ett svenskt exempel på att earnings management uppdagats. Ledningen hade utfört 

felaktiga periodiseringar av intäkter och uppdagandet ledde till att aktiens pris som mest sjönk 

med 36 % på en dag (Petersson, J./TT, 2014) Styrelsen hade infört ett revisionsutskott (Eniro, 

2013; Eniro, 2014; Eniro, 2015) men lyckades ändå inte granska ledningens arbete tillräckligt 

för att hitta diskrepanserna. Hade Eniro-skandalen kunnat undvikas om det funnits ytterligare 

en kontrollmekanism i form av stora ägare som haft incitament att granska ledningen? 

1.1 Problemformulering 
Enligt Dechow & Schrand (2004, s. 5) kan bolagsledningen dölja bolagets verkliga prestation 

genom att medvetet påverka redovisningen så att bilden av bolaget förskönas. Detta kallas 

earnings management och leder till lägre earnings quality. Earnings quality innebär några 

olika saker: hur bra resultatet reflekterar bolags verkliga prestation, hur bra resultatet är på att 

förutspå bolags framtida prestation och att resultatet kan användas för att uppskatta värden på 

bolag. Kvaliteten på redovisat resultat är alltså viktig då det påverkar hur bra kvalitet det blir 

på de finansiella analyser som görs på bolaget (ibid.).  

Earnings management är relaterat till hur stark intern kontroll bolag har (Davidson et al., 

2005). Revisionsutskottet är en mekanism inom den interna kontrollen vars syfte är att överse 
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bolagets finansiella rapportering och revisionsprocess (Dao et al., 2013). Därmed är 

användning av revisionsutskott ett sätt att hantera earnings management (Kouki et al., 2011). 

Ägarna är ytterligare en kontrollmekanism som granskar ledningens arbete då de har ett 

intresse att få avkastning på sin investering. Detta ger dem incitament att granska bolagets 

ekonomiska rapportering och stora ägare har tillräcklig rösträtt för att faktiskt påverka 

bolagets riktning, i Sverige är en sådan ägarstruktur vanlig (Shleifer & Vishny, 1997). 

I Sverige har det varit lagstiftat om revisionsutskott sedan 2009 (8 kap 49a § ABL SFS 

2005:551), det är således en relativt ny lag vilket kan förklara varför det saknas forskning om 

effekten av revisionsutskott bland svenska bolag. Lagen syftar till att förbättra earnings 

quality genom att revisionsutskottet ska granska bolagets ekonomiska rapportering. Tidigare 

forskning visar att revisionsutskott bidrar till lägre nivåer på earnings management (Chtourou 

et al., 2001; Dechow et al., 1996; Kouki et al., 2011). Även ett större antal ledamöter i 

utskottet bidrar till lägre earnings management (Anderson et al., 2004; Chtourou et al.,2001; 

Klein, 2002). Därmed förväntas att existensen av ett revisionsutskott ska minska earnings 

management. Dock finns det utrymme för svenska styrelser att själva utföra utskottets 

uppgifter, istället för att utnämna ett specifikt revisionsutskott (8 kap 49a § ABL SFS 

2005:551). Har detta val en effekt på earnings management?  

En annan kontrollmekanism som kan påverka earnings quality är stora ägare som har 

incitament att granska ledningen. Stora ägare är vanligt inom svenska bolag till skillnad från 

länder som USA och Storbritannien där ägandet är mer utspritt (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2015). Tidigare forskning (Burns et al., (2010); Chtourou et al., 2001; 

Dechow et al., 1996) har visat att stora ägare bidrar till lägre nivåer på earnings management. 

Då en stor del tidigare forskning inom earnings management har utförts i just USA och 

Storbritannien blir det intressant att studera hur effekten av stora ägare ser ut i ett land där 

denna kontrollmekanism är vanligt förekommande. Hur ser effekten av stora ägare på 

earnings management ut i Sverige där stora ägare är vanligt förekommande? 
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1.2 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka sambandet mellan corporate governance och earnings management 

bland svenska bolag. Detta då lagstiftningen om revisionsutskott är relativt ny och stora ägare 

är vanligt förekommande. Detta leder fram till följande forskningsfråga: 

Finns det ett samband mellan kontrollmekanismerna revisionsutskott samt stora ägare och 

earnings management? 

1.3 Disposition 
Uppsatsen upplägg är som följer. Avsnitt 2 behandlar studiens teoretiska grund och 

presenterar earnings quality, earnings management och corporate governance. I detta avsnitt 

formuleras studiens hypoteser baserat på tidigare forskning. I avsnitt 3 beskrivs den metod 

som kommer att användas i form av en tvärsnittsstudie med den modifierade Jonesmodellen 

samt den regressionsmodell som används i undersökningen. I avsnitt 4 presenteras och 

analyseras undersökningens resultat. I avsnitt 5 behandlas studiens slutsats och trovärdighet 

samt förslag på vidare forskning. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt förklaras begreppen earnings quality, earnings management och corporate 

governance som är den teoretiska grunden för denna studie. Vidare presenteras tidigare 

forskning inom earnings management varpå studiens hypoteser utvecklas. 

2.1 Earnings quality 
Dechow & Schrand (2004, s. 5) utmärkande aspekter av en hög earnings quality: om resultatet 

på ett riktigt sätt återspeglar bolagets nuvarande prestation, är resultatet är en bra indikator på 

framtida prestation och är ett användbart mått för att värdera bolaget. Detta uppnås då 

resultatet är ihållande och förutsägbart. Enligt Dechow & Schrand (ibid., s. 7) är rena 

kassaflöden inte en tillräckligt bra indikator på ett bolags nuvarande och framtida prestation, 

jämfört med resultatet i sin helhet. I bolags kassaflöden finns det variationer som gör att 

bolagets underliggande prestation inte återspeglas om man räknar resultatet utifrån endast 

kassaflöden. Ett exempel på detta är att intäkter och kostnader för en viss aktivitet inte 

nödvändigtvis uppkommer samtidigt. I resultatet används då periodiseringar för att justera för 

variationerna i kassaflödet och skapa ett resultat som speglar bolagets underliggande 

ekonomiska prestation. Genom att använda periodiseringar kan bolag alltså dämpa 

kassaflödenas volatilitet och skapa ett resultat som visar en mer korrekt bild av resultatet 

(ibid., s. 5-7).  

När periodiseringar görs krävs dock uppskattningar och bedömningar, vilket gör att kvaliteten 

på periodiseringarna och resultatet varierar mellan bolag. Vissa bolag kräver mer 

bedömningar än andra, till exempel har bolag i växande branscher ofta högre nivåer på sina 

periodiseringar vilket försvårar bedömningen av tillförlitligheten (ibid., s. 20). Ju svårare det 

blir att bedöma periodiseringarna desto lättare blir det att felbedömningar görs. Ju fler 

felbedömningar som görs desto sämre blir bolagets earnings quality, eftersom felen måste 

korrigeras i framtida resultat (ibid., 2004, s. 7). 

Earnings quality kan alltså förbättras om periodiseringar används för att jämna ut volatiliteten 

i kassaflödena, men försämras om periodiseringarna används för att dölja de kassaflöden som 

speglar förändringar i bolagets underliggande prestation (ibid., s. 7). Därmed blir resultatets 

kvalitet en funktion av bolagets periodiseringar (ibid., s. 20). 
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2.2 Earnings management 
Av resonemanget i föregående stycke framgår det således att periodiseringar inte bara är 

positivt för bolagets earnings quality. Periodiseringar skapar även utrymme för 

felbedömningar och därmed möjligheter för ledningen att agera opportunistiskt. Det kan 

finnas en vilja hos bolagsledningen att visa ett resultat som är ihållande och förutsägbart för 

att förbättra bolagets rykte bland analytiker och investerare (Dechow & Schrand, 2004, s. 5). 

