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Abstract 
The financial statements are meant to convey the performance of a company. Companies 
strive to report high profits in order to safeguard their relationships with stakeholders, which 
are related to the financial information. Earnings management represents a tool for controlling 
reported information in a desired direction. It contributes to distortion and reduced credibility 
of the financial reporting. 
 
Former chairman of the U.S. Security and Exchange Commission, Arthur Levitt, states that 
earnings management is problematic, it’s causing an erosion in the quality of reported 
earnings and the financial reports. Earnings management involves the use of discretion in 
order to manipulate the financial information. Provisions, which are based on estimates, create 
an opportunity for the phenomenon. Provisions can be overstated to provide reserves for 
future reversals, with the intention to increase reported earnings. Prior research shows that 
reversals are used more frequently when companies report a loss. It has also been stated that 
companies use reversals to meet forecasts or to avoid reporting a decline in profits. 
 
The purpose of this study is to examine, in the context of earnings management, effects of 
reversal of provisions on Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. This while focusing on 
reported earnings and earnings targets. Central for this study is the relationship between 
reported earnings and reversals. It is examined whether provisions are reversed in order to 
avoid to report a loss or with the aim to reach an earnings target. This will appear in a 
conclusion whether earnings management occurs or not. Prior researchers have expressed a 
need for this kind of study, as there are few empirical studies in which reversal of provisions, 
in the context of earnings management, is examined. 
 
The study has a deductive approach and a quantitative method has been applied in order to 
answer the research questions. The data material consists of 222 annual reports during the 
period 2010-2015. Relevant financial information has been collected from the annual reports 
in order to be investigated and analyzed. The data has been tested through statistical 
correlation tests and the results are analyzed using prior research and the theoretical 
framework. The theoretical framework consists of positive accounting theory, systems-
oriented theories and designed accounting. 
 
The study results in a uniform answer. The answers indicate that earnings management 
through reversal of provisions does not occur on the Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. 
This result is not consistent with prior research. 
 
This thesis is written in Swedish. 
 
Keywords: Earnings management, creative accounting, accruals, accrual reversals, earnings 
targets
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Sammanfattning 
Det är genom den finansiella redovisningen som företag redogör för sina prestationer. Företag 
eftersträvar att redovisa höga vinster i syfte att värna om relationen till intressenter, vilken är 
relaterad till finansiell information. Earnings management utgör ett verktyg för att styra 
redovisad information i önskad riktning. Det bidrar till snedvridning och minskad trovärdighet 
för den finansiella rapporteringen. 
 
Dåvarande ordförande för U.S. Security and Exchange Commission, Arthur Levitt, uttrycker 
att earnings management är problematiskt, det försämrar kvaliteten på redovisat resultat och 
finansiella rapporter. Earnings management innebär ett utnyttjande av bedömningsutrymmen i 
syfte att manipulera den finansiella informationen. En redovisningspost som skapar tillfälle 
för företeelsen är avsättningar, vilka baseras på bedömningar. Avsättningar kan övervärderas 
för att skapa utrymme för framtida återföring, med avsikt att öka redovisat resultat. Av 
tidigare forskning framgår att återföring av avsättningar används mer frekvent när företag 
redovisar ett negativt resultat. Det har även konstaterats att företag återför avsättningar för att 
nå upp till förväntningar eller för att undvika att rapportera nedgång i vinster. 
 
Syftet med studien är att, inom ramen för earnings management, studera effekter av när 
företag på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap återför avsättningar. Detta med fokus på 
företagens resultat samt måluppfyllelse. I studien är relationen mellan redovisat resultat och 
återföring av avsättningar central. Det undersöks huruvida avsättningar återförs, antingen för 
att undvika att redovisa ett förlustresultat eller för att nå upp till vinstmål. Det ska mynna ut i 
en slutsats om huruvida earnings management förekommer. Tidigare forskare har uttryckt ett 
behov av denna sortens studie, då det finns få empiriska studier där återföring av avsättningar 
granskas med koppling till earnings management.  
 
Studien har en deduktiv ansats och en kvantitativ metod har tillämpats för att besvara 
forskningsfrågorna. Datamaterialet utgörs av 222 stycken årsredovisningar under tidsperioden 
2010-2015. Relevant finansiell information har hämtats ur dem för att testas och vidare 
analyseras. Datamaterialet har testats genom statistiska sambandstest och dess resultat 
analyseras med hjälp av tidigare forskning och studiens teoretiska referensram. Den teoretiska 
referensramen utgörs av positiv redovisningsteori, systemorienterade teorier och designad 
redovisning.  
 
Studien resulterar i ett enhetligt svar på forskningsfrågorna. Svaren indikerar på att earnings 
management genom återföring av avsättningar inte förekommer på Nasdaq OMX Stockholm 
Large Cap. Resultatet skiljer sig från tidigare forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Earnings management, kreativ redovisning, avsättningar, återföring av 
avsättningar, resultatmål 



 

 V 

Förkortningslista  
 

BFL  Bokföringslag (1999:1078) 

BFN  Bokföringsnämnden 

EU  Europeiska Unionen 

IAS  International Accounting Standards  

IASB  International Accounting Standards Board 

IFRS  International Financial Reporting Standards  

RFR  Rådet för Finansiell Rapportering    

SEC  U.S. Security and Exchange Commission 

VPML  Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

ÅRL  Årsredovisningslag (1995:1554) 

ÅRKL Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559) 

 



 

 VI 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ............................................................................................................................. - 1 - 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ - 1 - 
1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................. - 2 - 
1.3 Forskningsfrågor ................................................................................................................ - 3 - 
1.4 Syfte ................................................................................................................................... - 3 - 
1.5 Avgränsningar .................................................................................................................... - 3 - 
1.6 Terminologiska frågor m.m. .............................................................................................. - 3 - 
1.7 Disposition ......................................................................................................................... - 4 - 

2 Metod .................................................................................................................................. - 5 - 
2.1 Forskningsansats ................................................................................................................ - 5 - 
2.2 Forskningsmetod ................................................................................................................ - 5 - 
2.3 Datamaterial ....................................................................................................................... - 6 - 
2.4 Studiens genomförande ...................................................................................................... - 7 - 
2.5 Statistisk metod .................................................................................................................. - 8 - 
2.6 Studiens relevans ............................................................................................................... - 8 - 
2.7 Population och bortfallsanalys ........................................................................................... - 9 - 
2.8 Studiens reliabilitet .......................................................................................................... - 10 - 
2.9 Studiens validitet .............................................................................................................. - 11 - 
2.10 Källkritik .......................................................................................................................... - 11 - 
2.11 Etisk reflektion ................................................................................................................. - 12 - 

3 Teoretisk referensram ....................................................................................................... - 13 - 
3.1 Positiv redovisningsteori .................................................................................................. - 13 - 

3.1.1 Bonusplanhypotesen .................................................................................................... - 13 - 
3.1.2 Skuldkontraktshypotesen ............................................................................................. - 14 - 
3.1.3 Den politiska kostnadshypotesen ................................................................................. - 14 - 

3.2 Agentteorin ...................................................................................................................... - 14 - 
3.3 Systemorienterade teorier ................................................................................................ - 15 - 

3.3.1 Legitimitetsteorin ......................................................................................................... - 15 - 
3.3.2 Intressentteorin ............................................................................................................ - 16 - 

3.4 Designad redovisning ....................................................................................................... - 16 - 
3.4.1 Selektiv finansiell hypotesförvrängning ...................................................................... - 16 - 
3.4.2 Income smoothing ....................................................................................................... - 17 - 
3.4.3 Earnings management .................................................................................................. - 17 - 
3.4.4 Kreativitet i redovisningen .......................................................................................... - 18 - 
3.4.5 Bedrägeri i redovisningen ............................................................................................ - 19 - 

3.5 Principer och praxis ......................................................................................................... - 19 - 
3.5.1 Årsredovisningslag och Bokföringslag ........................................................................ - 19 - 
3.5.2 Rättvisande bild och god redovisningssed ................................................................... - 19 - 
3.5.3 Matchningsprincipen ................................................................................................... - 20 - 
3.5.4 Försiktighetsprincipen ................................................................................................. - 21 - 

3.6 Avsättningar och återföringar .......................................................................................... - 21 - 
4 Empiriskt datamaterial ...................................................................................................... - 23 - 

4.1 Del 1 – Återföring i relation till redovisat resultat ........................................................... - 23 - 
4.2 Del 2 – Återföring i relation till vinstmål ........................................................................ - 24 - 

5 Analys ............................................................................................................................... - 26 - 
5.1 Del 1 – Återföring i relation till redovisat resultat ........................................................... - 26 - 
5.2 Del 2 – Återföring i relation till vinstmål ........................................................................ - 34 - 
5.3 Helhetsanalys utifrån systemorienterade teorier och positiv redovisningsteori ............... - 39 - 

6 Slutsats .............................................................................................................................. - 42 - 
6.1 Slutdiskussion och slutsats ............................................................................................... - 42 - 
6.2 Reflektion över studien .................................................................................................... - 43 - 
6.3 Förslag till vidare forskning ............................................................................................. - 45 - 



 

 VII 

Litteraturförteckning ................................................................................................................. - 46 - 
Bilagor ....................................................................................................................................... - 51 - 

Bilaga 1: Observationer från Large Cap Del 1 .............................................................................. - 51 - 
Bilaga 2: Observationer från Large Cap Del 2 .............................................................................. - 57 - 

 
 
 
 



 

 VIII 

Tabellförteckning 
 
Tabell 4.1.1 Sker återföring?  .......................................................................................  - 23 - 
Tabell 4.1.2 Redovisas ett positivt eller negativt resultat? ...........................................  - 23 - 
Tabell 4.1.3 Täcks ett förlustresultat? ...........................................................................  - 23 - 
Tabell 4.2.1 Uppfyller företagen sina mål för rörelsemarginal? ...................................  - 24 - 
Tabell 4.2.2 Uppfyller företagen sina mål för rörelsemarginal genom återföringar? ...  - 24 - 
 
Tabell 5.1.1 Medelvärdet av återföringar .....................................................................  - 26 - 
Tabell 5.1.2 Högsta och lägsta värde för återföringar ..................................................  - 26 - 
Tabell 5.1.3 Återföringar i procent av årets resultat .....................................................  - 27 - 
Tabell 5.1.4 Medelvärdet av återföringar uppdelat på positivt och negativt resultat ...  - 28 - 
Tabell 5.1.5 Årets resultat i belopp ...............................................................................  - 28 - 
Tabell 5.1.6 Återföringar i belopp ................................................................................. - 29 - 
Tabell 5.1.7 Företag med och utan återföringar ............................................................  - 29 - 
Tabell 5.1.8 Korstabell över negativt eller positivt resultat och sker återföring? .........  - 31 - 
Tabell 5.1.9 Pearson’s r test: återföring och årets resultat (positivt) ............................  - 31 - 
Tabell 5.1.10 Pearson’s r test: återföring och årets resultat (negativt) ...........................  - 32 - 
Tabell 5.1.11 Pearson’s r test: återföringar i procent av årets resultat och årets resultat 

(positivt) ...................................................................................................  - 33 - 
Tabell 5.1.12 Pearson’s r test: återföringar i procent av årets resultat och årets resultat 

(negativt) ..................................................................................................  - 33 - 
 
Tabell 5.2.1 Måluppfyllelse ..........................................................................................  - 34 - 
Tabell 5.2.2 Måluppfyllelse med hjälp av återföringar.................................................  - 35 - 
Tabell 5.2.3 Översikt ....................................................................................................  - 36 - 
Tabell 5.2.4 Pearson’s r test: återföring och rörelseresultat..........................................  - 37 - 
Tabell 5.2.5 Pearson’s r test: återföring och mål rörelsemarginal ................................  - 38 - 
Tabell 5.2.6 Pearson’s r test: återföring och utfall rörelsemarginal ..............................  - 38 - 
Tabell 5.2.7 Pearson’s r test: återföringar i procent av årets resultat och utfall 

rörelsemarginal .......................................................................................... - 39 - 
 



 

 - 1 - 

1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Redovisningens funktioner är enligt Hatfield (1924, s. 253) att lokalisera ansvar, förhindra 
bedrägerier, vägleda branscher, fastställa aktievärde och underlätta för regeringar i dess 
finanspolitiska arbete. Vidare är syftet att vägleda företagsledare i försök om att säkra företags 
effektivitet och lösa den väsentliga gåtan för alla företag: "Vilken är min vinst?" (Hatfield 
1924, s. 253). 
 
Den finansiella rapporteringen bygger på standarder som hjälper företag att redogöra för sina 
prestationer. Det är genom de finansiella rapporterna som skillnader mellan bolag kan 
synliggöras och på så sätt kan högpresterande företag urskiljas från de företag som presterar 
mindre bra. Standarder tillför värde om de kan bidra till synliggörande av dessa skillnader. En 
företagsledning kan använda sin kunskap kring verksamheten, när de ska välja metoder för att 
redovisa, eftersom de vet vad som bäst speglar företagets ekonomiska prestation i olika 
situationer. Om rapporter ska innehålla ledningens syn på prestationer måste bedömning 
tillåtas i vissa standarder. Problematiskt är dock att ledningen kan använda detta 
bedömningsutrymme för att utöva earnings management (Healy & Wahlen 1999, s. 366). 
 
Earnings management definieras av Subramanyam (2014, s. 108) som när ledningen använder 
bedömning för att manövrera redovisningen och dess finansiella information. Bedömningen 
görs då i den riktningen att ledningen ska få personliga fördelar från denna. Earnings 
management kan på så sätt ge upphov till snedvridning av de finansiella rapporterna och kan 
därmed leda till minskad trovärdighet för dem (Subramanyam 2014, s. 108). Healy och 
Wahlen (1999, s. 366) menar att ledningen då väljer redovisningsmetoder som inte korrekt 
speglar den underliggande händelsen. Ett mått på att earnings management används, för att 
öka företagets rapporterade resultat, är enligt Bergstresser och Philippon (2006, s. 528) när ett 
företag redovisar stora avsättningar. 
 
I ett företag där ledningens ersättning påverkas väsentligt av aktiekurser tenderar earnings 
management att utövas i större utsträckning än i andra företag. Ledningen verkar då ha 
benägenhet att mer aggressivt använda de delar i redovisningen där bedömning krävs för att 
påverka rapporteringen (Bergstresser & Philippon 2006, s. 521). Sloan (1996, s. 314) menar 
att investerare har fokus på vinster och därmed misslyckas de med att ta viss information i 
beaktning, exempelvis brister de vid identifiering av avsättningar. Andra intressenter som 
ökar incitamenten till att utöva earnings management är kunder, leverantörer, långivare och 
anställda. Ett företag vill rapportera höga vinster då det påverkar relationen med dessa parter 
(Bowen, DuCharme & Shores 1995, ss. 255, 259, 291). Intressenter har krav på företag vars 
värde är kopplat till företagets marknadsvärde, vilket i sin tur är känsligt för företagets 
finansiella situation (Cornell & Shapiro 1987, s. 6). Även Burgstahler och Dichev (1997, s. 
122) belyser detta och menar att det är den övergripande effekten av dessa faktorer som gör 
att ett företag vill redovisa högre vinster. 
 
Redovisning som bygger på bokföringsmässiga grunder innefattar bedömningar om 
transaktioner eller händelser som sannolikt kommer leda till framtida kassaflöden. Det medför 
att de finansiella effekterna av transaktionerna redovisas när de blivit sannolika snarare än när 
de realiserats (Allen, Larson & Sloan 2013, s. 113). Avsättningar är en post som till stor del 
består av subjektiva bedömningar men är nödvändiga för att redovisningen ska bli rättvisande, 
menar Artsberg (2005, s. 307). Avsättningar återförs antingen när de förväntade kassaflödena 
är realiserade eller då nya uppgifter indikerar på att kassaflödena sannolikt inte kommer att 
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realiseras (Allen, Larson & Sloan 2013, s. 113). Då avsättningar är uppskattningar och 
bedömningar av sannolika framtida kassaflöden, kommer den ursprungliga avsättningen inte 
alltid stämma överens med det faktiska kassaflödet. Trots att bedömningar är subjektiva 
menar Artsberg (2005, s. 307) att redovisningen inte blir mer rättvisande om bedömningar 
utesluts. Följden av att lämna en felaktig uppgift innebär ett brott mot god redovisningssed 
men att bedömning av en avsättning visar sig vara inkorrekt betyder inte att en felaktig 
uppgift lämnats (Allen, Larson & Sloan 2013, s. 115). 
 