Det kan även vara så att ledningen jagar kortsiktiga resultat för att visa en positiv bild av 

bolaget, vilket kan leda till periodiseringar som visar ett resultat som inte längre speglar den 

underliggande prestationen. Detta påverkar framtida resultat då bolaget kan komma att 

behöva göra framtida nedskrivningar eller justeringar av tidigare periodiseringar som inte 

representerar den underliggande prestationen för dessa perioder. Detta gör att resultatets 

kvalitet försämras (ibid., s. 7). Andra anledningar till att manipulera resultatet kan vara för att 

det finns ett behov av extern finansiering eller för att bolaget ligger nära de gränser för 

skuldnivåer som avtalats i olika kontrakt (Dechow et al., 1996). Även dessa anledningar syftar 

alltså till att skapa en annan bild av bolaget än den verkligen prestationen visar.  

Det är alltså möjligt för bolagsledningen att manipulera resultatet genom att justera de 

finansiella rapporterna på olika sätt. Det finns olika definitioner av vad earnings management 

innebär. Nedan citerar vi två vanligt använda definitioner av earnings management: 

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

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

performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting 

numbers.” (Healy and Wahlen, 1999, s. 368).  

”a purposeful intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some 

private gain” (Schipper, 1989, p. 92) 

Av dessa två definitioner framgår det att earnings management innebär att ledningen, för egen 

vinning, medvetet ändrar i finansiella rapporter och skapar en missledande bild av bolagets 

underliggande prestation. 

För bolaget och dess ledning finns det således olika fördelar med earnings management. Dock 

kan bolag nämligen uppleva negativa konsekvenser om earnings management framkommer. 

Enligt Dechow et al. (1996) kan några konsekvenser vara att korta räntor blir dyrare och att 

bolagets bid-ask spread ökar för bolag där earnings management uppdagas. Även investerare 



   

 7 

kan bli mer skeptiska till bolag som manipulerar sina resultat och investerarnas tilltro till 

bolagets finansiella rapporter minskar. Dock är det först när earnings management avslöjas 

som dessa negativa konsekvenser uppkommer (ibid.). 

2.3 Corporate governance 
När earnings management uppdagas försämras bolagets earnings quality och bolaget upplever 

negativa konsekvenser, vilket är en nackdel för bolagets intressenter. Därför finns corporate 

governance mekanismer för att balansera intressena hos de många olika intressenter ett bolag 

har. Med corporate governance menas de procedurer och processer enligt vilka ett bolag 

kontrolleras och styrs, här ingår bland annat styrelsen och dess revisionsutskott (European 

Central Bank, 2004). Corporate governance syftar även till att kontrollera trovärdigheten i 

bolagets finansiella rapporter och ska fungera begränsande på earnings management, ju 

svagare övervakning av ledningen desto större sannolikhet att earnings management sker 

(Dechow et al., 1996). Corporate governance syftar till att övervaka ledningen (Dechow & 

Schrand, 2004, s. 62).  

Dechow et al. (1996) visade att corporate governance strukturen påverkar om ledningen väljer 

att manipulera resultatet eller ej, där bolag med en svag struktur är mer benägna att 

manipulera resultatet.  Några corporate governance mekanismer som gör det mer troligt att 

earnings management sker är: (a) om revisionsutskott saknas, (b) om VD:n är en av bolagets 

grundare, (c) om VD:n även är styrelseledamot, (d) om styrelsen är dominerad av insiders och 

(e) om det saknas en utomstående blockholder1 som överser ledningen (ibid.).  

2.3.1 Revisionsutskott 

Revisionsutskottets uppgift är att övervaka bolagets redovisning och kontrollsystem, 

oberoende från bolagets ledning. Detta för att tydliggöra styrelsens ansvar för bolagets 

redovisning och interna kontroll samt i förebyggande syfte för att bolagsledningen inte ska ha 

utrymme att utöva obehörigt inflytande över redovisningen och resultatet (Proposition 

2008/09:135).  

                                                

1 Blockholder innebär en stor aktieägare som på grund av sitt stora ägande har incitament att övervaka ledningen 
för att skydda sin investering (Edmans, 2014). 
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Den 17 maj 2006 infördes ett EU-direktiv (2006/43/EG) som uttrycker att bolag ska införa ett 

revisionsutskott. Syftet med direktivet var att förbättra kvaliteten på revision inom EU och 

enligt kommissionen leder en förbättrad revisionskvalitet till att årsredovisningarnas integritet 

och effektivitet förbättras. Kommissionen menade att införandet av revisionsutskott skulle 

bidra till att höja revisionens kvalitet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG).  

I Sverige lades det i februari 2009 fram en proposition om hur EU-direktivet borde 

genomföras, en del i genomförandet skulle innebära en förändring av Aktiebolagslagen ABL 

(SFS 2005:551). Ett syfte med propositionen var att “stärka allmänhetens förtroende för den 

lagstadgade revisionen” (Proposition 2008/09:135, s. 1) och revisionsutskottets syfte skulle 

bli att “bereda styrelsens arbete med kontrollen av bolagets finansiella rapportering” (ibid., s. 

1). Detta ledde fram till en ändring i aktiebolagslagen så att sedan 2009 enligt 8 kap 49a § 

ABL (SFS 2005:551) ska aktiebolag ha revisionsutskott där ledamöterna inte får vara 

anställda av bolaget och minst en av ledamöterna ska vara oberoende och dessutom ha 

redovisnings- eller revisionskompetens. Om styrelsen själv hanterar revisionsutskottets 

uppgifter och om minst en av ledamöterna är oberoende och har redovisnings- eller 

revisionskompetens får styrelsen i sin helhet agera som revisionsutskott, i enlighet med 8 kap 

49a § ABL (SFS 2005:551). 

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning bör revisionsutskottet bestå av en majoritet av ledamöter 

oberoende från bolaget och bolagsledning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

Dessutom bör endast en styrelseledamot arbeta i bolagsledningen, en plats som oftast upptas 

av VD:n om det överhuvudtaget sitter en person från bolagsledningen i styrelsen (ibid.).  

2.3.2 Koncentration av ägande 

En annan typ av corporate governance utövas av bolagets intressenter som vill kontrollera att 

deras intressen efterföljs och att de får avkastning på sitt investerade kapital. För aktieägare 

innebär detta att se till att bolagets ledning agerar på ett sådant sätt att aktiernas värde stiger så 

att aktieägarna kan få avkastning på sin investering. Dock är det ledningen som har kontroll 

över bolaget och hur kapitalet används samtidigt som de har mest uppdaterad information om 

vad som sker i bolaget. Detta ger ledningen möjlighet att agera i sitt egenintresse istället för i 

bolagets bästa intresse, därmed riskerar intressenternas intressen att åsidosättas. Ett sätt för 

investerare att utöva kontroll över ledningen och se till att deras intressen inte ignoreras är 

genom storleken på investeringen. Om rätten att kontrollera koncentreras på ett fåtal 
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investerare kan dessa investerare tillsammans utöva kontroll. Dessa investerare har incitament 

att samla in information och överse bolagsledningen, men har även tillräcklig rösträtt för att 

faktiskt kunna påverka ledningen (Shleifer & Vishny, 1997). 

Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015) ska minst två av styrelseledamöterna vara 

oberoende från bolagets större aktieägare, vilket innebär att det är möjligt för stora ägare att 

tillsätta en stor del av styrelsens ledamöter. Det är ägarna som utser ledamöter till 

valberedningen, som i sin tur nominerar styrelseledamöter. I Sverige finns det alltså en positiv 

syn på aktivt ägande och stora ägare tar ofta vara på sin roll genom att ta ett aktivt ansvar och 

engagera sig i styrelsen (ibid.). 

2.4 Hypoteser och tidigare forskning 
Dechow et al. (1996) visade att revisionsutskott bidrar till att minska earnings management. 

Även Kouki et al. (2011) fann att revisionsutskott är ett sätt att begränsa opportunistiskt 

beteende bland ledningen. Chtourou et al. (2001) undersökte sambandet mellan 

revisionsutskott och nivån på diskretionära periodiseringar och fann att revisionsutskottet 

begränsar den typen av earnings management med periodiseringar.  

I Sverige finns det utrymme för bolagsstyrelser att välja om de vill ha ett specifikt 

revisionsutskott eller om styrelsen i sin helhet ska ta på sig utskottets uppgifter. Samtidigt 

visar tidigare forskning att ett specifikt revisionsutskott leder till lägre earnings management 

(Chtourou et al., 2001; Dechow et al., 1996; Kouki et al., 2011). Detta leder fram till vår 

första hypotes, som undersöker om ett revisionsutskott är mer effektivt för att minska earnings 

management. 

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan existensen av specifikt revisionsutskott 

och earnings management. 

Tidigare forskning visar att revisionsutskottets uppbyggnad påverkar hur begränsande 

effekten på earnings management blir. Klein (2002) fann ett negativt samband mellan 

onormala periodiseringar och andelen utomstående ledamöter i utskottet. Revisionsutskott 

med fler oberoende och utomstående ledamöter leder alltså till mindre earnings management. 

En mindre andel utomstående ledamöter ger istället möjlighet för ledningen att manipulera 

resultatet (Dechow & Schrand, 2004, s. 66).  
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Anderson et al. (2004) undersökte hur revisionsutskottets sammansättning påverkar kvaliteten 

på bolagets finansiella rapporter. Resultatet visade att bolag med ett revisionsutskott på fyra 

till fem ledamöter fick lägre lånekostnad än bolag med ett utskott på en till två ledamöter. 

Även Chtourou et al. (2001) fann att fler oberoende ledamöter i revisionsutskottet bidrog till 

lägre earnings management. 

Aktiebolagslagen bestämmer ej storleken på revisionsutskottet, men det finns en 

rekommendation från Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015) att utskottet ska bestå av 

minst tre ledamöter. Som nämnts tidigare visar forskning (Anderson et al., 2004; Chtourou et 

al.,2001; Klein, 2002) att fler ledamöter i revisionsutskottet är mer fördelaktigt för dess effekt 

på earnings management: fyra till fem ledamöter är mer effektivt för att motverka earnings 

management än en till två ledamöter. Det är därför intressant att undersöka om antalet 

ledamöter i utskottet påverkar nivån på earnings management. Detta leder fram till vår andra 

hypotes, som undersöker om antalet ledamöter i revisionsutskottet leder till en starkare 

negativ effekt på earnings management: 

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan antalet ledamöter i revisionsutskottet 

och earnings management. 

Dechow et al. (1996) fann att i bolag där det saknas stora utomstående ägare som har 

incitament att övervaka ledningen blir ledningen mer benägen att utföra earnings 

management. Burns et al. (2010) fann att koncentrerat institutionellt ägande medför starkare 

kontroll av bolaget från ägarnas sida och att incitamenten för earnings management minskar. 

Chtourou et al. (2001) fann att bolag med låga nivåer av diskretionära periodiseringar 

kännetecknades av att stora delar av ägandet låg hos utomstående blockholders. Överlag visar 

forskning att stora aktieägare spelar en viktig roll i corporate governance. Stora aktieägare har 

intresset att få tillbaka sitt investerade kapital och makten att begära tillbaka det, vilket skapar 

incitament för stora aktieägare att utöva kontroll över bolagsledningen. I Sverige är det 

vanligt att bolag har stora och kontrollerande ägare som kan påverka besluten som bolaget tar 

(Shleifer & Vishny, 1997). 
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Stora aktieägare har incitament att utöva ytterligare kontroll över bolagsledningen och kan 

därmed agera som ytterligare en del i att minska earnings management. Tidigare forskning 

(Burns et al., (2010); Chtourou et al., 2001; Dechow et al., 1996) visar att bolag med stora 

ägare kännetecknas av lägre nivåer på earnings management. I Sverige är det vanligt med 

stora aktieägare som kan kontrollera bolagets riktning, därmed kommer vår tredje hypotes 

undersöka huruvida detta faktiskt sker: 

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan koncentration av ägande och earnings 

management. 
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3 Metod  
I detta avsnitt redogörs för och motiveras den undersökningsmodell som studien kommer att 

använda. Dessutom beskrivs den datainsamlingen som genomförts i studien. 

3.1 Att mäta earnings management 
Eftersom det inte går att direkt observera hur ett bolags resultat skulle blivit utan earnings 

management måste resultatet innan earnings management uppskattas på något sätt. Healy 

(1985) delar upp resultatet i tre delar: kassaflödet från verksamheten, icke-diskretionära 

periodiseringar och diskretionära periodiseringar. Med icke-diskretionära periodiseringar 

menas de periodiseringar som följer redovisningsstandarder, till exempel som att långsiktiga 

tillgångar ska skrivas av. Diskretionära periodiseringar är sådana där ledningen själv avgör 

hur periodiseringen ska ske, till exempel vilken avskrivningsmetod som ska användas. Det är 

alltså i de diskretionära periodiseringarna som det finns utrymme för ledningen att påverka 

resultatet så att deras egen vinning maximeras (ibid.). Eftersom möjligheten för earnings 

management finns bland de diskretionära periodiseringar går det att utgå från dem för att mäta 

earnings management. Formel 1 nedan visar uppdelningen av totala periodiseringar (TA) i 

diskretionära (DA) och icke-diskretionära (NDA) periodiseringar (DeAngelo, 1986). 

Skillnaden mellan totala periodiseringar och icke-diskretionära periodiseringar tolkas därmed 

som diskretionära periodiseringar.  

[1] Formel för totala periodiseringar: TA = DA + NDA 

Då diskretionära periodiseringar är en del av totala periodiseringar är det vanligt att utgå från 

totala periodiseringar för att hitta den diskretionära delen. Eftersom diskretionära 

periodiseringar inte kan observeras krävs en modell för att hitta den icke-diskretionära delen 

av totala periodiseringar (Dechow et al., 1995). Healy (1985) uppskattar diskretionära 

periodiseringar utifrån totala periodiseringar. DeAngelo (1986) väljer istället att använda 

föregående års periodiseringar som en proxy för periodiseringarna för det undersökta året, och 

tittar därmed på förändringen i totala periodiseringar för att mäta earnings management. 

Genom att anta att den genomsnittliga förändringen av icke-diskretionära periodiseringar är 

nära noll i referensperioden kommer en förändring i totala periodiseringar spegla en 

förändring i diskretionära periodiseringar. 
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Både Healy (1985) och DeAngelo (1986) använder totala periodiseringar för att uppskatta 

icke-diskretionära periodiseringar i en referensperiod innan undersökningsperioden, där de 

antar att de diskretionära periodiseringarna är noll i referensperioden. Detta sätt att mäta 

earnings management fungerar om icke-diskretionära periodiseringar är konstanta och om de 

diskretionära periodiseringarna har ett medelvärde på noll. Men om icke-diskretionära 

periodiseringar förändras från år till år kommer båda modellerna uppskatta icke-diskretionära 

periodiseringar felaktigt (Dechow et al., 1995). 

En annan modell för uppskattning av periodiseringar är Jonesmodellen (Jones, 1991) där 

periodiseringar ses som en funktion av försäljningstillväxt och anläggningstillgångar 

(Dechow et al., 2010). Då inkomsterna kan påverka nivån på icke-diskretionära 

periodiseringar menar Jones (1991) att en modell som ska beräkna icke-diskretionära 

periodiseringar måste ta det i beaktning. Därmed utvecklade Jones (ibid.) en modell som 

kontrollerar för den påverkan som förändringar i ett bolags underliggande ekonomiska 

situation har på vilka periodiseringar som görs. Variablerna som används för att kontrollera 

för förändrade förutsättningar är bruttovärdet på anläggningstillgångar och förändring av 

inkomster. Inkomster används för att kontrollera för den ekonomiska miljön som bolaget 

agerar i och anses av Jones (ibid.) vara ett objektivt mått på hur bolagets verksamhet ser ut 

utan earnings management. Variablerna viktas med föregående års totala tillgångar för att 

kontrollera för bolagens olika storlek (ibid.). 

Jones (ibid.) medger dock att inkomster kan påverkas av ledningen. Till exempel kan 

ledningen välja att skjuta upp inkomster till senare år för att minska det rapporterade 

resultatet. Dessutom görs antagandet att inkomster är icke-diskretionära och att de alltså inte 

går att manipulera (Dechow et al., 1995), vilket även Jones (1991) tar upp som en nackdel. 