Avsättningar är en post som kan användas som ett sätt att utöva earnings management, menar 
Moehrle (2002, s. 397). Forskaren har i sin studie fokus på avsättningar i form av 
omstruktureringskostnader. Företagsledare kan övervärdera omstruktureringskostnader för att 
bygga upp reserver som de sedan kan återföra i framtiden, vilket kommer att öka redovisat 
resultat (Moehrle 2002, s. 400). Gällande både avsättningar och återföring av avsättningar 
finns utrymme för bedömning och det finns även utrymme att justera dem tidsmässigt 
(Moehrle 2002, s. 397). 
 
1.2 Problemdiskussion 
Dåvarande ordförande för U.S. Security and Exchange Commission (SEC), Arthur Levitt, har 
kommenterat fenomenet earnings management och uttrycker dess problematik. Han menar att 
earnings management bryter ner kvaliteten hos vinster och kvaliteten hos den finansiella 
rapporteringen (Levitt, 1988). 
 
I årsredovisningar och i andra uttalanden belyser ofta företagsledningar att de har en 
målsättning om konstant lönsamhet för att kontinuerligt uppvisa positiva resultat. Det finns 
bevis på att det föreligger starka incitament för företag att undvika att rapportera en förlust, 
dessutom att undvika att rapportera nedgång i vinster. Företag använder earnings management 
frekvent för att eliminera sådana förluster och istället redovisa ett positivt resultat 
(Burgstahler & Dichev 1997, ss. 99-100). Hayn (1995, s. 132) visar på att företag vars resultat 
hamnar precis under noll utövar earnings management för att vända det till ett positivt 
resultat. Fenomenet existerar även vid val av ny ledning, då utövar kandidaterna earnings 
management i form av bedömning av olika poster. Det för att ge sken av att de har bidragit till 
företaget genom en bra prestation (DeAngelo 1988, s. 7). Storleken på de åtaganden företag 
gör i form av earnings management, som de använder för att undvika förluster, är ekonomiskt 
betydande menar Burgstahler och Dichev (1997, s. 111). 
 
Barua, Legoria och Moffitt (2006, ss. 653-654) nämner andra målsättningar som företag har, 
såsom att överträffa tidigare års vinster eller att nå upp till analytikers prognoser och 
förväntningar om företaget. För att uppnå de målsättningarna påstår författarna att företag 
manipulerar redovisningen. När resultat före justeringar för avsättningar understiger målet, 
kan företagsledare påverka avsättningar genom diskretionära åtgärder och därmed uppnå 
vinstmålen (Barua, Legoria & Moffitt 2006, s. 655). Payne och Robb (2000, s. 389) menar på 
att när resultat före justeringar är under analytikernas förväntningar återförs avsättningar, i 
syfte att höja vinster för att möta eller överträffa förväntningarna. 
 
Likt ovanstående förklarar Moehrle (2002, ss. 397-413) att företag använder 
bedömningsutrymmen i redovisningen bland annat för att dölja negativa resultat. Vidare 
belyser författaren att företag använder specifikt återföringar för att utöva earnings 
management. Gällande avsättningar finns ett bedömningsutrymme som ger företagsledningen 
möjlighet att överskatta avsättningar, vilka de sedan kan återföra i framtiden och därmed öka 
resultatet. Moehrle (2002, ss. 397-413) konstaterar att återföring av avsättningar används i 
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större utsträckning när ett företag redovisar ett negativt resultat före återföring av 
avsättningar. Återföringarna görs då i syfte att undvika att redovisa en förlust och därmed 
vända ett negativt resultat till ett positivt. Företag är dessutom mer benägna att återföra 
avsättningar när resultat före återföring av avsättningar är lägre än samma kvartal föregående 
år och när resultatet inte uppnår analytikernas förväntningar.      
 
Återföring av avsättningar är ett välstuderat område men få empiriska studier finns där 
återföring av avsättningar som innehåller bedömningsfaktorer analyseras i förhållande till 
earnings management (Baber, Kang & Li 2011, s. 1190). Vi uppmärksammade vilseledning 
genom earnings management och ett gap i litteraturen. Vi ansåg därmed att det fanns ett 
behov av att undersöka detta, vilket är utgångspunkten för vår studie.  
 
1.3 Forskningsfrågor 
Utifrån det ovan belysta problemet formuleras följande forskningsfrågor som ska besvara 
huruvida företag använder earnings management genom återföring av avsättningar:  
 
Del 1 

• Återförs avsättningar för att vända ett negativt resultat före återföring av avsättningar 
till ett positivt resultat efter återföring av avsättningar? 

• Föreligger det starka samband mellan redovisat resultat och återföring av 
avsättningar? 
 

Del 2  
• Återförs avsättningar för att nå upp till företagens vinstmål? 

 
1.4 Syfte 
Syftet med studien är att, inom ramen för earnings management, studera effekter av när 
företag på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap återför avsättningar. Detta med fokus på 
företagens resultat och måluppfyllelse. 
 
1.5 Avgränsningar 
Studien behandlar de bolag på Nasdaq OMX Stockholm som ingår i Large Cap, vilka 
innefattar de bolag som har över en miljard euro i börsvärde (Avanza u.å.). I studien har 222 
stycken årsredovisningar från 37 stycken bolag granskats. Kreditinstitut utesluts från studien 
då de lyder under ett branschspecifikt regelverk (Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag (ÅRKL) (1995:1559)). Bolagen undersöks under perioden 2010-2015, 
detta tidsintervall gör att vi utesluter finanskrisens kulmen och dess eventuella påverkan på 
studien. I studien undersöks samtliga avsättningar som synliggörs under noter i bolagens 
årsredovisningar, dock exkluderas avsättningar för pension och skatt. 
 
1.6 Terminologiska frågor m.m. 
Den insamlade litteraturen till vår studie består främst av texter som är författade på engelska. 
Vid översättning av texterna till svenska har vi tagit ställning till huruvida de ämnesspecifika 
orden har återgetts korrekt ur sitt sammanhang. Då det föreligger ett vedertaget svenskt 
begrepp för ett engelskt uttryck har vi tillämpat det i den teoretiska referensramen. 
 
I de fåtal fall en lämplig översättning inte förelegat har vi valt att tillämpa det engelska 
uttrycket. Exempelvis har vi genomgående i uppsatsen valt att tillämpa det engelska begreppet 
earnings management för den företeelse som innebär att företagsledare, genom 
bedömningsutrymmen i redovisningsregler, manipulerar finansiell information. Det eftersom 
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inget motsvarande svenskt uttryck för företeelsen existerar enligt oss. Dessutom är det vår 
uppfattning att earnings management är ett allmänt känt uttryck i litteraturen. Andra exempel 
på engelska begrepp som vi konsekvent valt att tillämpa i studien är income smoothing och 
big bath accounting. Det är av samma anledning som ovan vi valt att tillämpa dessa begrepp. 
Det bör tilläggas att vi genom att använda de engelska begreppen eliminerar risken för att 
översätta uttrycken på ett sätt som skapar syftningsfel samt att risken för missuppfattningar 
minskar.  
 
Vi vill även upplysa om att vi med uttrycket test syftar till samtliga test i studien. Det 
innefattar sambandstest, korstabeller, frekvenstabeller och övriga egendesignade tabeller. Vi 
väljer att konsekvent tillämpa ordet test eftersom samtliga tabeller utgör ett test för studien 
samt för att underlätta läsningen.  
 
1.7 Disposition 
Studien disponeras fortsättningsvis på följande sätt. I kapitel två beskrivs studiens metod där 
vi redogör för valen av forskningsansats och forskningsmetod. Därefter görs en presentation 
av studiens genomförande och dess relevans. Vi redogör även för studiens datamaterial, 
population, reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med reflektion kring källkritik och en 
etisk reflektion över det valda ämnet. Studiens tredje kapitel utgörs av den teoretiska 
referensramen. Här redogörs för viktiga ämnesspecifika begrepp och de teorier som ska 
tillämpas och utgöra verktyg för analys. I kapitel fyra presenteras studiens empiri genom 
frekvenstabeller som visualiserar datamaterialet. Vidare analyseras empirin i kapitel fem med 
sambandstester och tidigare forskning. Inledningsvis analyseras del 1 och sedan del 2, det 
följs av en helhetsanalys utifrån systemorienterade teorier och positiv redovisningsteori. I 
kapitel sex förs en slutdiskussion kring ämnet, studiens slutsatser presenteras och en reflektion 
över studien förs. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 
 
2.1 Forskningsansats 
Teori innebär konkretisering av faktiska företeelser och behövs för att utveckla vetenskapen 
om omvärlden. Det finns två huvudsakliga angreppssätt för att undersöka samhälleliga 
förhållanden och därmed utveckla teori: deduktiv och induktiv metodansats (Holme & 
Solvang 1997, ss. 50-51). En induktiv metodansats innebär byggande av teori. Teorin härleds 
från resultat av genomförda undersökningar (Olsson & Sörensen 2011, ss. 47-48). 
 
Deduktiv metod innebär att teori ska testas, det är denna studies angreppssätt. I enlighet med 
det deduktiva angreppssättet utgår vår studie från redan befintlig teori, tidigare forskning 
inom området, modeller, principer samt litteratur. Dessa behandlar dels studiens specifika 
ämne och dels övergripande information. Från teorin deduceras frågeställningar som sedan 
ska testa den och prövning sker genom en empirisk undersökning, detta benämns hypotetisk-
deduktiv teoribildning. Vår undersöknings resultat kommer antingen vara i enlighet med 
existerande teori, alternativt kommer utfallet att bevisa motsatsen. I enlighet med hur Holme 
och Solvang (1997, ss. 50-51) beskriver deduktiv metod, kommer studien således bidra till att 
antingen förstärka eller försvaga den befintliga teorin. 
 
2.2 Forskningsmetod 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen utgör kvalitativ och kvantitativ metod två olika 
forskningsmetoder (Holme & Solvang 1997, s. 13). Metoderna skiljer sig åt genom sättet att 
hantera och samla in data (Jacobsen 2002, s. 150). Inom kvalitativa metoder samlas data in i 
form av ord. Fokus ligger på forskarens uppfattning och tolkning av den insamlade 
informationen (Holme & Solvang 1997, s. 76). Till skillnad från en kvalitativ metodansats 
avser den kvantitativa metoden att omvandla eller samla in data bestående av siffror och 
utifrån det genomföra statistiska analyser (Holme & Solvang 1997, ss. 76-77).  
 
Valet av forskningsmetod bör göras med utgångspunkt i den frågeställning som skall 
undersökas (Jacobsen 2002, s. 189; Holme & Solvang 1997, s. 14). Studiens målsättning är att 
inom ramen för earnings management studera effekter av när bolag på Nasdaq OMX 
Stockholm Large Cap återför avsättningar. I enlighet med studiens målsättning har vår studie 
en kvantitativ forskningsansats, då vi samlar in data i form av siffror och med hjälp av 
statistiska analyser undersöker forskningsfrågorna. Tillämpning av den kvantitativa metoden 
var adekvat på grund av det Jacobsen (2002, ss. 149-150) beskriver kring metodens 
egenskaper. I linje med det författaren redogör för var vi intresserade av att kunna visa på 
fenomenets frekvens och generalisera vårt resultat till populationen, detta med en hög grad av 
säkerhet. En kvalitativ forskningsmetod anses inte uppfylla målsättningen med studien 
eftersom ambitionen inte är att tolka det verbala i datamaterialet, vilket Holme och Solvang 
(1997, s. 76) beskriver är ett karaktärsdrag för en kvalitativ metod. Ambitionen med studien är 
att redogöra för en tolkning av de finansiella siffrorna. I studien tillämpas en kvantitativ 
metod vilket bidrar till distansering mellan datamaterialet och våra egna värderingar. Det 
bidrar även till ett kritiskt förhållningssätt till undersökningsmaterialet. Dessa fördelar är 
sådana som Jacobsen (2002, s. 147) belyser. Metoden möjliggör även att vi, i enlighet med det 
Holme och Solvang (1997, ss. 76-77) beskriver gällande kvantitativ metod, kan använda 
statistiska tester för att påvisa samband mellan variablerna i vårt datamaterial. Det är en 
central del i studien. 
 
Den kvantitativa metoden föranleder studiens design i form av en tvärsnittsdesign, vilken är 
särskilt lämplig för att beskriva en företeelse. Med en tvärsnittsdesign skapas möjligheter att 
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generalisera resultatet av undersökningen men att testa något utöver sambandet mellan de 
undersökta variablerna blir problematiskt (Halvorsen 1992, s. 65). Då det inte är vår avsikt 
med studien att testa något utöver samvariationen, görs problematiken inte gällande i detta 
fall. Studien är en innehållsanalys, en sådan innebär analys av dokument ur ett vetenskapligt 
förhållningssätt enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 210). Esaiasson (2012, s. 197) beskriver 
en innehållsanalys som en granskning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller 
visuell framställning. Vidare menar författaren att det centrala i den kvantitativa 
innehållsanalysen är att undersöka frekvenser och utrymme i ett material. Studiens empiriska 
undersökning karaktäriseras av det författarna beskriver, eftersom en granskning görs av 
innehållet i skriftliga dokument. Det ska resultera i en kartläggning över frekvensen och ett 
synliggörande av earnings management i rapporteringen. 
 
Den empiriska delen utgörs av en granskning av flertalet poster i bolags årsredovisningar, 
vilket resulterar i ett omfattande datamaterial. Användning av en kvantitativ innehållsanalys 
underlättar bearbetning av datamaterialet då vi på ett systematiskt sätt kan strukturera och 
bearbeta informationen med hjälp av datasystem. Det gör det också möjligt för oss att 
undersöka ett stort antal årsredovisningar. Detta tillvägagångssätt är i enlighet med hur 
Jacobsen (2002, s. 146) beskriver en kvantitativ analys.  
 
2.3 Datamaterial 
Datamaterial kan vara av två typer, antingen utgörs ett datamaterial av primärdata eller 
sekundärdata. Primärdata benämns sådana data som härleds direkt från informationskällan 
och är anpassad till ett specifikt ändamål. Datamaterial är främst av primär typ vid tillämpning 
av metoder som enkäter, intervjuer och observationer (Jacobsen 2002, ss. 152-153). När en 
studie däremot baseras på redan insamlad data, där syftet med informationen vanligtvis varit 
en annan än forskarnas, benämns det sekundärdata. Vår studies empiri baseras på 
komponenter ur årsredovisningar. De består av data som är framställda internt i företagen och 
är därmed konstruerade för ett annat syfte än vårt. Rapporter för intressenter, såsom 
årsredovisningar och statistik, klassificeras enligt både Jacobsen (2002, s. 153) samt Saunders, 
Lewis och Thornhill (2009, ss. 256-280) som sekundärdata. Sekundärdata som kommer från 
årsredovisningar benämner Saunders, Lewis och Thornhill (2009, ss. 256-280) som 
dokumentära sekundära data. Det är sådana vi främst kommer använda oss utav. Vår studies 
teoretiska del består huvudsakligen av litteratur i form av facklitteratur, vetenskapliga artiklar 
och andra publikationer. I likhet med hur Saunders, Lewis och Thornhill (2009, ss. 256-280) 
beskriver sekundärdata består även studiens teoretiska del av sådana data eftersom den är 
sammanställd för ett annat ändamål än studiens. 
 
Då börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm har krav på att offentliggöra sina 
årsredovisningar (Nasdaq 2016) är de lättillgängliga. Studiens sekundärdata i den teoretiska 
referensramen är också lättillgänglig eftersom den finns tillgänglig i bibliotek och databaser. 
Utöver lättillgänglighet nämner Saunders, Lewis och Thornhill (2009, ss. 268-269) andra 
fördelar med sekundärdata som berör vår studie. Det inbegriper besparande av resurser, 
möjlighet till jämförelse och möjlighet till oförutsedda upptäckter. Dessutom att sekundärdata 
ofta klassificeras som högkvalitativa jämfört med egeninsamlade data. Saunders, Lewis och 
Thornhill (2009, ss. 269-272) belyser faktorer att ta hänsyn till vid användande av 
sekundärdata, vilka vi har i åtanke. En faktor är att materialet är insamlat med ett annat syfte 
än vårt, det finns därmed risk att det inte helt stämmer överens med vår studies analys eller 
behov. Vi är även medvetna om att det ursprungliga syftet med informationen kan påverka 
hur den presenteras. Vidare är kontroll av kvaliteten på sekundärdata inte heller möjlig. 
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2.4 Studiens genomförande 
Det var tidigt vår grundtanke med studien att undersöka om earnings management 
förekommer i Sverige. I en inledande litteratursökning inom området fann vi flertalet studier 
som behandlade företeelsen big bath accounting. De undersökte om företagen gör stora 
avsättningar vid vissa tillfällen, såsom vid VD-byte och om det kan innebära att earnings 
management förekommer. Det är i enlighet med hur Nieken och Sliwka (2015, ss. 501-503) 
förklarar big bath. Det som intresserade oss var hur det påverkar redovisningen efterföljande 
år, om big bath via earnings management förekommer borde dessa avsättningar återföras i 
framtiden. Huruvida avsättningarna förs tillbaka senare, likaså i form av earnings 
management, fann vi föga studier kring. Vi påträffade dock en studie av Moehrle (2002, ss. 
397-413) som bekräftade vår tanke kring företeelsen. Forskaren redogör bland annat för att 
företag kan göra stora avsättningar för att efterföljande år göra återföringar av dem som då 
höjer redovisat resultat. Moehrle (2002, ss. 397-413) beskriver att en sådan återföring kan 
innebära earnings management eftersom det ökar redovisat resultat. Det överensstämmer 
relativt väl med det vår studie är ämnad till att undersöka. 
 