Den modifierade Jonesmodellen (Dechow et al., 1995) möjliggör mätning av manipulerade 

inkomster som en del av diskretionära periodiseringar. Detta görs genom att lägga till en 

variabel i modellen som mäter förändring av nettofordringar. Dechow et al. (1995) antar 

därmed att det går att manipulera resultatet genom att påverka nettofordringarna. Resultatet 

visade att den modifierade Jonesmodellen, justerad för att upptäcka inkomstbaserad earnings 

management, skapade minst antal Typ II fel (att en falsk nollhypotes accepteras) jämfört med 

Healy (1985) modellen, DeAngelo (1986) modellen och Jones (1991) modellen (Dechow et 

al., 1995).  Slutsatsen blev därmed att den modifierade Jonesmodellen är ett starkt alternativ 

för att mäta diskretionära periodiseringar i syfte att mäta earnings management. 
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Formel 2 nedan visar den modifierade Jonesmodellen (ibid.) följt av förklaringar till formelns 

variabler. Modellen utgår från samma grunder som Jones modellen för att uppskatta icke-

diskretionära periodiseringar, men lägger till en variabel för nettofordringar: 

[2] TAit / Ait-1= α1 / Ait-1+ α2[(ΔREVit – ΔRECit) / Ait-1] + α3[PPEit / Ait-1] + εit 

TAit = totala periodiseringar för bolag i år t 

ΔREVit = förändring av inkomster för bolag i år t 

ΔRECit = förändring av nettofordringar för bolag i år t 

PPEit  = bruttovärdet på anläggningstillgångar för bolag i år t 

Ait-1 = totala tillgångar för bolag i år t-1 

εit = felvariabel som representerar de diskretionära periodiseringarna, DA i formel 1 

I formel 3 nedan visas hur Dechow et al. (1995) uppskattar totala periodiseringar, följt av 

förklaringar till variablerna som ingår i formeln: 

[3] TAit = ΔCAit – ΔCLit – ΔCashit + ΔSTDit – DepExpit 

TAit = totala periodiseringar för bolag i år t  

ΔCAit = förändring i omsättningstillgångar för bolag i år t  

ΔCLit = förändring i kortfristiga skulder för bolag i år t  

ΔCashit = förändring i kontanter och likvida medel för bolag i år t  

ΔSTDit = förändring av kortfristiga lån inkluderade i kortfristiga skulder, för bolag i år t  

DepExpit = avskrivnings- och amorteringskostnad för bolag i år t  

Att använda den modifierade Jonesmodellen är inte helt problemfritt. Alla förändringar i 

fordringar är inte nödvändigtvis diskretionära, vilket gör att modellen ger icke-diskretionära 

periodiseringar som är för små och diskretionära periodiseringar som är för stora för bolag 

med växande inkomster (McNichols, 2000). 
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Sedan införandet av den modifierade Jonesmodellen har andra modeller för uppskattning av 

earnings management utifrån periodiseringar uppkommit. Ronen & Yaari (2008, s. 433) 

beskriver i sin bok flera förbättringar till Jonesmodellen (1991). En av dessa är den 

framåtblickande modellen som delar upp kreditförsäljning i att innehålla både en diskretionär 

och en icke-diskretionär del samt inför två nya kontroller: en för föregående års totala 

periodiseringar och en för tillväxt (ibid., s. 437). Det finns även modeller som justerar för 

bolags prestation då prestationen påverkar nivån på periodiseringarna för bolaget genom att 

till exempel använda en kontroll för kassaflöde (ibid., s. 439 & s. 442). 

Vi använder den modifierade Jones modellen för att uppskatta diskretionära periodiseringar. 

Denna modell är väl använd inom earnings management forskning som utgår från 

periodiseringar och har på senare år använts av bland annat El Diri et al. (2016) och Francis et 

al. (2005). De diskretionära periodiseringarna representeras av felvariabeln i formel 2, alltså 

den del av totala periodiseringar som inte kan beskrivas av icke-diskretionära periodiseringar. 

De diskretionära periodiseringarna används i vår undersökning för att undersöka om 

revisionsutskott, antal ledamöter och koncentration av ägande leder till lägre earnings 

management. Formel 3 används för att beräkna totala periodiseringar och formel 2 används 

för att uppskatta de diskretionära periodiseringar. Felvariabeln εit är den del av totala 

periodiseringar som inte kan beskrivas av icke-diskretionära periodiseringar och vi tolkar 

felvariabeln som diskretionära periodiseringar, i linje med formel 1. Då vi endast är 

intresserade av storleken på periodiseringarna bortser vi från om periodiseringarna är negativa 

eller positiva och använder därför absoluta diskretionära periodiseringar. 

3.2 Undersökningsmodell 
Vi använder i vår undersökning en tvärsnittsmetod för att uppskatta koefficienterna för 

beräkning av diskretionära periodiseringar, likt de gjorda av bland annat Chtourou et al. 

(2001), DeFond & Park (1997) och Peasnell et al. (2000). Tvärsnittsmodeller uppskattar 

koefficienter för varje bransch och period i undersökningsperioden. Sedan appliceras 

branschkoefficienten på varje bolag inom branschen. Den alternativa metoden till 

tvärsnittsmetoden är att använda en tidsseriemetod, vilken användes av till exempel Dechow 

et al. (1995). Koefficienterna uppskattas då för varje bolag utifrån data från en referensperiod 

innan undersökningsperioden. Koefficienter används sedan genom hela 

undersökningsperioden. Tvärsnittsmodeller antar att koefficienterna är gemensamma för alla 

bolag inom samma bransch. Alltså blir de diskretionära periodiseringarna som uppskattas 
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branschspecifika diskretionära periodiseringar istället för bolagsspecifika, vilket de blir vid en 

tidsseriemetod. Branschkopplade diskretionära periodiseringar är användbara för att titta på 

hur specifika fenomen påverkar earnings management. Genom att kontrollera för 

branschspecifik earnings management blir det möjligt att uppmärksamma earnings 

management som ligger utanför den genomsnittliga earnings management som finns inom 

branschen (Jeter & Shivakumar, 1999). 

En nackdel med att använda tvärsnittsmetoden är att det finns en risk att de icke-diskretionära 

periodiseringar överskattas och de diskretionära underskattas. Detta då kontrollvariablerna för 

varje bransch inkluderar den genomsnittliga nivån på diskretion inom branschen (McNichols, 

2000). Samtidigt menar Dechow & Schrand (2004, s. 6) att earnings quality kan vara olika i 

olika branscher. Eftersom uppskattning av periodiseringar kräver just uppskattningar och 

bedömningar av bolaget kommer kvaliteten på periodiseringarna och resultatet varierar 

mellan bolag. Genom att gruppera bolagen i branscher går det att kontrollera för att till 

exempel bolag i växande branscher kräver mer bedömningar än andra (ibid.).  

En tvärsnittsstudie passar vår studie då vi vill undersöka hur existensen av revisionsutskott 

och koncentration av ägande påverkar earnings management. Därmed uppskattar vi 

diskretionära periodiseringar per år och bransch. Vi definierar branscher utifrån Mattias 

Hambergs (Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet) 

uppdelning: tillverkning, handel, tjänster och finans. Vi exkluderar finansbolag då denna 

bransch har en annan typ av periodiseringsprocess och en annan typ av ekonomisk 

rapportering som skiljer sig från övriga branscher (Peasnell et al., 2000).  

3.3 Regressionsmodell 
För att studera effekten av revisionsutskott, antal ledamöter i revisionsutskott och 

koncentration av ägande på earnings management utförs multipla regressionsanalyser. 

Multipel regression har valts då vi vill undersöka effekten av flera oberoende variabler på en 

beroende variabel (Pallant, 2013, s. 108). Formel 4 på följande sida visar den övergripande 

regressionsmodellen som används i vår undersökning där vi inför undersökningsvariablerna 

stegvis i modellen. 
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[4] DAit = β0 + β1RUit + β2RUantalit + β3ConcOwnit + β4LEVit + β5OCFit + β5SIZEit + εit 

RU = 0 om revisionsutskott saknas, 1 om revisionsutskott finns för bolag i 

RUantal = antalet ledamöter i revisionsutskottet, 0 om det saknas revisionsutskott för 

bolag i 

ConcOwn = 0 om det saknas koncentration av ägande, 1 om det finns koncentration av 

ägande för bolag i 

LEV = totala skulder år t delat med totala tillgångar år t för bolag i 

OCF = bolagets kassaflöde år t delat med totala tillgångar år t-1 för bolag i 

SIZE = logaritmerade värdet på totala tillgångar år t för bolag i 

εit = felvariabel 

I följande två avsnitt redogörs för de variabler som ingår i regressionsmodellen. 

3.3.1 Undersökningsvariabler 

Våra hypoteser har lett fram till tre variabler som undersöks närmare. För att undersöka 

effekten av revisionsutskott på diskretionära periodiseringar används en dummyvariabel, RU, 

som betecknar om ett bolag har utsett ett specifikt revisionsutskott inom sin styrelse eller ej. I 

de fall det finns ett specifikt revisionsutskott sätts RU till 1 och i de fall styrelsen i sin helhet 

utför uppgifterna sätts RU till 0. I de fall styrelsen i sin helhet exklusive VD tagit på sig 

revisionsutskottets uppgifter har vi valt att benämna styrelsen i sin helhet som utskott och 

alltså en avsaknad av revisionsutskott.  

För att undersöka effekten av antalet ledamöter i revisionsutskottet på diskretionära 

periodiseringar används variabeln RUantal som betecknar antalet ledamöter i 

revisionsutskottet.  

För att undersöka effekten av koncentrerat ägande på diskretionära periodiseringar har vi 

utgått från den röstmässigt största ägaren inom varje bolag. Medianen bestäms som gräns 

mellan ägande som anses koncentrerat och inte. När den största ägarens rösträtt ligger under 

medianen klassas bolaget som att inte ha en koncentration av ägande och när den största 
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ägarens rösträtt ligger över eller på medianen klassades bolaget som att ha koncentration av 

ägande. Variabeln ConcOwn är en dummyvariabel som betecknar om bolagets ägande är 

koncentrerat eller inte. De observationer som placerar sig på eller över medianen anses ha 

koncentrerat ägande och variabeln ConcOwn sätts till 1. För de observationer som placerar sig 

under medianen sätts variabeln till 0. 

3.3.2 Kontrollvariabler 

Förutom corporate governance strukturen finns det även andra aspekter av bolaget som 

påverkar om earnings management förekommer. Därför har tidigare studier använt olika 

kontrollvariabler för att kontrollera för dessa aspekter. Både DeFond & Park (1997) och 

Becker et al. (1998) använder skuldsättningsgrad (LEV), beräknat som totala skulder 

dividerat med totala tillgångar, som en kontrollvariabel för diskretionära periodiseringar då 

skuldsättningsgraden bör ha ett positivt samband med diskretionära periodiseringar. Bolag 

med en hög skuldsättningsgrad vill undvika att bryta mot de gränser som avtalats i kontrakt 

med långivare, därmed skapas incitament för ledningen att utföra earnings management för att 

öka inkomsten. En hög skuldsättningsgrad är dock kopplad till finansiella svårigheter och kan 

ge utrymme för bolagen att omförhandla kontrakt om det visar sig att skuldsättningsgraden är 

för hög, vilket skapar incitament för ledningen att minska inkomsten (ibid.).  

Dechow et al. (1995) fann att bolag som presterar extrema resultat (extrema värden på 

nettoinkomst och kassaflöde från verksamheten) försvårar mätningen av earnings 

management för flera modeller, inklusive för den modifierade Jonesmodellen. Därmed 

rekommenderas att använda en kontrollvariabel i regressionen som kontrollerar för extrem 

prestation. DeFond & Park (1997) använder bland annat kassaflöde från verksamhet 

(operating cash flows, OCF) som kontrollvariabel för finansiell prestation, viktad med 

föregående års totala tillgångar.  

Dechow & Dichev (2002) finner att kvaliteten på periodiseringar är högre för större bolag och 

kontrollerar för storleken. Både DeFond & Park (1997) samt Becker et al. (1998) använder 

även en kontrollvariabel för bolagets storlek (SIZE) som beräknas som det logaritmerade 

värdet på totala tillgångar.  

Vi använder tre kontrollvariabler i vår regressionsmodell: skuldsättningsgrad (LEV), operativt 

kassaflöde (OCF) och storlek på bolag (SIZE). OCF viktas med föregående års totala 
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tillgångar, i linje med DeFond & Park (1997), för att kontrollera för bolagens storlek. SIZE 

beräknas som det logaritmerade värdet på totala tillgångar för nuvarande år. 

3.4 Datainsamling 
Studien fokuserar på den svenska marknaden, därmed består urvalet av företag listade på 

Small Cap, Mid Cap och Large Cap på Stockholmsbörsen under 2012-2014. Endast bolag 

som varit noterade under 2012-2014 användes i undersökningen. En nackdel med detta urval 

är att det kan bidra till survivor bias. Detta innebär att endast bolag som överlever hela 

undersökningsperioden kommer med i studien och att bolag som slutar att existera under 

perioden utesluts. Urvalet riskerar därmed att bestå av bolag som är mer framgångsrika än om 

alla bolag hade inkluderat. Det finns en risk att urvalet består av en större andel stora och 

mogna bolag som har mer att förlora på earnings management, då det kan skada deras rykte, 

och därmed inte utför earnings management i samma utsträckning som mindre framgångsrika 

företag (Jeter & Shivakumar, 1999).  

De data vi använder för variablerna formel 2 och formel 3 har hämtats från Datastream. 

Observationer där information saknas från Datastream har exkluderats och ingår därmed i 

bortfallet, i övrigt går vi efter den information som insamlats via Datastream för att bestämma 

variablerna. För att samla in data över bolagen på listorna Small Cap, Mid Cap och Large Cap 

används sekundärdata från databasen Datastream. De data som samlas in från Datastream är: 

inkomst, nettofordringar, nettovärdet på anläggningstillgångar, totala tillgångar, 

omsättningstillgångar, kortfristiga skulder, kontanter och likvida medel, kortfristiga lån samt 

avskrivnings- och amorteringskostnad. Nettovärdet på anläggningstillgångar användes då data 

för bruttovärdet saknades i Datastream, vilket gör att undersökning frångår den modifierade 

Jonesmodellen på denna punkt.  

Undersökningsåren är 2012-2014, men även redovisningsdata från år 2011 behövs för att 

uppskatta totala periodiseringar (formel 3) och icke-diskretionära periodiseringar (formel 

3).  För att samla in data om vilka bolag som har revisionsutskott, antal ledamöter om det 

fanns ett utskott samt storlek på största ägaren används bolagens årsredovisningar för åren 

2012-2014. 
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3.5 Bortfall 
Då vår studie undantar finans- och investeringsbolag rensades dessa bort från alla 

observationer, vilket bidrog till ett bortfall på 168 observationer. Tabell 1 nedan visas 

fördelningen av bolag innan finans- och investeringsbolagen rensats bort: 
 
Tabell 1 Branschuppdelning av företag 
Bransch Frekvens Fördelning i % 

Handel 84 11,3 % 

Finans- och investering 168 22,6 % 

Tillverkning 315 42,3 % 

Tjänster 177 23,8 % 

Totalt 744 100 % 

Vid datainsamlingen för att beräkna totala periodiseringar uppkom ett bortfall på tre 

observationer när information om avskrivnings- och amorteringskostnad saknades i 

Datastream. Därmed kunde dessa observationer inte användas för att uppskatta totala 

periodiseringar. För beräkning av diskretionära periodiseringar uppkom ett bortfall på 

ytterligare åtta observationer när data om nettofordringar (REC) saknades. Det totala 

bortfallet för uppskattning av den beroende variabeln diskretionära periodiseringar går att se i 

tabell 2 nedan: 
 
Tabell 2 Totalt bortfall för uppskattning av diskretionära periodiseringar 
Steg i uppskattning Totala observationer Giltiga observationer Ogiltiga observationer 

Branschuppdelning 744 576 168 

Beräkning av totala periodiseringar 576 573 3 

Beräkning av diskretionära periodiseringar 573 565 8 

Ytterligare bortfall uppkom vid insamling av data över revisionsutskott och ägarstruktur. I 

vissa årsredovisningar saknades information om revisionsutskott, vilket bidrar till bortfall i de 

analyser då variabeln RU och RUantal används. Även för antalet ledamöter saknades det i 

vissa fall information, vilket skapade ytterligare bortfall för RUantal. Medianen som används 

som gräns för koncentration av ägande gäller för alla samlade observationer efter bortfallet av 

finans- och investeringsbolag, men innan bortfall för beräkning av totala periodiseringar samt 

för diskretionära periodiseringar. I vissa fall saknades information om ägarstruktur, vilket 

skapade ett bortfall även för beräkning av medianen för största ägare (variabel MajorOwn) 

och för ConcOwn. I tabell 3 på följande sida redogörs för bortfallet gällande information om 

revisionsutskott, antal ledamöter i revisionsutskott samt ägarstruktur: 
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Tabell 3 Bortfall för undersökningsvariabler samt ägarstruktur 

Undersökningsvariabel Totala observationer Giltiga observationer Ogiltiga observationer 

Revisionsutskott (RU) 565 551 14 

Antal ledamöter (RUantal) 565 547 18 

Koncentrerat (ConcOwn) 565 547 18 

Största ägare (MajorOwn) 576 556 20 
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4 Resultat och analys 
I detta avsnitt beskrivs resultatet från studiens undersökning. Avsnittet inleds med deskriptiv 

statistik över variablerna som ingår i regressionsmodellen. Vidare redogörs för resultaten 

från regressionsanalyserna. 