En grundlig genomgång av forskarens artikel gjordes för att kunna utveckla och bilda ett nytt 
perspektiv på studien. Således har inspiration till vår studie hämtats från en av Moehrles 
hypoteser och utifrån den har en egen version utformats. Vi gjorde en omfattande sökning av 
litteratur och teorier inom området för att få kännedom kring ämnet och formulera en 
bakgrund samt en teoretisk referensram. En genomgång av IAS 37 Avsättningar, 
eventualförpliktelser och eventualtillgångar har gjorts för att få kunskap om hur avsättningar 
och återföring av dem ska behandlas i de börsnoterade företagens finansiella rapportering. En 
genomgång har även gjorts av normgivande organ samt annan relevant lagstiftning, däribland 
Årsredovisningslagen (ÅRL) (1995:1554), för att få kunskap om vad de börsnoterade 
företagen har att förhålla sig till.  
 
Undersökningens empiriska utformning skiljer sig från Moehrles (2002, ss. 397-413) 
vetenskapliga artikel på flertalet sätt. Vår granskning grundar sig på svenska bolag, specifikt 
Nasdaq OMX Stockholm Large Cap, jämfört med Moehrle som har amerikanska bolag som 
studieområde. Då vi har ett annat studieområde möjliggörs analys av studien ur andra 
infallsvinklar. Moehrle granskade avsättningar för omstruktureringskostnader men vi har valt 
att inkludera flera typer av avsättningar. En bredare bas har på så sätt skapats och vi kan 
därmed analysera vår undersökning på ett sätt som skiljer sig från Moehrles. 
 
I den empiriska undersökningen har 222 stycken årsredovisningar granskats. Specifikt har 
resultat- och balansräkning analyserats samt relevanta noter. De noter som är aktuella för 
studien är de som behandlar bland annat avsättningar, lager, jämförelsestörande poster och 
osäkra kundfordringar. Vid respektive granskning har även en generell sökning gjorts i 
årsredovisningarna för att säkerställa att inga avsättningar har undgåtts. Olika typer av 
avsättningar har identifierats och inkluderats i undersökningen. Representativa exempel är 
avsättningar för omstruktureringskostnader, garantiåtaganden, osäkra kundfordringar, 
lagerreserver, rättstvister, miljökostnader samt förlustkontrakt. För att svara på 
forskningsfrågorna undersöks om företag återför avsättningar för att täcka ett negativt resultat 
samt om det finns samband mellan återföringar och redovisat resultat. De variabler vi tagit 
fram från årsredovisningarna är finansiell data hänförlig till våra forskningsfrågor.  
 
Vår insamlade data redovisar vi i frekvenstabeller för att visualisera och skapa översikt inför 
vår analys. Sambandstester görs mellan variablerna för att undersöka om det finns någon 
korrelation mellan återföringar och resultat. Genom sambandstester kan vi analysera 
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årsredovisningarna utifrån ett statistiskt perspektiv och göra mer djupgående analyser. Det 
leder fram till vår slutsats kring materialet.  
 
När den empiriska undersökningen led mot sitt slut insåg vi att utfallet var enhetligt och det 
visade på att inget förlustresultat täcktes genom återföringar. Vi bestämde oss för att utöka 
undersökningen och ta ytterligare ett perspektiv i beaktning, fortfarande inom ramen för 
earnings management. Den första undersökningen, som grundas på samband mellan 
återföringar och resultat samt teorin om att företag vill undvika ett förlustresultat, benämns 
del 1. Den förlängning som görs av undersökningen benämns del 2 och grundas i teorin om att 
företag vill uppnå vinstmål och uppfylla intressenternas förväntningar. I del 2 analyseras 
företag som har mål för rörelsemarginal och det undersöks om återföring av avsättningar 
påverkar huruvida de uppfyller uppsatta mål eller inte. I denna del har en likartad granskning 
som i del 1 gjorts. Samma återföringar har tagits hänsyn till men fler variabler har lagts till för 
att analysera återföringarnas påverkan. Även här gör vi sambandstester för att undersöka om 
det finns samband mellan de olika variablerna, vilka möjliggör en djupare analys av det 
empiriska materialet. 
 
Granskning och analys av datamaterialet samt de statistiska testerna görs för respektive del. 
Slutligen granskas materialet tillsammans. Vi kopplar samman de två analyserna för att få en 
större förståelse för earnings management på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. Den 
helhetsanalysen grundas i tidigare forskning samt de teorier vi redogjort för i studiens 
teoretiska referensram. Avslutningsvis dras studiens slutsatser, baserat på analyserna. 
 
2.5 Statistisk metod 
En översikt över det empiriska datamaterialet skapas genom univariat analys i form av 
frekvenstabeller som återfinns i kapitel 4 Empiriskt datamaterial. Univariat analys förklaras 
av Doane och Seward (2013, s. 24) som en analys av en variabel i taget. Frekvenstabell 
beskriver författarna som en tabell vilken skapas genom klassificering av datavärden i olika 
kolumner. Tabellen utvisar således frekvensen av datavärden inom varje kolumn (Doane & 
Seward 2013, s. 63).  
 
I syfte att undersöka huruvida det föreligger samband mellan studiens variabler används 
bivariat analys och det statistiska testet Pearson’s r. Bivariat analys innebär en analys av två 
variabler för att undersöka om ett samband föreligger mellan dem (Doane & Seward 2013, s. 
86). Pearson’s r är ett sambandsmått som används vid analys av kvotvariabler (Hjelm & 
Lindgren, 2014 s. 60), vilket är den skalnivå våra variabler klassificeras som. Testet resulterar 
i ett värde mellan -1 och 1, vilket indikerar på huruvida ett linjärt samband finns mellan 
variablerna. Värdet indikerar även på hur starkt sambandet är. 1 innebär ett starkt positivt 
samband, -1 innebär ett starkt negativt samband och 0 indikerar på att inget samband 
föreligger (Doane & Seward 2013, s. 490). Signifikansnivån visar med vilken säkerhet en 
forskare kan säga att ett resultat stämmer. En signifikansnivå på 95 procent innebär därmed att 
forskaren med 95 procent säkerhet kan säga att resultatet är riktigt. Vanligen är lägsta 
signifikansnivå 95 procent inom samhällsvetenskapen (Hjelm & Lindgren 2014, s. 49), det är 
den lägsta nivå vi valt att förhålla oss till. 
 
2.6 Studiens relevans 
Studiens relevans är tydlig eftersom vi knappt fann litteratur som behandlade det område vi 
ifrågasatte. Vi menar att det finns ett behov av att undersöka betydelsen av återföring av 
avsättningar med specifikt fokus på vilken påverkan de har på resultat och annan finansiell 
information. Det finns behov av att granska huruvida återföring av avsättningar används för 
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att vilseleda, manipulera eller utöva earnings management. Vikten av denna sortens studie 
förstärks av att forskarna Baber, Kang och Li (2011, s. 1190) har uttryckt att det finns få 
studier där återföring av avsättningar analyseras i förhållande till earnings management. 
 
Studien är även relevant i koppling till intressenter. Det är viktigt för intressenter att vara 
medvetna kring huruvida företag manipulerar sin redovisning och i sådant fall vilka poster 
som är föremål för det. Ur ett investerarperspektiv är det betydelsefullt eftersom sådan 
information kan ligga till grund för investeringsbeslut. För långivare och leverantörer kan det 
ligga till grund för huruvida de beviljar lån eller ingår avtal. Det är således detta som studien 
kan bidra till, att upplysa om företeelsen samt skapa kännedom kring den. 
 
2.7 Population och bortfallsanalys 
De data vi samlar in är direkt hänförlig till vår problemdiskussion med efterföljande 
frågeställningar. På så sätt säkerställer vi att rätt variabler analyseras och att slutsatser för vår 
studie dras utifrån relevanta grunder. Den totala enhet som forskare vill få information kring 
benämns population (Holme & Solvang 1997, s. 181) och det är för den förutbestämda 
populationen som en studies resultat gäller (Johannessen & Tufte 2003, s. 132). Vår 
population består av bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm och ingår i Large Cap. Det 
är för de bolagen som studien syftar till att ge information kring. Large Cap innefattar de 
börsbolag som har ett börsvärde på över en miljard euro (Avanza u.å.). 
 
En undersökning baserat på ett urval innebär att endast en del av populationen analyseras. 
(Johannessen & Tufte 2003, s. 133). Det finns dock risk för att ett urval inte är representativt 
för en population (Halvorsen 1992, ss. 95-98), den risken vill vi eliminera. För vår 
undersökning av bolag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap lista görs inte ett urval ur 
populationen. Vi har en strävan efter att generera så säkra resultat som möjligt och dra 
slutsatser som gäller för hela populationen. Vår undersökning och analys sker därför av hela 
populationen exklusive bortfall och innefattar 222 årsredovisningar. 
 
I situationer med bortfall bör dessa analyseras och huruvida de påverkar resultatet ska 
utvärderas (Eggeby & Söderberg 1999, ss. 44-45). Som nämnt finns det krav på 
offentliggörande av årsredovisningar för företag som är börsnoterade (Nasdaq 2016) och 
därmed minimeras risken för bortfall i form av otillgängliga årsredovisningar. I studien 
förekommer inte sådana bortfall. Det förekommer dock bortfall i form av bolag vars 
årsredovisningar endast redovisas i utländsk valuta. Det finns även bortfall i form av företag 
som inte varit noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap under samtliga av de 
undersökta åren. Den typen av bortfall har vi granskat och de uppkommer bland annat till 
följd av förändrat börsvärde, uppköp eller konkurs. Sådana företeelser medför att företaget 
inte längre klassificeras som ett Large Cap-bolag. Bortfall påverkar generaliserbarheten av 
resultat negativt (Jacobsen 2002, s. 336). Om vi har ett stort antal bortfall i studien kan det 
medföra att vi inte kan dra slutsatser som är representativt för hela populationen. 
 
I studien har vi gjort en avgränsning av populationen. Vi väljer att aktivt utesluta kreditinstitut 
och det bedöms därmed som ett kontrollerat bortfall. Det är ett val som kan ha konsekvenser 
för resultatet på liknande sätt som bortfall (Jacobsen 2002, ss. 336-337). Uteslutande av 
kreditinstitut är dock av vikt för studiens riktighet eftersom de verkar under ÅRKL, ett 
branschspecifikt regelverk. Om vi inte utesluter dem i vår undersökning vore det att felaktigt 
ta deras årsredovisningar i beaktning. Det innebär att vi inte kan generalisera slutsatserna till 
just de bolagen.   
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Årsredovisningar Antal Procent 

Antal observationer 222 94 

Bortfall 14 6 

Total population 236 100 
 
Av den population vi undersöker klassificeras endast sex procent som bortfall. Inom kategorin 
bortfall är 29 procent kontrollerat bortfall, i form av kreditinstitut. Vi bedömer sex procent 
som en låg procentsats och drar slutsatsen att bortfall inte har en betydande påverkan på 
studiens resultat. En låg andel bortfall möjliggör att vi kan se resultaten som representativa för 
hela populationen, vilket vi strävar efter. 
 
Som nämnt inleds en andra del i studien efter det resultat vi erhöll från del 1. Då vi väljer att 
utöka vår studie är bekvämlighetsurval den urvalsmetod som vi anser vara mest lämplig, med 
tidsaspekten i beaktning. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 183) innebär ett 
bekvämlighetsurval att forskaren väljer de enheter som är lättillgängliga. Det föreligger dock 
en risk för att urvalet inte är representativt för populationen (Holme & Solvang 1997, s. 183). 
Vårt urval baseras på de bolag vi undersöker i första delen av studien, vilka har mål för 
samma nyckeltal. De anser vi är lättillgängliga eftersom vi redan har dokumenterad data kring 
de bolagen samt att liknande mål främjar jämförbarheten. Med utgångspunkt i bolagen från 
del 1 väljer vi ut de bolag som redovisar ett mål för rörelsemarginal. Urvalet för del 2 består 
således av 54 stycken årsredovisningar där samtliga bolag ingår i Nasdaq OMX Stockholms 
Large Cap lista och redovisar mål för rörelsemarginal.  
 
Gällande risken för ett icke-representativt urval vid bekvämlighetsurval vill vi belysa att 
studiens första del är det centrala och att den delen är representativ då populationen 
undersöks. Del 2 är en utökning av studien och ett tillägg till resultaten från del 1. Därav ska 
del 2 ses som kompletterande och inte avgörande för studiens resultat. 
 
2.8 Studiens reliabilitet 
Det är högst önskvärt att studien är reliabel, det vill säga att den är tillförlitlig. En hög grad av 
reliabilitet indikerar på att studien i låg grad är påverkad av slumpmässiga faktorer (Patel & 
Davidson 2011, ss. 102-103). Ett reliabelt mätinstrument ger ett resultat som till stor del 
består av sanna värden (Patel & Davidson 2011, ss. 102-103), det är ett önskvärt utfall för 
studien. En förutsättning för reliabilitet, som vi inte kan påverka, är att företagen redovisar 
tillförlitlig information i deras årsredovisningar. Om företagens finansiella information inte 
avspeglar verkligheten kommer vår studie inte heller att göra det.  
 
För att nå ambitionen om en hög reliabilitet måste vi göra ett antagande om att företag 
redovisar finansiell information som speglar företagets verklighet på bästa möjliga vis och att 
informationen är i enlighet med det regelverk de lyder under. De börsnoterade företagen ska 
enligt lagstiftning i den Europeiska Unionen (EU) redovisa enligt IFRS regelverk 
(Edenhammar, Liliedahl, Norberg & Thorell 2015, ss. 24-25). Det bedöms som positivt för 
studiens reliabilitet. Interbedömarreliabilitet mäter hur väl den faktiska informationen 
stämmer överens med registreringen av informationen (Patel & Davidson 2011, ss. 102-103). 
Gällande interbedömarreliabilitet förstärks reliabiliteten genom att vi är två personer som 
genomför registreringen av data, det minskar risken för felregistrering. Eftersom studien 
utgörs av en dokumentanalys påverkas reliabiliteten inte negativt av den problematik som 
enligt Patel och Davidson (2011, ss. 104-105) förekommer vid dialog mellan två parter. Där 
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är missuppfattning och intervjuareffekt två kritiska punkter. Vi bedömer det som positivt för 
vår studies reliabilitet att vi studerar dokument och därmed inte påverkas av de faktorerna.  
 
2.9 Studiens validitet 
I vår studie eftersträvas överensstämmelse mellan det vi mäter och det vi har för avsikt att 
mäta. En sådan överensstämmelse benämns validitet (Ejvegård 2009, s. 80). För att 
möjliggöra att studiens resultat bidrar till den befintliga teorin är det centralt att studien är 
valid. Utan validitet i studiens mätinstrument finns det risk att ett oriktigt resultat presenteras 
och ett meningsfullt bidrag till teorin blir då inte möjligt.  
 
Likt Ejvegård (2009, s. 80) och Andersen (2012, ss. 87-88) har Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Towns och Wängnerud (2017, ss. 57-65) definierat validitetsbegreppet och delar in det i 
begreppsvaliditet och resultatvaliditet. För att studien ska mäta vad som avser att mätas, något 
som Esaiasson et al. (2017, ss. 57-63) benämner som resultatvaliditet, ska hög reliabilitet och 
hög begreppsvaliditet uppnås. Begreppsvaliditeten är hög när en teoretisk definition och dess 
empiriska indikator är överensstämmande. Författarna beskriver begreppsvaliditet som extra 
problematiskt när det handlar om operationalisering av komplexa begrepp. Eftersom både 
avsättningar och rörelseresultat är tydligt definierade begrepp inom gällande lagstiftning, samt 
att de mäts i monetära former, föreligger ingen större problematik kring vad som ska mätas 
eller hur. Detta bedöms som positivt för studiens validitet. Även det faktum att vår studie 
grundas på en vetenskaplig forskningsartikel, Moehrle (2002, ss. 397-413), höjer graden av 
validitet i studien eftersom det är en etablerad forskare som har utvecklat mätinstrumentet. 
Dessutom att studien troligtvis har blivit granskad av forskarsamhället. Det är en slutsats som 
är i linje med det Esaiasson et al. (2017, ss. 59-60) beskriver gällande att hålla en hög 
begreppsvaliditet. Studiens validitet förväntas även påverkas positivt av att, i enlighet med det 
Ejvegård (2009, s. 80) belyser, samma mätinstrument används konsekvent genom hela 
studiens undersökning. 
 
2.10  Källkritik 
Syftet med källkritik är att bedöma tillförlitligheten i olika påståenden (Esaiasson 2012, s. 
279). Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 68) måste forskaren förhålla sig kritiskt till 
materialet för att kunna göra en bedömning av tillförlitligheten. Det ställs krav på att 
informationen i källan ska vara sanningsenlig och saklig för att vara tillförlitlig. Ett annat krav 
är att forskningen bör utgå från nutida källor snarare än äldre, de innehåller fakta om de 
senaste iakttagelserna samtidigt som äldre betydelsefull fakta bibehålls (Ejvegård 2009, ss. 
71-73; Esaiasson 2012, s. 279). I vår källkritiska granskning har vi utgått från dessa krav för 
att bedöma källornas tillförlitlighet. Det är således ett ansvar som undersökare att vara 
källkritisk (Ejvegård 2009, s. 71). 
 
Källmaterialet i vår teoretiska referensram utgörs av kvalificerad ekonomisk litteratur i form 
av vetenskapliga artiklar, facklitteratur samt redovisningsstandarder. För att styrka 
tillförlitligheten i de vetenskapliga artiklarna har vi enbart använt oss utav artiklar som är 
peer-reviewed. Peer-reviewed innebär att artiklarna har granskats och bedömts av sakkunniga 
inom det aktuella ämnesområdet (Rienecker & Stray Jørgensen 2014, s. 162). För att förstärka 
tillförlitligheten ytterligare har vi vid vissa tillfällen använt olika referenser till samma 
påstående och ämne. I enlighet med Esaiasson (2012, s. 283) ökar det tillförlitligheten hos ett 
påstående. I studien förekommer det både nutida och äldre källor. När vi har valt att referera 
till en äldre källa kan det bero på att vi valt att referera till ursprungskällan eller att källan är 
författad av etablerade forskare som ofta citerats. Ovanstående gör att vi bedömer källorna i 
den teoretiska referensramen som tillförlitliga. 
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I vår empiriska del av studien utgörs materialet av offentligt publicerade årsredovisningar från 
respektive bolags hemsida. Årsredovisningar måste upprättas enligt gällande lagar och 
regelverk. Enligt 9 kap. 1 och 3 §§ Aktiebolagslagen (ABL) (2005:551) föreligger dessutom 
ett krav på att börsnoterade bolag måste ha en oberoende revisor som ska granska bolaget. 
Lagkraven möjliggör förtroende för att årsredovisningarna följer rådande regelverk och att de 
blivit objektivt granskade, vilket styrker tillförlitligheten i vårt empiriska material. Materialet 
har heller inte utsatts för någon påverkan av oss, vilket är en risk vid observationer och 
intervjuer menar Patel och Davidson (2011, ss. 104-105). 
 
En del av den litteratur vi behandlat har varit engelsk men framförallt har de vetenskapliga 
artiklarna uteslutande varit komponerade på engelska. Vi är medvetna om att vi vid 
översättningen till svenska kan ha påverkat meningens innebörd, även om vi försökt tolka och 
återge litteraturen så sanningsenligt som möjligt. Vid behandlingen av litteraturen har vi 
prioriterat att referera till ursprungskällan framför källor där forskaren är citerad. Detta 
motiveras av att vi inte vill orsaka ytterligare påverkan på meningen genom att försumma 
viktig information. Det grundas i Ejvegårds (2009, s. 71) förmaning om att text som blivit 
lösryckt ur sitt sammanhang kan leda till förvrängning av informationen. Vi är medvetna om 
risken för att viss litteratur kan vara osaklig och snedvriden av författarna, därför har vi 
genomgående i studien försökt förhålla oss kritiska till det material vi tagit del av. 
 
2.11  Etisk reflektion 
Etiken bearbetar vad som är rätt och fel (Ejvegård 2009, s. 148). Den behandlar de principer, 
värden och normer som ingår i individens moral och påverkar våra handlingar i konkreta 
situationer (Holme & Solvang 1997, s. 331). I forskningssammanhang råder det delade 
meningar om vad som är rätt moral och vilka områden som bör undersökas (Ejvegård 2009, s. 
148). Det finns etiska gränser för undersökningen och ett krav är att undersökningen skall 
utformas på ett sätt som inte medför några skadliga följder för studieobjekten (Holme & 
Solvang 1997, ss. 333-334). I vår studie utgörs studieobjekten av företag, vilka vi måste ta 
hänsyn till. Vårt material utgörs av offentligt publicerade årsredovisningar vars syfte är att 
vara synliga och tillgängliga för allmänheten. Användningen av materialet är moraliskt 
försvarbart och rättfärdigas av att dokumenten är offentliga handlingar. Detta motiverar varför 
vi inte tillfrågat bolagen om tillåtelse att använda deras årsredovisningar i studien.  
 
Vi vill poängtera att vi genomgående i studien valt att utelämna bolagsnamnen på de berörda 
bolagen. Detta för att vi inte vill utpeka enskilda bolag utan fokusera på att skapa en 
övergripande bild av bolags systematik kring återföring av avsättningar. Genom att inte uppge 
namn medför vi inga skadliga följder om våra resultat skulle visa sig vara felaktiga. Vi anser 
att det i vår studie inte uppstått några etiska dilemman. Vi har trots allt ingen befogenhet att 
konstatera huruvida bolagen i studien manipulerar redovisningen, utan vi kan endast 
reflektera kring våra resultat. 
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3  Teoretisk referensram 
 
3.1  Positiv redovisningsteori 
Normativ redovisningsteori rådde under åren 1956-1970, i den teorin utvecklas normer för att 
formulera bästa möjliga redovisningspraxis. Gällande det normativa synsättet är fokus för 
utveckling av teorier på att föreskriva vad som ska hända (Godfrey, Hodgson, Holmes, Tarca 
& Frost 2010, s. 7). Watts och Zimmerman (1986, s. 9) menar att normativa påståenden är 
beskrivande till sin form, “Om A föreligger bör valmöjlighet B väljas”. Efterföljande år 
utvecklades den positiva redovisningsteorin till följd av ett missnöje med den normativa 
redovisningsteorin. 
 
Positiv redovisningsteori syftar till att förklara och förutsäga praxis som iakttas: att definiera 
redovisningens roll, vad den används till och huruvida den ger användbar information till 
berörda intressenter. De vill förklara det som de normativa redovisningsteoretikerna tar för 
givet (Godfrey et al. 2010, s. 7). Positiv redovisningsteori och dess påståenden har, enligt 
Watts och Zimmerman (1986, ss. 8-9), fokus på hur världen fungerar, “Om A inträffar så 
efterföljer B”. Positiv redovisningsteori bidrar med information till både interna och externa 
intressenter kring handlingar och dess påföljder (Watts & Zimmerman 1986, s. 14). Den 
förklarar även varför en viss teori används framför en annan i olika situationer (Deegan & 
Unerman 2011, ss. 253-260). En positiv teori kommer att nyttjas för att öka användarens 
välstånd, tills dess att en annan teori uppfyller behovet bättre (Watts & Zimmerman 1986, s. 
14). Fokus ligger på redovisningens roll i relationer, såsom hur den används och på vilka sätt 
den underlättar affärsmässiga relationer. Positiv redovisningsteori grundas till viss del på 
ekonomisk teori, exempelvis antas hypotesen om att marknaden är effektiv samt att individer 
drivs av självintresse (Deegan & Unerman 2011, ss. 253-260). 
 
Företagsledningens val av redovisningsmetod beror på om de har incitament att anpassa 
redovisningen till bonusplaner, skuldkontrakt och politiska situationer. Utifrån det antagandet 
bildades tre hypoteser (Riahi-Belkaoui 2004, s. 447), vilka redogörs för nedan. Dessa tre 
hypoteser är av vikt för studien då de kan ligga till grund för analys av varför företag 
manipulerar vinster, i enlighet med våra frågeställningar.  
 
3.1.1 Bonusplanhypotesen 
Gällande ett företags vinst väntas en ökning av vinstens nuvärde även öka nuvärdet för 
bonusar. Företagsledare har möjlighet att välja bland redovisningsmetoder och kan därmed 
påverka vinsten och öka kompensationen (Watts & Zimmerman 1986, s. 208). 
 

”Ceteris paribus, managers of firms with bonus plans are more likely to 
choose accounting procedures that shift reported earnings from future periods 
to the current period”  

(Watts & Zimmerman 1986, s. 208) 
 
Hypotesen bygger på att ledningen har ett starkt fokus på välstånd och att de är beredda att 
sätta sig själva före investerare i det hänseendet. Det föreligger därför intentioner för 
företagsledare att använda redovisningsmetoder som ökar vinsten, för att själva få mer i bonus 
(Godfrey et al. 2010, s. 10). Deegan och Unerman (2011, ss. 276-283) belyser samma 
problematik och menar att ledare, vars kompensation baseras på företagets vinst, lockas av att 
manipulera redovisningen i önskad riktning. Forskning visar i sin tur att företagsledningar 
faktiskt manipulerar rapporterad redovisningsinformation, såsom vinster, genom att använda 
bedömningsutrymmen och på så sätt få en ökad kompensation (Fields, Lys & Vincent 2001, s. 
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267). Det sätter fokus på en viktig aspekt av redovisningen och problematiserar det faktum att 
val av redovisningsmetod har betydelse för många intressenter (Godfrey et al. 2010, s. 10). 
 
3.1.2 Skuldkontraktshypotesen 
Restriktioner i ett skuldkontrakt innebär att ett företag måste upprätthålla vissa nivåer i 
redovisningen eller följa förutbestämda regler för att kontraktet ska gälla. Ett undvikande av 
att följa dessa bestämmelser innebär stora kostnader för ett företag och därför finns incitament 
att manipulera redovisningen i den riktning som gynnar skuldkontraktets föreskrifter (Watts & 
Zimmerman 1986, s. 216).  
 

”Ceteris paribus, the larger the firm’s debt/equity ratio, the more likely the 
firms manager is to select accounting procedures that shift reported earnings 
from future periods to the current period”  

(Watts & Zimmerman 1986, s. 216) 
 
Vinst är den post i redovisningen som frekvent ligger till grund för restriktioner i avtal, vilket 
gör att den posten utsätts för justering och manipulering (Bartov 1993, ss. 843-844). Ju 
närmre ett företag är en viss restriktion som föreligger i ett skuldkontrakt desto större är 
sannolikheten att ledaren kommer att justera redovisningen i syfte att öka vinsten (Watts & 
Zimmerman 1986, s. 216). Det finns därmed intentioner för en företagsledning att undvika att 
överträda avtalsmässiga restriktioner, det håller även nere kostnaden för skulden (Godfrey et 
al. 2010, s. 29). 
 
3.1.3 Den politiska kostnadshypotesen 
Hypotesen nedan grundas på antagandet att ju större ett företag är, desto mer känsligt är det 
för politiska händelser. Detta ger en företagsledning incitament till att justera redovisningen i 
riktning mot minskad vinst (Watts & Zimmerman 1986, s. 235).  
 

”Ceteris paribus, the larger the firm, the more likely the manager is to choose 
accounting procedures that defer reported earnings from current to future 
periods”  

(Watts & Zimmerman 1986, s. 235) 
 
Politiska kostnader är sådana som kommer att ha inverkan på företag och dess ageranden. Ett 
företag vill minimera dess kostnader och kommer därför tillämpa redovisningsregler som 
minskar sådana. De politiska kostnaderna för ett företag inkluderar risken att bli observerad 
av myndigheter. Företag vill minska den risken genom att minimera vinster då dessa kan dra 
till sig uppmärksamhet. En sådan uppmärksamhet kan i sin tur leda till högre skattekostnad 
(Godfrey et al. 2010, ss. 22-29). Cahan (1992, s. 78) menar att i företag som kan bli föremål 
för politiska kostnader kommer företagsledningen använda de möjligheter som finns i 
redovisningen för att begränsa risken för detta. För att anpassa redovisningen efter politiska 
kostnader menar författaren att företag justerar avsättningar där bedömningsutrymme finns 
(Cahan 1992, s. 93). 
 
3.2 Agentteorin 
Ett förhållande mellan två parter där en av dem (principalen) delegerar uppgifter till en annan 
(agenten) kallas för ett agentförhållande. En förutsättning är att dessa uppgifter är åt 
principalens vägnar och har auktoritära egenskaper. En risk i ett sådant förhållande är att 
agenten agerar i egenintresse och inte alltid i enlighet med vad som är det bästa för 
principalen, på grund av att agenten drivs av att maximera sitt välstånd. För att motverka det 
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kan principalen tillämpa åtaganden som gör att agenten styrs i önskad riktning. Den skillnad 
mellan hur principalen hade agerat i en viss situation jämfört med agenten kallas 
agentkostnad, den indikerar på att agenten inte agerar fullständigt efter principalens bästa 
(Jensen & Mecking 1976, ss. 308-309). Författarna beskriver principal-agentproblemet som 
ett vanligt förekommande problem bland företag och att det förekommer på alla nivåer i en 
organisation.  
 
Dohle, Manchiraju och Suk (2016, s. 515) redogör för att det finns en mängd litteratur där 
forskare styrker att förekomsten av ledares avtal för ersättning påverkar de val som görs i 
redovisningen. Flertalet studier visar på att incitament i bland annat monetär form har 
inverkan när det kommer till earnings management. Forskare inom området, Jiang, Petroni 
och Yanyan Wang (2010, s. 525), redogör för att tidigare studier presenterar, via mätning av 
avsättningar, att det finns en koppling mellan chefer vars ersättning är baserad på aktien och 
earnings management. Själva visar forskarna på att incitament till att manipulera vinster 
uppkommer för en ekonomichef vars ersättning grundas på eget kapital. De menar även att 
visst stöd finns för att earnings management förekommer i högre grad då en ledares 
kompensation är kopplad till aktiepriset och då företagets aktie är känslig för förändringar i 
vinster (Jiang, Petroni & Yanyan Wang 2010, s. 525). 
 
3.3 Systemorienterade teorier 
Legitimitetsteorin, Intressentteorin och Institutionell teori är de tre teorier som vanligtvis 
benämns systemorienterade teorier. Enligt dessa tenderar företag att påverka eller att påverkas 
av samhället. Vidare ses redovisningen som ett sätt att inverka på de relationer företaget 
omger sig av. Det är vanligt förekommande att främst legitimitetsteorin och intressentteorin 
används för att förklara varför ett företag väljer en viss uppsättning av redovisningsmetoder 
(Deegan & Unerman 2011, ss. 320-321). Därav har vi fokus på just de två teorierna. 
Institutionell teori är irrelevant för vår studie eftersom avsikten inte är att analysera skillnader 
mellan olika branscher.  
 