4.1 Deskriptiv statistik  
 
Tabell 4 Deskriptiv statistik över variabler i regressionsmodell 
Variabel N Medel St.avv. Min Median Max Skewness Kurtosis 

absDA 565 0,068 0,081 0,000 0,044 0,479 2,808 9,721 
LEV 565 9,380 55,156 0,000 0,510 492,369 7,628 60,282 
OCF 565 0,841 4,999 -0,896 0,069 42,573 7,631 59,023 
SIZE 565 6,246 0,890 4,178 6,138 8,565 0,380 -0,372 
RU 551 0,599 0,492 0 1 1 -0,412 -1,837 
RUantal 547 1,845 1,603 0 3 6 -0,058 -1,526 
ConcOwn 547 0,500 0,500 0 1 1 -0,018 -2,007 

I tabell 4 ovan visas den deskriptiva statistiken över samtliga variabler i regressionsmodellen. 

För att kontrollera för extrema värden som fanns bland kontrollvariablerna LEV och OCF 

samt hos den beroende variabeln absDA har dessa variabler justerats för extremvärden. Alla 

observationer under den 1:a percentilen ändrats till värdet på den 1:a percentilen och alla 

observationer över 99:e percentilen ändrats till värdet på den 99:e percentilen (kallat 

Winsorizing). Dock finns det fortfarande extremvärden hos både LEV och OCF även efter att 

justeringen av extremvärden utförts vilket är värt att notera inför regressionerna. Då SIZE inte 

uppvisade några extremvärden utfördes ingen justering av denna variabel.  

För RU visas både medelvärdet (0,599) och medianen (1), eftersom bolag med 

revisionsutskott kodas som 1 och bolag utan kodas med 0 visar detta att fler bolag har 

revisionsutskott än som saknar revisionsutskott. I tabell 5 på följande sida går det att se 

fördelningen av bolag med och utan revisionsutskott. Fördelningen är någorlunda jämn, 

ungefär 60 % av bolagen har revisionsutskott och ungefär 40 % saknar revisionsutskott. 

Denna fördelning anser vi vara jämn och att resultatet från undersökningen därmed inte 

påverkas nämnvärt av fördelningen. Styrelser utnyttjar alltså möjligheten att låta styrelsen i 

sin helhet ta på sig revisionsutskottets uppgifter, även om fler bolag väljer att införa ett 

specifikt revisionsutskott. 

 



   

 23 

 
Tabell 5 Fördelning av revisionsutskott 

 Frekvens Fördelning i % 

Antal utan dedikerade revisionsutskott 220 38,9 % 
Antal med dedikerade revisionsutskott 331 58,6 % 
Information om revisionsutskott saknas 14 2,5 % 

Totalt 565 100,0 % 

Gällande antalet ledamöter (RUantal) är fördelningen jämn (se tabell 4 på föregående sida) 

men något mer benägen att anta högre värden. I tabell 6 nedan utläses fördelningen av antalet 

ledamöter bland observationerna och det går att utläsa att majoriteten av bolagen med 

revisionsutskott följer Kollegiet för svensk bolagsstyrnings (2015) rekommendation om att 

revisionsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter. Detta då just tre ledamöter är det mest 

vanliga antalet (36,3  %). Av de bolag som har ett specifikt revisionsutskott är det en större 

andel som har fler än tre ledamöter (12,4 %) jämfört med de som har färre än tre ledamöter 

(9,2 %). Detta visar återigen att bolagen följer rekommendationen om minst tre ledamöter i 

utskottet. 
 
Tabell 6 Fördelning av antal ledamöter i revisionsutskott 
Antal ledamöter Frekvens Fördelning i % 

0 220 38,9 % 
1 0 0 % 
2 52 9,2 % 
3 205 36,3 % 
4 61 10,8 % 
5 8 1,4 % 
6 1 0,2 % 
Information saknas i årsredovisning 18 3,2 % 

Totalt 565 100 % 

Tabell 4 på föregående sida visar att fördelningen av ConcOwn är jämn mellan bolag med och 

utan koncentrerat ägande (medelvärde 0,5). Detta är förväntat då observationerna är indelade 

utefter medianen för variabeln MajorOwn (största ägare). I tabell 7 nedan visas fördelningen 

av bolag med koncentrerat ägande (48,8 %) och utan koncentrerat ägande (48 %) och även 

här framgår att fördelningen är jämn, men att något fler bolag har koncentrerat ägande vilket 

förklarar. 
 
Tabell 7 Fördelning av koncentrerat ägande 
Variabel Utan koncentration av ägande Med koncentration av ägande Saknas Totalt 

ConcOwn 271 (48 %) 276 (48,8 %) 18 (3,2 %) 565 (100 %) 
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I tabell 8 nedan går det att se den deskriptiva statistiken över variabeln MajorOwn (största 

ägare inom varje observation), medianen är 25,10 % vilket blir gränsen för koncentration av 

ägande.  
 
Tabell 8 Deskriptiv statistik över största ägare 
Variabel Medel St.avv. 1:a kvartil Median 2:a kvartil Skewness Kurtosis 

MajorOwn 29,363 17,422 16,20 25,10 38,00 0,979 0,318 

4.2 Multipel regressionsanalys 
I detta avsnitt beskrivs och förklaras resultatet från de multipla regressioner som utförts. Först 

beskrivs variablernas korrelationer, sedan förklaras resultatet från varje regression i ett avsnitt 

för varje regression. 
 
Tabell 9 Pearson korrelation för variabler 
 absDA LEV OCF SIZE RU RUantal ConcOwn 

absDA 1       

LEV 0,093** 1      

OCF -0,092** -0,027 1     

SIZE -0,292*** -0,223*** 0,123*** 1    

RU -0,128*** -0,140*** 0,107** 0,390*** 1   

RUantal -0,106** -0,136*** 0,108** 0,426*** 0,944*** 1  

ConcOwn -0,098** -0,051 0,060 0,090** -0,063 -0,060 1 

* Signifikant på 10 %-nivå 
** Signifikant på 5 %-nivå 
*** Signifikant på 1 %-nivå 

I tabell 9 ovan visas korrelationerna för den beroende variabeln, kontrollvariablerna samt 

undersökningsvariablerna. LEV är den enda kontrollvariabel som är positivt korrelerad med 

absDA (0,093). Det finns därmed ett litet positivt förhållande mellan skuldsättningsgrad och 

absoluta diskretionära periodiseringar, earnings management ökar alltså med en högre 

skuldsättningsgrad. Detta resultat är i linje med tidigare forskning som visat att 

skuldsättningsgraden bör ha ett positivt samband med diskretionära periodiseringar då bolag 

vill undvika att bryta mot gränser i kontrakt genom att justera skuldsättningsgraden nedåt eller 

skapa utrymme för omförhandling genom att justera skuldsättningsgraden uppåt. OCF är 

negativt korrelerad med absDA (-0,092), vilket visar att ju högre resultat bolagen visar desto 

mindre earnings management utförs, dock är detta samband litet. Även SIZE är negativt 

korrelerade med absDA (-0,292), vilket visar att mindre earnings management utförs i större 

bolag vilket leder till att dessa bolag har högre earnings quality. Detta resultat är i linje med 

tidigare forskning som menar att större bolag bör ha högre earnings quality.  
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Tabell 9 på föregående sida visar att alla undersökningsvariabler är negativt korrelerad med 

absDA, vilket visar att alla tre är korrelerade med lägre absoluta diskretionära periodiseringar 

och mindre earnings management. RU är negativt korrelerad med absDA (-0,128) vilket visar 

att bolag med revisionsutskott bör ha lägre absoluta diskretionära periodiseringar. I linje med 

tidigare forskning bör alltså revisionsutskott verka minskande på earnings management, dock 