3.3.1 Legitimitetsteorin 
Legitimitet grundas i samhället och är baserat på normer, tankesätt och åsikter (Suchman 
1995, s. 574). Organisationer vill kontinuerligt försäkra sig om att de agerar inom ramen för 
vad samhället anser är legitimt, vilket är föränderligt. Företag behöver agera utefter vad 
omgivningen anser är etiskt och moraliskt. Centralt i legitimitetsteorin är det sociala 
kontraktet vilket definieras som de förväntningar intressenter har på företaget, dess 
prestationer och framföranden. Legitimitet är dock en resurs som företagen kan påverka 
genom strategier inom informationsgivning, vilket innefattar val av innehåll i 
årsredovisningar. Gällande legitimitet har samhället på senare tid lagt övervägande fokus på 
de humanitära, sociala och miljömässiga delarna i redovisningen (Deegan & Unerman 2011, 
ss. 323-325). Traditionellt har dock höga vinster varit det som företag anses ha som ansvar 
gentemot samhället och att det är genom vinstmaximering som de bidrar till sin omgivning 
(Ramanathan 1976, s. 516). Således var det vinster som bidrog till legitimitet för ett företag 
(Deegan & Unerman 2011, s. 325). Eftersom redovisningen leder fram till rapporterad vinst 
finns det möjlighet för företag att manipulera sin redovisning i syfte att skapa legitimitet 
(Woodward, Edwards & Birkin 1996, s. 333). Det kan vara förödande för företag att inte möta 
samhällets förväntningar, enligt företagsledare (Deegan & Unerman 2011, s. 336). Det är i 
vinstmaximering som legitimitetsmått och initiativet till att manipulera redovisningen som 
studiens koppling till legitimitetsteorin ligger. 
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3.3.2 Intressentteorin 
Intressentteorin och legitimitetsteorin är lika i många fall och överlappar varandra. Till 
skillnad från legitimitetsteorin, som har fokus på samhället i stort, har intressentteorin 
inriktning på en viss grupp i samhället, investerare. Intressentteorin tar hänsyn till att grupper 
i samhället har olika inställning till företag och att grupperna inte har samma möjlighet att 
påverka företagen (Deegan 2002, s. 295). Inriktningen the ethical or moral branch av 
intressentteorin innebär att alla intressenter ska behandlas lika av ett företag och att dess makt 
inte ska inverka på det. Inriktningen the managerial branch av intressentteorin har den 
ståndpunkten att olika investerare har olika stort inflytande på en organisation och att alla inte 
ses som lika viktiga. Inom det perspektivet behandlas det faktum att ett företag kan använda 
redovisning av information för att manipulera investerare och därmed styra deras uppfattning 
om bolaget i en önskad riktning (Gray, Owen & Adams 1996, s. 45). 
 
Företagen ser på investerare som ett sätt att överleva och ledningen försöker på olika sätt 
hantera dem för att få bra förutsättningar. På så sätt kommer företag att välja hur de redovisar 
information kring verksamheten utefter investerares förväntningar (Deegan & Unerman 2011, 
s. 353). Investerare betraktas som olika betydelsefulla för företagen och de som anses vara av 
störst vikt är de vars förväntningar ett företag vill uppfylla (Wallace 1995, s. 87). Ett företags 
redovisning kommer därmed spegla vad olika intressenter efterfrågar och 
informationsutgivning kommer att anpassas till olika grupper av investerare (Deegan & 
Unerman 2011, s. 354). För att skapa acceptans och en positiv syn hos olika investerargrupper 
kommer företag att justera eller manipulera de finansiella rapporterna. Manipulering av 
redovisningsinformation kan också ske för att dölja sådant som är icke-önskvärt för 
investerare (Gray, Owen & Adams 1996, s. 46). Ett icke-önskvärt utfall är att redovisa ett 
förlustresultat och det är i sådan manipulering som studiens koppling till intressentteorin 
ligger. 
 
3.4 Designad redovisning 
Designad redovisning står för en företeelse där företag beslutar om att använda 
redovisningstekniker med avsikt att uppfylla ett på förhand uppsatt mål och att kunna skapa 
en representativ bild av verkligheten. Designad redovisning innefattar koncept såsom: selektiv 
finansiell hypotesförvrängning, income smoothing, earnings management, kreativitet i 
redovisningen och redovisningsbedrägeri (Riahi-Belkaoui 2004, s. 54). Respektive koncept 
behandlas under rubrikerna som följer nedan.  
 
3.4.1 Selektiv finansiell hypotesförvrängning 
Problemet som uppstår när företagsledningar manipulerar redovisningsreserver, i syfte att 
påverka och forma förväntningar på ledningarnas prestationer, kallas för selektiv finansiell 
hypotesförvrängning. Manipulation av redovisningsreserver är möjlig genom komplicerade 
och vilseledande redovisningsregler (Riahi-Belkaoui 2004, s. 54), vilka öppnar upp för en 
flexibilitet vid tillämpning av dem. Problemet kommer av att normgivare och andra 
involverade i den finansiella rapporteringsprocessen skapat flexibla regler i syfte att tillgodose 
deras egna behov (Revsine 1991, ss. 16-17). Reglerna möjliggör en förskjutning av inkomster 
mellan räkenskapsåren. Det ger företagsledare incitament till att utnyttja flexibiliteten och på 
så sätt påverka sin ersättning i form av bonus, trygga sin anställning samt att imponera på 
aktieägare (Revsine 1991, s. 17). 
 
Selektiv finansiell hypotesförvrängning förekommer inom den privata och offentliga sektorn. 
Det finns parter inom båda sektorerna som är villiga att stödja standarder som selektivt 
vinklar den ekonomiska verkligheten för att gynna sitt egenintresse (Revsine 1991, s. 17). 
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Detta gäller för parter som aktieägare, företagsledare, revisorer och normgivare (Riahi-
Belkaoui 2004, s. 55). Revsine (1991, s. 24) betonade att situationen är ohållbar och krävde en 
förändring. För att hantera problemet ansåg dåvarande ordförande för SEC, Arthur Levitt, det 
erforderligt av noterade bolag att lämna detaljerade upplysningar om effekterna av företags 
förändringar i olika redovisningsantaganden. Detta för att öka pålitligheten och transparensen 
i de finansiella rapporterna men också för att marknaden bättre skall förstå karaktären och 
effekterna av omstruktureringskostnader samt andra avsättningar (Riahi-Belkaoui 2004, s. 
55). 
 
3.4.2 Income smoothing 
Income smoothing är en process som syftar till att jämna ut de årliga fluktuationerna i 
rapporterade vinster genom att skifta inkomster från ett år med toppresultat till ett år med 
mindre framgångsrikt resultat (Riahi-Belkaoui 2004, s. 56). Volatiliteten i rapporterade 
vinster minskas genom att företagsledningar beslutar huruvida vinster skall öka eller minska 
för den aktuella perioden. Det innebär att en del av vinsterna inte rapporteras i perioder med 
ett högt resultat, för att kunna sparas och nyttjas under perioder med sämre resultat 
(Subramanyam 2014, s. 109). Detta möjliggörs genom utnyttjande av flexibiliteten i 
redovisningsreglerna samt genom de val som finns tillgängliga för att utjämna vinsterna 
(Riahi-Belkaoui 2004, s. 56). Income smoothing är således ett avsiktligt försök från 
företagsledningar att uppvisa stabila vinster samtidigt som rådande redovisningslagar 
efterföljs (Beidleman 1973, s. 653).  
 
Företagsledningars incitament till att utjämna vinster påstår Gordon (1964, ss. 251-263) beror 
på att aktieägarna föredrar en stabil inkomstström och tillväxttakt framför en högre 
genomsnittlig inkomstström med stora fluktuationer. Påståendet grundas i författarens teori 
om att företagsledningar baserar sina val av redovisningsprinciper utifrån kriteriet att 
maximera nytta och välfärd. Ledningars nytta ökar med dess anställningstrygghet, nivå och 
tillväxttakt på inkomster samt tillväxttakten på bolagens storlek. Om företagsledningarnas 
prestationer är tillfredsställande och når upp till aktieägarnas förväntningar belönas 
ledningarna. Detta kopplas till aktieägarnas preferens om stabila inkomstströmmar och en 
stabil genomsnittlig tillväxttakt (Gordon 1964, s. 261).  
 
3.4.3 Earnings management 
Det centrala i earnings management är förmågan att manipulera genom de redovisningsval 
som finns tillgängliga och välja alternativ som gör att företag kan uppnå en önskvärd 
vinstnivå. Genom en sådan flexibilitet kan företagsledare välja mellan olika sätt att redovisa 
transaktioner. Flexibiliteten är avsedd att tillämpas så att företagsledningar kan anpassa sig till 
olika ekonomiska händelser och korrekt spegla den ekonomiska verkligheten. Den kan dock 
utnyttjas till att påverka vinster med avsikten att säkerställa vinster till aktieägare och 
ledningar (Riahi-Belkaoui 2004, ss. 56-57).  
 
Earnings management inbegriper ett försök från företagsledningars sida att påverka kortsiktigt 
rapporterade vinster menar Schroeder, Clark och Cathey (2004, s. 149). Vidare definierar 
Schipper (1989, s. 93) det som ett avsiktligt ingripande i den externa rapporteringsprocessen i 
syfte att tillgodose ett egenintresse. Detta görs möjligt genom ett urval av olika 
redovisningsmetoder, inom ramen för vad som är tillåtet enligt redovisningsprinciper, 
alternativt genom att tillämpa givna metoder på ett särskilt sätt (Schipper 1989, s. 93). 
 
Healy och Wahlen (1999, s. 367) hävdar att företag skönmålar de finansiella rapporterna 
genom earnings management. Orsaker till det är att påverka aktievärde, öka ersättningar till 
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företagsledningar, öka anställningstrygghet, minska risk för överträdelse av låneavtal samt att 
undvika ingripande av statliga tillsynsmyndigheter. Företagsledningar motiveras till att 
manipulera vinster då de tror att rapporterade vinster påverkar kreditgivares och investerares 
beslut (Schroeder, Clark & Cathey 2004, s. 149).  
 
Tekniker för earnings management är ofta utformade för att förbättra företags redovisade 
resultat och sänka dess kapitalkostnad. Huruvida tekniken är legitim eller inte beror på 
företagens avsikt med den. Företagsledare väljer ofta redovisningsprinciper som maximerar 
vinster och marknadsvärden för företagen. Generellt innefattar dessa tekniker problematik vid 
intäkts- och kostnadserkännandet vilket medför uppskattning av osäkra fordringar, 
nedskrivning av inventarier, färdigställandegraden av ett långsiktigt projekt och val av 
avskrivningsmetod. Samtliga av dessa tekniker anses legitima (Schroeder, Clark & Cathey 
2004, s. 150). 
 
3.4.4 Kreativitet i redovisningen 
Kreativitet i redovisningen inbegriper en fri tolkning av redovisningsreglerna som öppnar upp 
för en alternativ tillämpning och kan resultera i att de finansiella rapporterna framställs mer 
optimistiska än den faktiska verkligheten. Rapporterna skiljer sig åt beroende på upprättarens 
avsikt med rapporterna. Kreativitet i redovisningen är i praktiken och litteraturen mest erkänt i 
form av big bath accounting eller kreativ redovisning (Riahi-Belkaoui 2004, s. 57).  
 
Termen kreativ redovisning används ofta för att referera till vad journalister misstänker att 
redovisare gör för att få det finansiella resultatet att framstå som bättre än vad det egentligen 
är. Definitionerna av kreativ redovisning är lika varierande och mångfaldiga som 
karakteriseringen av redovisningsfenomenet. En beskrivning är att det innefattar 
manipulering, förvrängning och bedrägeri. En annan definition är att det inbegriper aktiviteter 
som innebär en kosmetisk rapportering, skönmålning och fifflande med bokföringen. Kreativ 
redovisning är både en skönmålning av företagets prestationer och tillämpning av off-balance-
sheet financing. Off-balance-sheet financing innebär finansiering av företagets verksamhet på 
ett sådant sätt, som i enlighet med lagkrav och konventioner, undanhåller en del av 
finansieringen från balansräkningen (Riahi-Belkaoui 2004, s. 59).  
 
Nieken och Sliwka (2015, ss. 502-503) visar att marknaden baserar sina bedömningar på en 
företagslednings förmåga att redovisa vinster, vilket skapar incitament till att utöva earnings 
management. Det hävdas att earnings management är vanligt förekommande i samband med 
VD-byten. Den företagsledare som byts ut försöker manipulera rapporterade vinster genom att 
öka vinsten under sitt sista år, medan den nya företagsledaren kan vilja minska rapporterade 
vinster för perioden direkt efter tillträdet. Detta refererar till ett big bath under den nytillträdde 
företagsledarens första period. Big bath förekommer då resultatet under den nytillträdde 
företagsledarens första period inte enbart anses vara beroende av dennes insats och förmåga, 
utan till viss del även föregångarens arbetsinsats (Nieken & Sliwka 2015, ss. 502-503). Därför 
koncentreras många engångskostnader till en ny företagsledares första period, för att kunna 
påstå att underskotten beror på föregångaren (Nieken & Sliwka 2015, s. 517). Förutom vid 
VD-byten kan företag välja att göra ett big bath i samband med en omstrukturering, 
sammanslagning eller i en period med ett markant dåligt resultat, ofta i en konjunkturnedgång 
(Subramanyam 2014, s. 109).  
 
Kopplingen vår studie har till big bath hänger samman med Moehrles (2002, ss. 397-413) 
påstående. Han menar att företag kan övervärdera avsättningar för att senare kunna återföra 
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dem och höja resultatet. Vår teori om earnings management via återföringar kan således 
kopplas till åren efter ett big bath. 
 
3.4.5 Bedrägeri i redovisningen 
Dechow och Skinner (2000, s. 239) redogör för hur de val som företagsledningar förfogar 
över kan kategoriseras. De skiljer mellan val som är att betrakta som bedrägeri och val som 
innefattar ett aggressivt, men godkänt sätt, på vilket ledningar kan utöva bedömning i 
redovisningen. Båda två är exempel på earnings management. Författarna betonar att det finns 
en distinkt konceptuell skillnad mellan bedrägeri i redovisningen och de bedömningar som 
hamnar inom ramen för nationella rättsliga standarder. Bedrägeri begås när handlingar strider 
mot de rättsliga principerna. Till det hör bland annat att redovisa försäljningsintäkter innan de 
är realiserade, göra ändringar i fakturadatum bakåt i tiden och att övervärdera värden på 
inventarier genom att redovisa fiktiva sådana. En aggressiv redovisning kan innefatta val att 
undervärdera avsättningar för osäkra kundfordringar eller att avsiktligt minska reserver och 
avsättningar (Dechow & Skinner 2000, s. 239). Schroeder, Clark och Cathey (2004, s. 151) 
poängterar att earnings management, även en aggressiv sådan, involverar bedömningar som är 
godtagbara enligt rådande redovisningsprinciper men när manipulering i någon form av 
earnings management uppsåtligen används för att bedra investerare och långivare utgör det 
bedrägeri i redovisningen (Schroeder, Clark & Cathey 2004, s. 151).  
 
3.5 Principer och praxis 
Årsredovisningar för de börsnoterade bolagen ska skapas i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) (Nasdaq 2016). Det är genom lagstiftning i EU som 
IFRS har blivit ett lagkrav för de börsnoterade företagen i unionen (Edenhammar et al. 2015, 
ss. 24-25). Det är International Accounting Standards Board (IASB) som utfärdar IFRS. De 
standarder som IASB utfärdade före år 2003 benämns International Accounting Standards 
(IAS). Standarder från IFRS och uttalanden från IASB är det som börsbolagen ska följa 
gällande deras koncernredovisning. Rådet för finansiell rapportering (RFR) ger vägledning 
gällande upplysningar enligt ÅRL, vilka ska lämnas utöver IFRS (RFR 1 2016). 
 
3.5.1 Årsredovisningslag och Bokföringslag 
I Bokföringslagens (BFL) (1999:1078) andra kapitel fastställs att juridiska personer är 
bokföringsskyldiga (2 kap. 1§ BFL), definitionen juridisk person innefattar publika aktiebolag 
(Bolagsverket 2016). BFL innefattar bestämmelser kring att bolag löpande ska bokföra 
affärshändelser, upprätta en balansräkning och avsluta året med en årsredovisning som i sin 
tur ska offentliggöras (4 och 6 kap. BFL). Hur en årsredovisning ska upprättas behandlas i 
ÅRL. Årsredovisningen ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter samt en 
förvaltningsberättelse. Balansräkningen ska redovisa för företagets tillgångar, avsättningar 
och skulder samt eget kapital. Resultaträkningen ska innehålla företagets intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret (2-3 kap. ÅRL). Det är således i balansräkningen och 
tillhörande noter som studien kommer kunna ta del av information kring avsättningar och 
återföringar av dem. 
 
3.5.2 Rättvisande bild och god redovisningssed 
Rättvisande bild betyder att företagens redovisning ska ge en riktig bild av bolaget och spegla 
dess verkliga ekonomiska ställning (Nilsson 2014, s. 49). Det härstammar från införandet av 
ÅRL i Sverige, eftersom lagen föreskriver att delarna i en årsredovisning ska upprättas i 
enlighet med rättvisande bild (2 kap. 3 § ÅRL; Johansson 2010, s. 89). Även riktlinjer från 
EU som behandlar redovisning innehåller anspråk på att företagens redovisning ska ge en 
rättvisande bild (Edenhammar et al. 2015, ss. 24-25). Lönnqvist (2011, s. 35) menar att en 
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redovisning som är relevant leder till en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning. 
Generellt är meningen med redovisning att för intressenter skapa en riktig bild av företagets 
ekonomi och en viktig faktor i det är att bilden av företaget är rättvis (Lönnqvist 2011, s. 169).  
 
Enligt 2 kap. 3 § ÅRL ska en sammanfattande bild av bolaget tillhandahållas med hjälp av 
balansräkning, resultaträkning och tillhörande noter. Dessa tre ska i sin tur ge en rättvisande 
bild. För att en rättvisande bild ska upprätthållas i redovisningen kan företag ibland behöva 
redovisa kompletterande upplysningar. Uppvisande av en rättvisande bild innebär även att om 
företag avviker från gällande regler så ska de informera om det (2 kap. 3 § ÅRL). Begreppet 
är inte helt fastställt men bör enligt prop. 1995/96:10 del 2 s. 11 läsas som att mottagaren ska 
kunna få en riktig bild av ett företags ekonomiska situation med hjälp av de delar som 
återfinns i en årsredovisning.  
 
Då företag tillämpar redovisningsnormer alltför formellt kan utfallet bli missvisande, 
rättvisande bild är ett verktyg för att undvika det (Skatteverket 2016). Johansson (2010, s. 91) 
menar att en rättvisande bild redovisas när transaktioner återges korrekt. Det är kopplat till att 
redovisningen ska spegla den ekonomiska verkligheten (Johansson 2010, s. 91). I IFRS första 
kapitel som behandlar utformningen av företags finansiella rapporter redogörs det för 
rättvisande bild. De menar att upprättande av årsredovisning i enlighet med IFRS leder till en 
rättvisande bild för företagets finansiella ställning (IAS 1 p. 15).  
 
Enligt Lag om värdepappersmarknaden (VPML) (2007:528) ska det försäkras att 
årsredovisningar upprättas i enlighet med god redovisningssed (16 kap. 9 § VPML). 
Innehållet i god redovisningssed finns i lagstiftning men majoriteten återfinns dock i 
normgivning utöver lagen (Edenhammar et al. 2015, ss. 24-25). Enligt 2 kap. 2 § ÅRL ska 
årsredovisningen upprättas enligt god redovisningssed och i 4 kap. 2 § BFL står det att 
bokföringsskyldigheten ska utföras i enlighet med god redovisningssed. I Sverige är det 
Bokföringsnämnden (BFN) som utvecklar god redovisningssed och ger ut relevant 
information, såsom regelverk gällande redovisning (Bokföringsnämnden 2017). God 
redovisningssed kan benämnas som den legala standarden för redovisning, vilken är menad att 
reflektera de rekommendationer som har utfärdats på området samt den praxis som föreligger 
(Skatteverket 2016). Lönnqvist (2011, s. 24) menar att det som återfinns i ÅRL kring god 
redovisningssed innebär att bolagen själva är med och påverkar vad som är god 
redovisningssed. Genom att ett företag redovisar på ett visst sätt kan det medföra att andra 
bolag kommer att redovisa på liknande sätt. God redovisningssed innebär inte att man får 
strida mot lagen, dock har viss redovisning accepterats där företagen ligger i en gråzon 
(Lönnqvist 2011, s. 24). 
 
3.5.3 Matchningsprincipen 
En intäkt ska kopplas till den utgift som har krävts för generering av intäkten. Det kallas för 
matchning av intäkt och utgift och är grunden i matchningsprincipen (Smith 2006, s. 81). 
Kontentan för matchning är att kostnader och intäkter som uppkommit på grund av samma 
affärshändelse ska redovisas tillsammans (IASB föreställningsram 2015 p. 95). Till skillnad 
från realisationsprincipen, där en intäkt redovisas i samband med en försäljning och ett 
inflöde av resurser, så ska intäkten redovisas när utflödet som är kopplat till intäkten sker. 
Utflödet är i form av resurser, såsom en minskning i lager eller andra omkostnader. 
Matchningsprincipen medför matchningsproblematik i form av att veta vilka intäkter som ska 
paras samman med vilka kostnader (Smith 2006, ss. 81-85). Matchningsprincipen är en 
anledning till att avsättningar förekommer, det är bland annat med hjälp avsättningar som en 
riktig periodiserad vinst kan redovisas (Artsberg 2005, s. 304). 
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3.5.4 Försiktighetsprincipen 
I 2 kap. 4 § ÅRL belyses att försiktighet ska antas när företag värderar poster i samband med 
upprättande av balansräkning, resultaträkning och noter. När företag antar sådan försiktighet 
följer de försiktighetsprincipen. Det är vid värdering av delarna i redovisningen som 
försiktighetsprincipen ska beaktas, företag ska se till att resultatet inte är högre än vad som är 
riktigt men det ska heller inte underskattas. Mer preciserat ska företag endast redovisa 
konstaterade intäkter som inträffat och de ska ta hänsyn till värdenedgångar frånsett om 
företaget redovisat ett positivt eller negativt resultat (2 kap. 4 § p. 3 ÅRL). Poster ska dock 
inte värderas ned mer än vad som är rimligt, eftersom resultatet inte ska underskattas till 
obefogade nivåer (Gröjer 2002, s. 62). Om ett företag väsentligt värderar felaktigt i form av 
lägre tillgångar eller högre skulder skapas dolda reserver, med en sådan över- eller 
underskattning går de emot principen om en rättvisande bild (Drefeldt & Törning 2013, s. 37). 
 
3.6 Avsättningar och återföringar 
Teoretiskt sett faller avsättningar inom ramen för definitionen av en skuld. En skuld skall vara 
ett befintligt åtagande som inträffat till följd av en händelse, vilken förväntas leda till 
ekonomiska fördelar i framtiden. En avsättning skiljer sig från en skuld på grund av 
fastställande av beloppet. En skuld är säker till sitt belopp medan storleken för en avsättning 
fastställs genom uppskattningar då det exakta beloppet eller tidpunkten för betalning av 
åtagandet är osäkert (Artsberg 2005, s. 302).  
 
Enligt ÅRL ska avsättningar redovisas när ett företag har förpliktelser som är säkra alternativt 
sannolika men vars beloppsmässiga storlek är oviss eller att det föreligger osäkerhet kring 
tidpunkten för förverkligande. Bolag av större storlek ska i not eller i balansräkningen 
redogöra för större avsättningar som de gör (3 kap. 9-10§§ ÅRL). 
 
I IFRS regleras avsättningar under standarden IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och 
eventualtillgångar. Definitionen av en avsättning enligt IFRS lyder ”En avsättning är en skuld 
som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp” (IAS 37 p. 10). Det föreligger osäkerhet 
kring storleken eller tillfället för förverkligande. Enligt IAS 37 ska en avsättning redovisas 
som en skuld i balansräkningen när 1) företaget har en befintlig förpliktelse som har inträffat 
till följd av en händelse 2) det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för 
reglering 3) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras (IAS 37 p. 14). Värdering av en 
avsättning ska ske enligt bästa uppskattning vilket motsvarar vad företaget väntas betala för 
att reglera åtagandet (IAS 37 p. 36). Enligt IAS 37 ska en omprövning av avsättningar göras 
vid varje periods slut och justeras om förutsättningarna har förändrats. Om det inte längre 
föreligger en förpliktelse som kommer kräva ett utflöde av resurser ska avsättningen återföras. 
Standarden uttrycker att endast sådant som ursprungligen hör till avsättningen är sådant som 
kan justera och reducera en avsättning (IAS 37 p. 59-62).  
 
Det finns förutbestämda regler gällande informationsgivning i samband med att företag 
redovisar en avsättning. De ska bland annat delge information kring avsättningarnas bokförda 
värde vid räkenskapsårets början och slut. De ska redovisa om de gjort nya avsättningar, ökat 
befintliga avsättningar under året eller om de återfört ej utnyttjade belopp (IAS 37 p. 84). 
Företag ska lämna bakgrundsinformation kring avsättningarna såsom en beskrivning av dem 
och när utflödet av resurser väntas ske. De ska även upplysa om huruvida osäkerhet kring 
avsättningarna föreligger, exempelvis ovisshet gällande dess storlek eller tid för förväntat 
utflöde (IAS 37 p. 85). Det kan finnas tillfällen då information av den typen inte är möjlig att 
ge, i sådant fall ska det uppges (IAS 37 p. 91). 
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Moehrle (2002, s. 397) fastställer att företag manipulerar redovisningen för att utöva earnings 
management. Ett av hans resultat är att företag återför avsättningar för att undvika att 
rapportera en förlust. Moehrle (2002, ss. 397-413) menar att företag som har ett negativt 
resultat före återföring av avsättningar i högre utsträckning för tillbaka återföringar. Det 
styrker författarens hypotes om att företag återför avsättningar för att täcka ett negativt 
resultat eftersom återföring av avsättningar ökar företagets redovisade resultat. Företag kan 
manipulera redovisningen med hjälp av avsättningar på grund av att det föreligger osäkerhet 
och därmed ett bedömningsmoment gällande förfallotidpunkt och belopp. Författaren 
förklarar att företag kan överskatta avsättningar för att sedan kunna göra återföringar av dem 
och därmed höja resultatet (Moehrle 2002, ss. 397-413). 
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4 Empiriskt datamaterial 
 
4.1 Del 1 – Återföring i relation till redovisat resultat 
I vår empiriska undersökning har totalt 222 stycken årsredovisningar granskats. I del 1 utgörs 
datamaterialet av fem variabler som är framtagna för att svara på våra forskningsfrågor. Dessa 
fem är specificerade för varje årsredovisning och fullständigt datamaterial återfinns i bilaga 1. 
Variablerna är följande: 

• återföring av avsättning,  
• huruvida det sker återföring av avsättning,  
• årets resultat,  
• huruvida ett negativt resultat täcks genom återföring av avsättning,  
• huruvida företaget har ett negativt eller positivt resultat 

 
Vi inleder undersökningen av det empiriska datamaterialet med en univariat analys och 
presenterar vårt material med hjälp av frekvenstabeller. Frekvenstabellerna nedan redovisar 
hur ofta variablerna förekommer i de granskade årsredovisningarna. Fortsättningsvis, i kapitel 
4 och 5 benämns återföring av avsättningar som återföring för att underlätta läsningen.  
 
Tabell 4.1.1 Sker återföring? 
 

Sker återföring? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 50 22,5 22,5 22,5 

Ja 172 77,5 77,5 100,0 
Total 222 100,0 100,0  

 
I 172 av 222 årsredovisningar förekommer återföringar, vilket motsvarar 77,5 procent. En hög 
procentsats är en förutsättning för studiens genomförande. Om återföringar inte hade skett i 
denna utsträckning hade vi haft ett otillräckligt underlag för våra frågeställningar. Då hade vi 
inte kunnat granska och analysera materialet på ett sätt som givit representativa slutsatser.  
 
Tabell 4.1.2 Redovisas ett positivt eller negativt resultat? 
 

Negativt eller Positivt Resultat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Negativt 9 4,1 4,1 4,1 

Positivt 213 95,9 95,9 100,0 
Total 222 100,0 100,0  

 
I tabell 4.1.2 synliggörs fördelningen mellan de årsredovisningar som redovisar ett positivt 
respektive ett negativt resultat under perioden 2010 till 2015. Utav 222 stycken 
årsredovisningar rapporteras ett negativt resultat i 9 av fallen, vilket motsvarar endast 4,1 
procent av de totala årsredovisningarna. I majoriteten av årsredovisningarna rapporteras ett 
positivt resultat. Det förekommer i 213 utav 222 fall, vilket motsvarar 95,9 procent av 
samtliga årsredovisningar.  
 
Tabell 4.1.3 Täcks ett förlustresultat? 
 

Täcks ett förlustresultat? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 

Ja 
Total  

222 
0 
222 

100,0 
0,0 
100,0 

100,0 
0,0 
100,0 

100,0 
100,0 
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En central del i studien är huruvida återföringar är av sådan storlek att bolagens resultat går 
från negativt till positivt med hjälp av dem. Vi undersöker företeelsen genom att subtrahera 
återföringar från årets resultat. Om årets resultat var positivt i årsredovisningen men blir 
negativt när återföringarna subtraheras, drar vi slutsatsen att årets resultat var positivt på 
grund av att återföringar gjorts. I enlighet med tabell 4.1.3 finns det inget fall, på Nasdaq 
OMX Stockholm Large Cap, där ett företag täcker ett förlustresultat med hjälp av 
återföringar. Till följd av detta resultat valde vi att utöka studien med del 2 som fokuserar på 
en annan aspekt av återföringar och dess påverkan på finansiell data. 
 
4.2 Del 2 – Återföring i relation till vinstmål 
I den andra delen av studien granskas huruvida återföringar har betydelse för ett företags 
måluppfyllelse. Delen tillför studien mervärde eftersom den ger underlag till en bredare 
analys av återföringar inom ramen för earnings management. Vi valde att undersöka 
vinstmålet rörelsemarginal. Det eftersom rörelsemarginal är lämplig till studiens 
forskningsfråga med dess koppling till vinst. Dessutom är mål för rörelsemarginal vanligt 
förekommande i de årsredovisningar vi beaktat samt att just vinstmål behandlas i tidigare 
forskning. Rörelseresultat och rörelsemarginal kan definieras olika i årsredovisningar. I 
studien har vi beaktat de olika sätt företagen använder och anpassat vår undersökning efter 
det. Det som granskas är företagens mål för rörelsemarginal och om återföringar är betydande 
för om de uppnår målet eller inte. Datamaterialet består av variabler som möjliggör analys av 
företeelsen, de är specificerade för varje enskild årsredovisning och fullständigt datamaterial 
återfinns i bilaga 2. Variablerna följer enligt nedan: 

• Rörelseresultat 
• Rörelseresultat utan återföring 
• Omsättning 
• Mål för rörelsemarginal 
• Utfall rörelsemarginal 
• Utfall rörelsemarginal utan återföring 
• Måluppfyllelse  
• Måluppfyllelse med hjälp av återföring 

 
Tabell 4.2.1 Uppfyller företag sina mål för rörelsemarginal? 
 

Uppfyller företagen målen? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 35 64,8 64,8 64,8 

Ja 19 35,2 35,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0  

 
Totalt granskas 54 årsredovisningar där samtliga företag specificerar att de har mål för 
rörelsemarginal. I tabell 4.2.1 framgår att utav 54 bolag är det 19 stycken som uppnår deras 
förutbestämda mål, enligt finansiell data som redovisas i deras årsredovisningar. Det 
motsvarar 35,2 procent av urvalet.  
 
Tabell 4.2.2 Uppfyller företag sina mål för rörelsemarginal genom återföringar? 
 

Måluppfyllelse med hjälp av återföring? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 51 94,4 94,4 94,4 

Ja 3 5,6 5,6 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
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I 3 av 54 stycken årsredovisningar redovisas det så pass stora återföringar att de är av 
betydelse för måluppfyllelsen. Om ingen återföring gjorts hade dessa tre företag inte uppnått 
sina mål för rörelsemarginal. Som visualiseras i tabell 4.2.2 motsvarar dessa tre 
årsredovisningar 5,6 procent av urvalet. 
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5 Analys 
 
5.1 Del 1 – Återföring i relation till redovisat resultat 
För att analysera datamaterialet har vi valt att göra tabeller och statistiska tester som visar 
fördelningen över och samband mellan variablerna. Tabeller över datamaterialet redovisas för 
att skapa en överblick över fördelningen av datamaterialet och för att kunna analysera det 
djupare. För att testa sambandet mellan de fem variablerna använder vi bivariat analys i form 
av statistiska tester som är anpassade efter respektive variabel och skalnivå.  
 
Det test som används i studien för att studera samband variablerna benämns Pearson’s r och 
redogörs för i avsnitt 2.5 Statistisk metod. Testets utfall visar på om ett samband finns mellan 
variablerna och det utläses genom värdet som varierar mellan -1 och 1. Värdet 1 indikerar på 
ett starkt positivt samband, -1 indikerar på att starkt negativt samband och 0 innebär att inget 
samband föreligger (Doane & Seward 2013, s. 490). Den lägsta signifikansnivå vi använder 
oss utav i undersökningen är 95 procent. 
 
I kapitlet redovisas en mängd tabeller och tester som är menade att tillsammans indikera på 
huruvida earnings management förekommer i populationen. Varje test följs av en analys som 
beskriver kopplingen till tidigare forskning och vilket bidrag det aktuella testet har till 
resultatet. Eftersom det centrala i undersökningen är vad testerna betyder tillsammans avslutas 
kapitlet med vår helhetsanalys. Det är i den delen som resultaten kopplas till de teorier vi 
redogjort för och huruvida earnings management förekommer på Nasdaq OMX Stockholm 
Large Cap. 
 