är detta samband litet. Även RUantal visar en negativ korrelation med absDA (-0,106), alltså 

ju fler ledamöter i revisionsutskottet desto lägre blir de absoluta diskretionära 

periodiseringarna. Detta visar att fler ledamöter bör ge mindre earnings management och 

högre earnings quality, dock är även detta samband litet. ConcOwn är negativt korrelerad med 

absDA (-0,098) vilket visar att även existensen av koncentrerat ägande är korrelerat med lägre 

absoluta diskretionära periodiseringar. Det negativa sambandet tyder på att stora ägare agerar 

som ytterligare en granskningsfunktion, dock är korrelationen låg även här. 

Värt att notera är att alla de oberoende variablerna LEV, OCF, RU, RUantal och ConcOwn 

har en liten korrelation med absDA, vilket är en nackdel för vår undersökning då dessa endast 

bidrar lite till att förklara värdet på absoluta diskretionära periodiseringar. SIZE däremot är 

korrelerad med absDA och bidrar till att förklara de absoluta diskretionära periodiseringarna. 

Vidare uppvisar RU och RUantal en stark korrelation (0,944) med varandra, därmed utfördes 

ytterligare en kontroll av dessa variabler. Tabell 10 nedan visar att VIF-värdena är höga 

(9,260 för både RU och RUantal) men ligger under den vanliga gränsen på 10 (Pallant, 2013, 

s. 164). 
 
Tabell 10 Kollinearitet för RU och RUantal 
Variabel Tolerans VIF 

RU 0,108 9,260 
RUantal 0,108 9,260 

På grund av den höga korrelation och det höga VIF-värdet har ingen regression med både RU 

och RUantal som undersökningsvariabler utförts. Detta ser vi inte som någon nackdel för vår 

undersökning då vi genomför regressioner med varje undersökningsvariabel för sig (modell 1, 

modell 2 samt modell 3). För att titta på effekten av både koncentrerat ägande och 

revisionsutskott på absoluta diskretionära periodiseringar har en regression med RU och 

ConcOwn (modell 4) och en med RUantal och ConcOwn (modell 5) genomförts. Detta för att 

se hur variablernas (RU, RUantal och ConcOwn) effekter på absDA påverkas om fler 

corporate governance variabler kontrolleras för. Förutom korrelationen mellan RU och 
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RUantal är de oberoende variablerna tillräckligt lågt korrelerade med varandra (under 0,70) 

för att det inte ska skapa problem för våra regressioner (Pallant, 2013, s. 164).  

I tabell 11 nedan visas resultatet från regressionerna som utförts: 
 
Tabell 11 Resultat från regressioner, koefficienterna anges med dess standardfel inom parenteser 
Modell Konstant LEV OCF SIZE RU RUantal ConcOwn R2 Adj. R2 

1 0,227 
(0,025)*** 

0,000 
(0,000) 

-0,001 
(0,001) 

-0,025 
(0,004)*** 

-0,002 
(0,007)   0,090*** 0,083 

2 0,232 
(0,025)*** 

0,000 
(0,000) 

-0,001 
(0,001) 

-0,027 
(0,004)***  

0,001 
(0,002)  0,090*** 0,083 

3 0,230 
(0,024)*** 

0,000 
(0,000) 

-0,001 
(0,001) 

-0,025 
(0,004)***   

-0,011 
(0,007)* 

0,094*** 0,087 

4 0,228 
(0,025)*** 

0,000 
(0,000) 

-0,001 
(0,001) 

-0,024 
(0,004)*** 

-0,003 
(0,007)  

-0,011 
(0,007)* 

0,094*** 0,086 

5 0,233 
(0,025)*** 

0,000 
(0,000) 

-0,001 
(0,001) 

-0,026 
(0,004)***  

0,001 
(0,002) 

-0,011 
(0,007) 

0,094*** 0,086 

* Signifikant på 10 %-nivå 
** Signifikant på 5 %-nivå 
*** Signifikant på 1 %-nivå 

4.2.1 Regression 1: Revisionsutskott  

Den första modellen innehåller endast RU som undersökningsvariabel. Tabell 11 visar att 

modellen har en förklaringsgrad på 9,0 % med trestjärnig signifikans. Varken LEV eller OCF 

tillför ett signifikant bidrag till att förklara absDA vilket kan förklaras av den låga 

korrelationen mellan LEV och absDA samt OCF och absDA. Inte heller RU bidrar signifikant 

till att förklara absDA, återigen kan den låga korrelationen vara en förklaring till detta. Vi kan 

därmed inte anta vår första hypotes om att existensen av ett revisionsutskott skulle bidra till 

lägre earnings management. Vårt resultat visar att valet mellan att införa ett specifikt 

revisionsutskott eller delegera utskottets uppgifter till styrelsen i sin helhet inte påverkar nivån 

på earnings management.  

4.2.2 Regression 2: Antal ledamöter i revisionsutskott 

Den andra modellen innehåller endast RUantal som undersökningsvariabel. Tabell 11 visar att 

modellen har en förklaringsgrad på 9,0 % med trestjärnig signifikans och återigen tillför 

varken LEV eller OCF ett signifikant bidrag till att förklara absDA. Även RUantal är inte 

signifikant i att förklara absDA, vilket kan förklaras av den låga korrelationen mellan RU och 

absDA. Vi kan därmed inte anta vår andra hypotes om att fler ledamöter i revisionsutskottet 

skulle leda till lägre earnings management. Tidigare forskning har visat att fler ledamöter 

leder till lägre earnings management, dock visar vårt resultat att något sådant samband inte 

finns på den svenska marknaden.  
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4.2.3 Regression 3: Koncentration av ägande 

Den tredje modellen innehåller endast ConcOwn som undersökningsvariabel. Tabell 11 på 

föregående sida visar att modellen har en förklaringsgrad på 9,4 % med trestjärnig 

signifikans. Varken LEV eller OCF tillför något signifikant bidrag till att förklara absDA. 

ConcOwn påverkar absDA negativt, detta är ett svagt signifikant samband på enstjärnig nivå. 

Detta resultat visar att vi kan anta vår tredje hypotes att stora ägare bidrar till lägre earnings 

management. Detta är i linje med tidigare forskning som visar att stora ägare verkar minskade 

på earnings management. Detta resultat är även i linje med att Sverige har en kultur av stora 

och starka ägare som tar på sig ett ansvar över bolaget. Ägarna eftersträvar en hög earnings 

quality för att försäkra sig om att få en bra avkastning på sin investering och påverkar bolaget 

för att uppnå sitt mål. 

4.2.4 Regression 4: Revisionsutskott och koncentration av ägande 

Den fjärde modellen innehåller både RU och ConcOwn som undersökningsvariabler och 

studerar hur effekten på absDA blir om ytterligare en corporate governance variabel 

kontrolleras för. Tabell 11 på föregående sida visar att modellen har en förklaringsgrad på 9,4 

% med trestjärnig signifikans. Koefficienten för RU är inte signifikant men ConcOwn visar 

ett enstjärnigt signifikant negativt samband med absDA. Resultatet är väntat då tidigare 

resultat från den första modellen visade att RU inte har en signifikant påverkan på absDA. 