Tabell 5.1.1 Medelvärdet av återföringar 

 Antal företag Medelvärdet av återföringar, 
i procent av årets resultat 

Population 222 5,7 

Företag med återföringar 172 7,4 

 
Tabell 5.1.2 Högsta och lägsta värde för återföringar 

 Återföring i procent av årets resultat Återföring i belopp 

Högsta värde 98,5 3 163 000 000 

Lägsta värde 0,1 1 000 000 

 
Hur stora återföringarna är, i procent av årets resultat, ger en mer jämförbar siffra än det 
monetära beloppet eftersom storleken skiljer mellan bolagen. I tabell 5.1.1 ser vi att av de 
bolag som återför en del av avsättningarna motsvarar medelvärdet av återföringarna 7,4 
procent av resultatet. Vår bedömning är att det inte är en så pass hög siffra att det indikerar på 
earnings management eller manipulation av resultatet. Tabell 5.1.2 som visar högsta och 
lägsta värde för återföringar återger att den högsta identifierade återföringen motsvarar 98,5 
procent av resultatet. Det är en hög andel och i sådana lägen anser vi att det finns anledning 
att ifrågasätta återföringen och därmed det redovisade resultatet. Endast en ökning av 
återföringarna med 1,5 procentenheter hade medfört att bolaget, med hjälp av återföringar, 
gått från att redovisa en förlust till en vinst. Detta fall kan kopplas till tidigare forskning som 
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redogör för att bolag, med hjälp av återföringar, kan undvika att redovisa en förlust. Likaså att 
få bolagets finansiella ställning att framstå som bättre. Exempel på sådan forskning är 
Burgstahler och Dichev (1997, ss. 99-100), Hayn (1995, s. 132) och Barua, Legoria och 
Moffitt (2006, s. 655). Även Burgstahler och Dichevs (1997, s. 111) uttalande om att de 
åtaganden som företag gör, för att utöva earnings management, är ofta ekonomiskt betydande. 
Det kan kopplas till den höga procentandelen i tabell 5.1.2.  
 
Tabell 5.1.3 Återföringar i procent av årets resultat 

 Antal årsredovisningar Procent  Kumulativ procent 

Inga återföringar 50 22,5  22,5 

< 5,0 % 101 45,5 68,0 

5,0 - 9,9 % 31 14,0 82,0 

10,0 - 14,9 % 17 7,7 89,6 

15,0 - 19,9 % 10 4,5 94,1 

20,0 - 24,9 % 5 2,3 96,4 

25,0 % < 8 3,6 100,0  

Totalt 222 100,0  
 
Tabell 5.1.3 visar fördelningen av återföringar i procent av årets resultat. Det finns 23 stycken 
årsredovisningar där återföringarna motsvarar mer än 15 procent av resultatet, vilket utgör 10 
procent av vår population. Vidare är det hela 8 årsredovisningar som redovisar återföringar 
vilka står för över 25 procent av resultatet. Det skulle kunna vara i riskzonen för att klassas 
som earnings management, dock måste den bakomliggande orsaken till återföringen 
identifieras för att kunna hävda det. Koppling görs till tidigare forskning, däribland 
Burgstahler och Dichev (1997, ss. 99-100) samt Hayn (1995, s. 132), vilka redogör för att 
företagsledare vill att resultatet ska se bättre ut än vad det egentligen är. Bland de företag som 
redovisar stora återföringar menar vi att det finns risk för att de återför avsättningar för att 
skönmåla och få resultatet att framstå som bättre. De årsredovisningar där återföringarna står 
för en hög procentandel av resultatet kan även kopplas till forskning såsom Gordon (1964, s. 
261). Forskaren menar att det finns preferenser för att företag successivt ska redovisa ökande 
resultat. 
 
Undersökningens syfte är dock att dra slutsatser om huruvida det förekommer earnings 
management på Large Cap och inte att dra slutsatser kring enskilda fall. Sett till populationen 
är det 82 procent av bolagen vars återföringar är mindre än 10 procent av resultatet. 68 
procent av populationen redovisar återföringar som understiger 5 procent. Totalt sett anser vi 
att populationen inte redovisar så pass höga återföringar att vi kan hävda att det handlar om 
earnings management. Vi vill dock belysa att enskilda fall ligger i riskzonen. Resultatet går 
emot tidigare forskning som vi redogjort för, däribland Moehrle (2002, ss. 397-413), som 
menar att företag gör väsentliga återföringar för att skönmåla. Utfallet är inte heller i linje 
med Schroeder, Clark och Cathey (2004, s. 150) som uttrycker att de redovisningsprinciper 
som ger högst vinst är de som företag väljer. Enligt vår studie verkar få företag, genom 
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återföringar, manipulera resultatet till att successivt öka eller se bättre ut än verkligheten. Sett 
till populationen som helhet förekommer inte det i vår undersökning. 
 
Tabell 5.1.4 Medelvärdet av återföringar uppdelat på positivt och negativt resultat 

 Medelvärdet av återföringar Medelvärdet av återföringar,  
i procent av årets resultat 

Vid positivt resultat 270 190 116 7,41 

Vid negativt resultat 135 500 000 5,48 

 
Tabell 5.1.4 innehåller en översikt över återföringar uppdelat på de årsredovisningar som har 
ett positivt och negativt resultat. Den uppdelningen görs för att se om det finns någon skillnad 
mellan bolagen som kan kopplas till tidigare forskning. Medelvärderna i tabellen grundas 
endast på de företag som har redovisat en återföring. Höga återföringar vid ett negativt 
resultat skulle ge stöd åt forskningen om att företag gör återföringar för att undvika ett 
negativt resultat, vilket Moehrle (2002, ss. 397-413) och Hayn (1995, s. 132) redogör för. 
Höga återföringar vid positivt resultat skulle vara i linje med Deegan och Unermans (2011, ss. 
276-283) forskning, att företag vill uppvisa högre resultat än vad de egentligen har. Likaså att 
de vill redovisa en successivt ökande vinst, vilket Gordon (1964, s. 261) poängterar.  
 
Vid både positivt och negativt resultat är medelvärdet av återföringarna, i procent av 
resultatet, relativt låga. Sett till hela populationen tolkar vi resultaten som att det, vid varken 
positivt eller negativt resultat, förekommer earnings management. Vi bedömer att 5,48 och 
7,41 procent inte står för en betydande del av resultatet. Utfallet går således mot tidigare 
forskning. Enligt vår tolkning av detta resultat verkar företagen inte redovisa stora 
återföringar i syfte att snedvrida resultatet.  
 
Tabell 5.1.5 Årets resultat i belopp 

Årets resultat i belopp (kr) Antal årsredovisningar 

< 0 9 

1 - 999 999 999 29 

1 000 000 000 - 4 999 999 999 119 

5 000 000 000 - 9 999 999 999 29 

10 000 000 000 - 14 999 999 999 16 

15 000 000 000 - 19 999 999 999 11 

20 000 000 000 - 24 999 999 999 6 

25 000 000 000 - 59 999 999 999 3 

Totalt 222 
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Tabell 5.1.5 och 5.1.6 är översikter med syfte att redogöra för bolagens storlek gällande 
resultat och återföringar i monetära belopp. I populationen återfinns företag vars resultat och 
återföringar varierar i storlek. Tabell 5.1.5 visar spridningen mellan företagen, flertalet 
årsredovisningar innehåller förlustresultat medan andra har ett resultat på över 25 miljarder 
kronor. Det indikerar på att det är stor skillnad mellan företagen storleksmässigt. Till följd av 
det väljer vi att redovisa flertalet tabeller och tester där återföringarna står i procent till 
resultatet, vilket ökar jämförbarheten. 
 
Tabell 5.1.6 Återföringar i belopp 

Återföringar i belopp (kr) Antal årsredovisningar 

Inga återföringar 50 

< 10 000 000 20 

10 000 000 - 99 999 999 64 

100 000 000 - 299 999 999 52 

300 000 000 - 499 999 999 18 

500 000 000 - 999 999 999 7 

1 000 000 000 - 3 499 999 999 11 

Totalt 222 

 
Översikt över återföringarnas storlek visualiseras i tabell 5.1.6. Flertalet av företagen 
redovisar inga återföringar eller återföringar under 10 miljoner kronor, medan i en del 
årsredovisningar redovisas återföringar på över 1 miljard kronor. Återföringar på över en 
miljard kronor tolkar vi som mycket och skulle kunna ligga i riskzonen för earnings 
management. Det måste dock sättas i relation till bolagets storlek, samt att orsaken till 
återföringen måste identifieras, för att vi ska kunna uttala oss om det. Då resultat och 
finansiella siffror är väsentligt högre utgör inte återföringarna på 1 miljard en stor del av 
resultatet och därmed undviker bolag att hamna i riskzonen. 
 
Tabell 5.1.7 Företag med och utan återföringar 

 
Antal 

årsredovisningar 
Antal årsredovisningar  

där resultatet ökat Procentandel 

Företag med återföringar 172 73 42 

Företag utan återföringar 50 23 46 

 
Tabell 5.1.7 är kopplad till tidigare forskning som visar att företagsledare har incitament till 
att redovisa successivt ökande resultat. Företag vill undvika att redovisa en nedgång i vinster 
jämfört med föregående år. Undvikandet kan ske genom återföring av avsättningar, vilket 
Moehrle (2002, s. 398) redogör för. Burgstahler och Dichev (1997, s. 99-100) poängterar att 
företagsledningar kontinuerligt vill rapportera positiva resultat, likaså vill de undvika att 
redovisa en nedgång i vinster. Barua, Legoria och Mofitt (2006, ss. 653-654) belyser samma 
företeelse och menar på att det är vanligt med målsättning om att överträffa tidigare års 
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vinster. För att uppnå de målsättningarna uppger dem att företag kan manipulera 
redovisningen genom bland annat avsättningar. Även Gordon (1964, s. 261) berör ämnet och 
menar att aktieägare har preferenser om en stabil genomsnittlig tillväxttakt. Vårt material i 
förhållande till den forskningen visualiseras i tabell 5.1.7. För att stödja tidigare forskning 
behöver företag med återföringar uppvisa en högre procentuell andel där resultatet ökat, så är 
dock inte fallet här. Sett till vår uppdelning mellan företag som återför och inte återför är det 
ingen markant skillnad mellan grupperna, gällande huruvida de ökat resultatet från året innan. 
42 procent av företagen med återföringar ökar resultatet från föregående år och 46 procent av 
företagen som inte gör återföringar ökar resultatet jämfört med föregående år. Det är således 
ungefär lika stor andel i båda grupperna, vilket går emot tidigare forskning på området. 
 
Tabell 4.1.3 Täcks ett förlustresultat? 
 

Täcks ett förlustresultat? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Nej 

Ja 
Total  

222 
0 
222 

100,0 
0,0 
100,0 

100,0 
0,0 
100,0 

100,0 
100,0 
 

 
Tabellen ovan återfinns i kapitel fyra och visar att i vår undersökning finns det inget fall där 
ett företags resultat har förändrats från negativt till positivt med hjälp av återföringar. 
Huruvida ett företag täcker ett förlustresultat på grund av återföringar är studiens huvudfokus 
och är återkommande i samtliga kapitel. Tidigare forskning har redogjort för att företag utövar 
earnings management för att undvika att rapportera ett förlustresultat. Vi har även redogjort 
för forskning som belyser att företag använder bedömningsutrymmen, såsom återföring av 
avsättningar, för att utöva earnings management och närmare bestämt täcka ett förlustresultat. 
Det har Moehrle (2002, ss. 397-413) redogjort för. Forskare såsom Burgstahler och Dichev 
(1997, ss. 99-100) samt Hayn (1995, s. 132) behandlar också ämnet. De menar att företag vill 
undvika att redovisa förluster och använder earnings management för att undgå det. 
Egenintresse, investerare och andra intressenter är faktorer som beskrivs som ledande i varför 
ett företag vill skönmåla resultaten (Healy & Wahlen 1999, s. 367; Bowen, DuCharme & 
Shores 1995, ss. 255, 259, 291; Bergstresser & Philippon 2006, s. 521; Cornell & Shapiro 
1987, s. 6). Tabell 4.1.3 visar dock tydligt att täckande av förlustresultat, med hjälp av 
återföringar, inte förekommer i vår population. 
 
Det är centralt i studien att undersöka om fenomenet förekommer på Nasdaq OMX Stockholm 
Large Cap och enligt vår undersökning är svaret tydligt. Det finns inga årsredovisningar där 
företag har så pass stora återföringar att de täcker ett förlustresultat. Därmed skiljer sig vårt 
resultat från tidigare forskning gällande earnings management genom återföring av 
avsättningar. 
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Tabell 5.1.8 Korstabell över negativt eller positivt resultat och sker återföring? 
 

 Crosstabulation 
Negativt eller Positivt Resultat 

Total 
Negativt Positivt 

Sker återföring? Ja Count 4 46 50 
% within Pos eller Neg. Res 44,4% 21,6% 22,5% 

Nej Count 5 167 172 
% within Pos eller Neg. Res 55,6% 78,4% 77,5% 

Total Count 9 213 222 
% within Pos eller Neg. Res 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabell 5.1.8 visar förhållandet mellan huruvida det i årsredovisningarna redovisas ett positivt 
respektive ett negativt resultat och om det skett en återföring eller inte. Nio årsredovisningar 
redovisar ett negativt resultat och i ungefär hälften av dessa sker en återföring. Fördelningen 
är nästintill lika då fyra årsredovisningar innehåller återföringar och fem årsredovisningar 
innehåller inte det. Resultatet går emot vår redogörelse av tidigare forskning och teorier om 
att företag återför avsättningar för att undvika att rapportera ett förlustresultat, vilket Moehrle 
(2002, ss. 397-413) redogör för. Det är således ungefär lika vanligt att en återföring sker som 
att en återföring inte sker vid ett negativt resultat i vår studies population. 
 
Majoriteten av årsredovisningarna uppvisar ett positivt resultat. I 78,4 procent av fallen 
redovisas ett positivt resultat men inga återföringar sker. De återstående 21,6 procenten utgörs 
av årsredovisningar med ett positivt resultat där återföringar sker. Vår tolkning av detta 
resultat är att återföringar inte har större betydelse för om företag redovisar ett positivt resultat 
eller inte eftersom majoriteten redovisar ett positivt resultat utan att göra återföringar. Även 
detta resultat skiljer sig från vår redogörelse av tidigare forskning gällande intressenternas 
påverkan på den finansiella rapporteringen. Enligt denna anses det inte tillräckligt att uppvisa 
ett positivt resultat, utan intressenterna har förväntningar om att rapporterad vinst successivt 
skall öka och vara högre än året innan. Det redogör bland annat Gordon (1964, s. 261) för. 
Detta är i linje med Sloan (1996, s. 314) som menar att många investerare har fokus på 
vinster, även Cornell och Shapiro (1987, s. 6) som betonar att investerare har krav på 
företagen. Utifrån vårt resultat tolkar vi det som att företagen vanligtvis redovisar ett positivt 
resultat oberoende av om återföringar gjorts. Tolkningen överensstämmer med tabell 4.1.3, att 
inga återföringar har storleksmässigt varit större än årets resultat och därmed inte täckt ett 
förlustresultat. 
 
Tabell 5.1.9 Pearson’s r test: återföring och årets resultat (positivt) 

Dgrtrtrrrfth 

 fffff 

 

 Återföring Årets resultat (positivt) 
Återföring Pearson Correlation 1 ,210** 

Sig. (2-tailed) 
 

,002 
N 213 213 

Årets resultat (positivt)      Pearson Correlation ,210** 1 
Sig. (2-tailed) ,002 

 

N 213 213 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Till följd av att inga förlustresultat täcktes med hjälp av återföringar väljer vi att analysera 
eventuella samband mellan återföringar och andra variabler. Det genom sambandstestet 
Pearson’s r. En undersökning om huruvida samband föreligger kan ge vägledning gällande 
förekomsten av återföringar och dess storlek. I tabell 5.1.9 synliggörs resultatet av ett test på 
sambandet mellan återföringar och positivt resultat. Ett starkt positivt samband skulle här 

 Correlations 
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innebära att ett högt resultat har ett samband med höga återföringar och vice versa. 
Korrelationskoefficienten 0,2 indikerar dock på ett svagt positivt samband mellan variablerna. 
Vi kan således inte hävda att stora återföringar hänger samman med höga resultat.  
 