4.2.5 Regression 5: Antal ledamöter och koncentration av ägande 

Den femte modellen innehåller RUantal och ConcOwn som undersökningsvariabler istället 

för RU och ConcOwn som i den fjärde modellen. Tabell 11 på föregående sida visar att 

modellen har en förklaringsgrad på 9,4 % med trestjärnig signifikans. I denna modell är 

varken RUantal eller ConcOwn signifikanta i att förklara absDA. Koncentration av ägande är 

alltså signifikant för att förklara absoluta diskretionära periodiseringar på egen hand 

(tillsammans med kontrollvariablerna) och när existensen av revisionsutskott kontrolleras för, 

men inte när antalet ledamöter kontrolleras för.  
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5  Slutsats 
I detta avsnitt redogörs för undersökningens resultat och studiens slutsats. Dessutom 

diskuteras studiens trovärdighet samt möjligheter till framtida forskning. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om två kontrollmekanismer inom svenska 

bolag, revisionsutskott och stora ägare, har en effekt på earnings management. Hypoteser 

byggdes upp kring litteratur och tidigare forskning inom corporate governance. Studien har 

undersökt svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen under åren 2012-2014. För att mäta 

earnings management har den modifierade Jonesmodellen använts där diskretionära 

periodiseringar används som ett mått på earnings management. Denna undersökning har 

använt absoluta diskretionära periodiseringar då riktningen av earnings management ej varit 

av intresse. För att undersöka hypoteserna har multipla regressioner använts. Då existensen av 

revisionsutskott och antalet ledamöter visade en stark korrelation utfördes inga regressioner 

där båda dessa variabler ingick. 

De modeller som använts för att undersöka våra hypoteser har alla varit signifikanta. Dock 

kan vi utifrån vårt resultat inte utsäga om existensen av revisionsutskott eller antalet 

ledamöter i revisionsutskottet påverkar nivån på earnings management. Detta då varken 

revisionsutskott eller antal ledamöter medför signifikanta bidrag till att beskriva absoluta 

diskretionära periodiseringar. Vi kan alltså inte visa att existensen av revisionsutskott har ett 

samband med earnings management, till skillnad mot tidigare forskning. Våra resultat visar 

därmed att valet mellan att införa ett specifikt revisionsutskott eller delegera uppgifterna till 

styrelsen inte har någon signifikant påverkan på earnings management.  

Vårt resultat visar dock att stora ägare har ett svagt negativ samband med earnings 

management. Detta då koncentrationen av ägande gör ett eget svagt signifikant bidrag till att 

beskriva absoluta diskretionära periodiseringar. Enligt tidigare forskning beror det negativa 

sambandet på att stora ägare har incitament att granska bolagets ekonomiska rapportering. 

Detta då de vill försäkra sig om att få en tillräcklig avkastning på sin investering. Det negativa 

sambandet gäller även när existensen av revisionsutskott kontrolleras för, men inte när antalet 

ledamöter kontrolleras för.  

En anledning till de insignifikanta resultaten rörande antalet ledamöter i revisionsutskottet, 

som går emot tidigare forskning, kan vara vår definition av antal ledamöter i revisionsutskott. 
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I vår undersökning har antalet ledamöter i revisionsutskott endast mätts upp om det funnits ett 

specifikt revisionsutskott. I de fall styrelsen i sin helhet tagit på sig utskottets uppgifter har 

antalet ledamöter i revisionsutskott beräknats till noll. Då vårt resultat visar att valet mellan 

ett specifikt revisionsutskott och att ge uppgifterna till styrelsen inte påverkar nivån på 

earnings management så är det möjligt att tolka antalet styrelseledamöter som antalet 

ledamöter i revisionsutskott i de fall när styrelsen i sin helhet tagit på sig utskottets uppgifter. 

En annan anledning till de insignifikanta resultaten kan ha varit att för kontrollvariablerna 

fanns det, även efter att Winsorizing utförts, extremvärden vilket kan ha bidragit till 

kontrollvariablernas insignifikanta bidrag till modellerna. Ytterligare justering av 

extremvärden kan ha gett mer signifikanta resultat men nackdelen att värdena som använts i 

undersökningen inte varit fullt korrekta. 

5.1 Studiens trovärdighet         
Vårt urval på totalt 744 observationer är litet jämfört med tidigare forskning inom earnings 

management. Dock är detta urval representativt för den svenska marknaden då vi undersökt 

bolag på listorna Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Tidigare studier har fokuserat på större 

marknader som USA eller Storbritannien, vilket möjliggjort ett större urval. Vår undersökning 

bygger på uppskattningar av periodiseringar vilket ger utrymme för felaktiga uppskattningar. 

För att se faktiskt earnings management krävs djupare analyser av varje bolag. Dock skulle 

resultatet från en sådan metod bli bolagsspecifikt och inte kunna generaliseras, vilket skulle 

leda till lägre validitet jämfört med vår metod (Saunders et al., 2016, s. 202). De data som 

använts för att beräkna totala periodiseringar och uppskatta diskretionära periodiseringar är 

sekundärdata från Datastream. Det är data som andra användare av Datastream har tillgång till 

och det går därmed att genomföra en upprepning av vår studie med samma data, vilket ger vår 

studie en hög reliabilitet (ibid.).  

En begränsning med vår undersökning är att regressionerna utförts på alla samlade 

observationer, alltså åren 2012-2014 tillsammans. Statistikprogrammet som användes för 

studiens undersökning var IBM SPSS och i detta program är det inte är möjligt att klustra 

observationer på bolagsnivå. En nackdel är därmed att vi inte kan kontrollera för att vi samlat 

observationer från samma företag över flera år. Därmed kan observationerna tänkas påverka 

varandra då samma bolag finns med tre gånger bland observationerna (2012, 2013 och 2014). 
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Detta kan leda till att förklaringsgraderna för våra multipla regressioner blir lägre än de blivit 

om det varit möjligt att klustra. 

I denna studie har vi använt periodiseringar som mått på earnings management, ett alternativ 

hade varit att titta på earnings management genom förändring av bolagets faktiska aktiviteter. 

El Diri et al. (2016) tar upp att det finns reala aktiviteter som skapar direkta ekonomiska 

konsekvenser för bolaget och dess prestation, till exempel att dra ner på poster för forskning 

och utveckling (R&D) eller att överproducera för att minska kostnaden för sålda varor. El Diri 

et al. (ibid.) fann att ledningen bli straffad i större utsträckning för real earnings management 

än för earnings management med periodiseringar. Detta då bolagen antar att periodiseringarna 

kommer återställas i senare redovisningsperioder medan real earnings management hotar 

bolagets faktiska kassaflöde (ibid.). Det är därmed möjligt att revisionsutskott och stora ägare 

fokuserar mer på att begränsa real earnings management framför sådan som genomförs med 

periodiseringar, vilket kan förklara varför vi ej hittat signifikanta eller endast svagt 

signifikanta samband med earnings management. 

5.2 Framtida forskning 
Tidigare forskning (Anderson et al. (2004); Carcello & Neal (2003); Chtourou et al. (2001)) 

om revisionsutskott har fokuserat på effekten av revisionsutskottets sammansättning på 

earnings management mer än effekten av om revisionsutskott finns eller inte. Våra resultat 

visar att det inte finns något signifikant samband mellan existensen av revisionsutskott och 

earnings management bland svenska företag. Dock har vi ej kontrollerat för aspekter som 

redovisnings- och revisionskompetensen bland ledamöterna i revisionsutskottet. Detta är ett 

område för framtida forskning på den svenska marknaden, hur kompetensen inom 

revisionsutskottet påverkar earnings management. Vi har inte heller studerat om existensen av 

att stora ägare som ledamöter i revisionsutskottet eller antalet ledamöter som är oberoende 

från stora ägare påverkar nivån på earnings management. Detta är ett ytterligare ett område 

för framtida forskning inom corporate governance.   

Fördelning av bolag med och utan revisionsutskott var 60 % med och 40 % utan, det är alltså 

en någorlunda jämn fördelning mellan de två grupperna med och utan revisionsutskott. Något 

som kan vara intressant för framtida forskning är vad som gör att styrelser inte inför ett 

revisionsutskott även om rekommendationen från Kollegiet för bolagsstyrning är att ett sådant 

ska finnas. 
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Gällande koncentration av ägande har vi i denna undersökning endast tittat på om det finns 

minst en ägare som kan sägas ha koncentrerat ägande. Något som kan vara intressant att 

studera ytterligare är effekten på earnings management om antalet ägare med koncentrerat 

ägande kontrollerats för. Detta är intressant då flera större ägare kan tänkas gå samman för at 

kontrollera bolagsledningen ytterligare.
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