Testet är kopplat till forskningen som bland annat Moehrle (2002, ss. 397-413) presenterar, 
kring att företag med låga resultat gör stora återföringar för att få det att framstå bättre. Likaså 
kan stora återföringars samband med låga resultat innebära att företagen, med hjälp av stora 
återföringar, har gått från negativt resultat till att precis nå ett positivt resultat. För att testet 
ska stödja den tidigare forskningen hade korrelationen behövt vara starkt negativ. Det är dock 
inte fallet här. Testet är signifikant vid 99 procent signifikansnivå, vilket betyder att vi till 99 
procent säkerhet kan hävda att resultatet stämmer.  
 
Tabell 5.1.10 Pearson’s r test: återföring och årets resultat (negativt)  
 

Correlations Återföring Årets resultat (negativt) 
Återföring Pearson Correlation 1 -,101 

Sig. (2-tailed)  ,811 
N 8 8 

Årets resultat (negativt) Pearson Correlation -,101 1 
Sig. (2-tailed) ,811  

N 8 9 
 
Föregående test visar samband mellan återföringar och positivt resultat, vi vill på liknande 
sätt undersöka ett eventuellt samband mellan återföringar och negativt resultat. Tabell 5.1.10 
indikerar på att testet inte är signifikant vid 95 procent signifikansnivå. Det innebär att vi inte 
kan säga att resultatet är säkert och bör därmed vara varsamma med att dra slutsatser enbart 
baserat på detta test. Vi väljer därför att analysera utfallet i syfte att sammankoppla det med 
andra tester. Det görs för att skapa bredare kännedom samt att kunna sätta det i relation till 
tidigare forskning. Sambandet mellan återföringar och negativt resultat är svagt negativt, 
baserat på korrelationskoefficienten -0,101. Det finns därmed nästan inget samband mellan 
storleken på de två variablerna enligt testet. När företag redovisar ett negativt resultat finns 
det inget som säger att storleken på återföringarna har ett samband med storleken på det 
negativa resultatet. Tidigare forskning, såsom Hayn (1995, s. 132), har redogjort för att det 
finns incitament för företagsledare att undvika förlustresultat. Vidare menar Moehrle (2002, 
ss. 397-413) att företag har motiv till att föra tillbaka återföringar vid förlustresultat. Likaså 
att det finns incitament för stora återföringar vid förlustresultat för att minska den redovisade 
förlusten, vilket grundas i att företaget vill se stabilt ut utifrån. Den sortens samband visar inte 
testet grund för. Vi kan dock inte påstå att fenomenet inte förekommer på Nasdaq OMX 
Stockholms Large Cap lista eftersom testet inte är signifikant. 
 
Utfallen, vid jämförelse av samband mellan återföringar och negativt resultat respektive 
återföringar och positivt resultat, indikerar båda på svaga samband. Riktningen på sambanden 
är dock skilda. Svaga samband innebär att vi inte kan hävda att storleken på redovisat resultat 
har ett samband med återföringarnas storlek.  
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Tabell 5.1.11 Pearson’s r test: återföringar i procent av årets resultat och årets resultat 
(positivt) 
 

Correlations 
Återföringar i procent 
av årets resultat 

Årets resultat 
(positivt) 

Återföringar i procent av årets resultat  Pearson Correlation 1 -,116 
Sig. (2-tailed)  ,091 
N 213 213 

Årets resultat (positivt) Pearson Correlation -,116 1 
Sig. (2-tailed) ,091  

N 213 213 
 
Ovan visas tabell 5.1.11 som är ett Pearson’s r test mellan återföringar i procent av årets 
resultat och positivt resultat. Testet är en förlängning av tabell 5.1.9 då detta test ser till den 
procentuella andelen av återföringar. Vi väljer att använda återföringar i procentuell andel av 
årets resultat, istället för det monetära beloppet, för att eliminera skillnader i storlek mellan 
bolagen. Det är en faktor som annars kan störa jämförbarheten mellan variablerna. 
Användning av den procentuella andelen gör det möjligt att erhålla jämförbara kvantitativa 
mått till vårt test, utifrån vilka vi kan dra adekvata slutsatser.  
 
De möjliga utfallen i detta test är desamma som i test 5.1.9, nämligen att ett starkt positivt 
samband skulle innebära att ett högt resultat har ett samband med stora återföringar och vice 
versa. Ett starkt negativt samband skulle således innebära att låga resultat har ett samband 
med stora återföringar och tvärtom. Vi kan här utläsa ett svagt negativt samband mellan 
undersökningsvariablerna, då korrelationskoefficienten är -0,116. Utfallet visar på en nästan 
obefintlig korrelation mellan återföringar och positivt resultat. Resultatet är därmed att 
storleken på återföringarna inte har samband med storleken på positiva resultat. En stark 
negativ korrelation däremot hade indikerat på att låga resultat hänger samman med stora 
återföringar, vilket hade gett stöd till tidigare forskning som vi redogjort för. Hayn (1995, s. 
132) menar att när ett företag har ett lågt negativt resultat utövar de earnings management för 
att redovisa ett positivt. I ett sådant fall hade vi kunnat hävda att företag använder återföringar 
för att redovisa ett högre resultat när det är relativt lågt. Det är dock inte fallet i detta test och 
vi kan därför inte dra slutsatsen att låga resultat har ett samband med stora återföringar.  
 
Signifikansnivån 0,091 understiger den lägsta nivå av säkerhet vi valt för våra test. Testet är 
därför inte signifikant och medför att vi inte kan uttala oss om resultatet i det aktuella testet är 
säkert. Eftersom testet inte är signifikant kan vi heller inte hävda att fenomenet inte 
förekommer på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap.   
 
Tabell 5.1.12 Pearson’s r test: återföringar i procent av årets resultat och årets resultat 
(negativt) 
 

Correlations 
Återföringar i procent av 
årets resultat 

Årets resultat 
(negativt) 

Återföringar i procent av årets resultat Pearson Correlation 1 -,272 
Sig. (2-tailed)  ,480 
N 9 9 

Årets resultat (negativt) Pearson Correlation -,272 1 
Sig. (2-tailed) ,480  

N 9 9 
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Testet i tabell 5.1.12 är en förlängning av tabell 5.1.10 och visar huruvida det finns ett 
samband mellan variablerna återföringar i procent av årets resultat och negativt resultat. I 
likhet med test 5.1.10 kan vi utläsa ett negativt samband mellan variablerna. Ett starkt negativt 
samband skulle innebära att ju lägre resultat desto högre återföringar men i detta fall kan vi 
inte dra den slutsatsen eftersom sambandet är så pass svagt. Innan justering för bolagens 
storlek var sambandet svagt negativt med korrelationskoefficienten -0,101 och efter justering 
är sambandet negativt med korrelationskoefficienten -0,27. Sambandet kan fortfarande anses 
svagt men har blivit betydligt starkare jämfört med innan justeringen. Testet är inte signifikant 
vid 95 procent signifikansnivå, vilket betyder att vi inte med säkerhet kan säga att resultatet 
stämmer. Vi bör vara varsamma med att dra slutsatser enbart utifrån detta test. Vi anser dock 
att testet är lämpligt för att dra slutsatser tillsammans med andra test och vid jämförelser. 
Detta eftersom vi har flertalet test och genom de icke signifikanta testerna kan vi bestyrka 
eller försvaga de övriga testernas resultat.  
 
Resultatet från testet, som visar ett svagt negativt samband mellan variablerna, skiljer sig från 
tidigare forskning som redogjort för företagsledares incitament och motiv till att återföra 
avsättningar i samband med negativt resultat. Det för att minska det negativa resultatet. De 
kan även återföra i syfte att undvika att redovisa ett förlustresultat, vilket Moehrle (2002, ss. 
397-413) samt Burgstahler och Dichev (1997, ss. 99-100) har redogjort för. Då testet inte är 
signifikant kan vi inte påstå att fenomenet inte förekommer på Nasdaq OMX Stockholm 
Large Cap. 
 
Utfallen är likartade vid jämförelse av samband mellan återföringar och negativt resultat 
respektive återföringar och positivt resultat. I båda fallen uppvisar testerna ett svagt negativt 
samband. Ett negativt samband innebär både vid ett negativt resultat och vid ett positivt 
resultat att: Ju högre återföringar desto lägre resultat. Ett svagt negativt samband, som i detta 
fall, är dock inte tillräckligt för att kunna hävda att storleken på återföringarna har ett 
samband med redovisat resultat. 
 
De fyra ovan presenterade testerna tolkar vi som att återföringar inte korrelerar med årets 
resultat, oavsett om det är negativt eller positivt. Emellertid är inte samtliga tester 
signifikanta, vilket medför att vi inte kan vara säkra på att resultaten i testerna stämmer. 
 
5.2 Del 2 – Återföring i relation till vinstmål 
I detta avsnitt analyseras de test som är framtagna för att undersöka om företagen, genom 
återföring av avsättningar, uppfyller uppsatta vinstmål. Tabellerna 5.2.1 och 5.2.2 nedan 
redogör för bolags måluppfyllelse gällande rörelsemarginal. Varje test följs av en analys som 
beskriver kopplingen till tidigare forskning samt vilket bidrag det aktuella testet har till 
resultatet.  
 
Tabell 5.2.1 Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse 
Antal årsredovisningar 

med återföringar (Totalt) 
Medelvärdet av 

återföringar 

Medelvärdet av 
återföringar i procent av 

årets resultat 

Ja 19 (19) 174 684 211 5,1 

Nej 31 (35) 114 387 097 6,2  

Totalt 50 (54) 
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Tabell 5.2.1 presenterar i hur många årsredovisningar bolagens mål om rörelsemarginal 
uppfylls. I tabellen redogörs det endast för bolagen som gör återföringar, därför har 4 av 35 
årsredovisningar exkluderats från raden nej.  
    
Tabell 5.2.2 Måluppfyllelse med hjälp av återföringar 

Måluppfyllelse med 
hjälp av återföringar 

Antal 
årsredovisningar  

Medelvärdet av 
återföringar 

Medelvärdet av återföringar 
i procent av årets resultat 

Ja 3  304 666 667 6,4 

Nej 16 150 312 500 4,9 

Totalt 19 
                

Tabell 5.2.2 redogör för antalet årsredovisningar där bolagens mål om rörelsemarginal har 
uppfyllts med hjälp av återföringar. Vi undersöker företeelsen genom att subtrahera 
återföringar från rörelsemarginalens utfall. Av de 19 årsredovisningarna i tabell 5.2.1 som har 
uppnått rörelsemarginalmålet, kan vi i tabell 5.2.2 utläsa att det endast är 3 utav dessa bolag 
som uppfyllt målet med hjälp av återföringar. Det resulterar i att dessa tre företag inte hade 
uppnått målen om de inte återfört avsättningarna.  
 
I den forskning vi tidigare presenterat beskrivs att det centrala i earnings management är 
förmågan att manipulera genom de redovisningsval som finns tillgängliga, i syfte att uppnå en 
önskvärd vinstnivå. Det har Riahi-Belkaoui (2004, ss. 56-57) och Barua, Legoria och Moffitt 
(2006, ss. 653-654) redogjort för. Barua, Legoria och Moffitt (2006, ss. 653-654) menar att 
företag påverkar redovisade avsättningar för att uppnå deras vinstmål. Vidare har Payne och 
Robb (2000, s. 389) beskrivit att när företags resultat före justeringar för avsättningar 
understiger förväntningar, återför de avsättningar för att höja vinsten och därmed uppnå 
förväntningarna. Resultatet vi fått fram från tabellerna 5.2.1 och 5.2.2 motsäger vad som 
redogjorts för i den forskningen. Tabellerna utvisar att det i 3 av 19 fall är återföringarnas 
storlek som bidrar till att målet för rörelsemarginal uppnås, vilket motsvarar 15,7 procent. I 
relation till samtliga 50 årsredovisningar, som redovisat ett mål för rörelsemarginal och gjort 
återföringar, svarar dessa 3 årsredovisningar endast för 6 procent. Den andelen är enligt oss 
inte tillräckligt stor för att vi ska kunna hävda att återföringar har en inverkan på bolagens 
måluppfyllelse. Dessutom, i majoriteten av fallen har företagen uppnått målen utan att 
återföringarna har varit en betydande del för måluppfyllelsen.  
 
Ytterligare en faktor att beakta är medelvärdet av återföringar i procent av årets resultat. Från 
tabell 5.2.1 kan vi utläsa att medelvärdet av återföringarna är högre när bolagen inte har 
uppfyllt mål för rörelsemarginal jämfört med när de gjort det. Det kan tyda på att stora 
återföringar inte har ett samband med måluppfyllelse. I de enstaka fall då målen uppfyllts till 
följd av återföringarna, är medelvärdet av återföringarna knappt högre än i de fall 
återföringarna inte varit en betydande del för måluppfyllelsen. Eftersom dessa fall utgör en 
liten andel av de totala årsredovisningarna påverkar det inte vårt resultat. Utifrån de 
presenterade resultaten, är vår uppfattning att återföringarna inte har någon inverkan på 
bolagens måluppfyllelse. Således förekommer inte earnings management genom återföringar 
enligt dessa test.  
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Tabell 5.2.3 Översikt 
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1 2010 X   X X X   13 2011 X           23 2015 X  X    

1 2011 X   X X X   13 2010 X   X       24 2010 X   X       

1 2012 X   X X X   13 2012 X   X       24 2011 X   X       

1 2013 X   X X X   13 2013 X   X       24 2012 X   X       

1 2014 X   X X X   13 2014 X   X       24 2013 X   X       

1 2015 X   X X X   13 2015 X   X       24 2014 X   X       

2 2011 X   X X     14 2010 X   X       24 2015 X   X       

2 2010 X   X X X   14 2011 X   X       25 2010 X   X X     

2 2012 X   X X X X 14 2012 X   X       25 2011 X   X X     

2 2013 X   X X X X 14 2013 X   X       25 2012 X   X X     

2 2014 X   X X X   14 2014 X   X       25 2013 X   X X     

2 2015 X   X X X   15 2010 X   X       25 2014 X   X X     

3 2010 X   X       15 2011 X   X       25 2015 X   X X     

3 2011 X   X       15 2012 X   X       26 2014 X           

3 2012 X   X       15 2013 X   X       26 2015 X           

3 2013 X   X       15 2014 X   X       26 2010 X   X       

3 2014 X   X       15 2015 X   X       26 2011 X   X       

3 2015 X   X       16 2015 X   X       26 2012 X   X       

4 2014 X   X X     17 2010 X   X       27 2011 X           

4 2015 X   X X X   17 2011 X   X       27 2010 X   X       

5 2010 X   X       17 2012 X   X       27 2012 X   X       

5 2011 X   X       17 2013 X   X       27 2013 X   X       

5 2012 X   X       17 2014 X   X       27 2014 X   X       

5 2013 X   X       17 2015 X   X       27 2015 X   X       

5 2014 X   X       18 2010 X   X       28 2010 X   X       

5 2015 X   X       18 2011 X            28 2011 X   X       

6 2011 X   X X     18 2012 X   X       28 2012 X   X       

6 2012 X   X X     18 2013 X   X       28 2013 X   X       

6 2013 X   X X     18 2014 X   X       28 2014 X   X       

6 2014 X   X X     18 2015 X   X       28 2015 X   X       

6 2015 X   X X     19 2010 X   X       29 2010 X   X       

6 2010 X   X X X X 19 2011 X   X       29 2011 X   X       

7 2010 X   X       19 2012 X   X       29 2012 X   X       

7 2011 X   X       19 2013 X   X       29 2013 X   X       

7 2012 X   X       19 2014 X   X       29 2014 X   X       

7 2013 X   X       19 2015 X   X       29 2015 X   X       

7 2014 X   X       20 2010 X   X       30 2010 X   X       

7 2015 X   X       20 2011 X   X       30 2011 X   X       

8 2010 X   X       20 2012 X   X       30 2012 X   X       

8 2011 X   X       20 2013 X   X       30 2013 X   X       

8 2012 X   X       20 2014 X   X        30 2014 X   X       

8 2013 X   X       20 2015 X   X       30 2015 X   X       

8 2014 X   X       21 2010 X   X X     31 2012 X   X X     

8 2015 X   X       21 2012 X   X X     31 2010 X   X X X   

9 2010 X   X X     21 2013 X   X X     31 2011 X   X X X   

9 2011 X   X X     21 2014 X   X X     31 2013 X   X X X   

9 2012 X   X X     21 2015 X   X X     31 2014 X   X X X   

9 2013 X   X X     21 2011 X   X X X   31 2015 X   X X X   

9 2014 X   X X     22 2010 X   X       32 2010 X   X       

9 2015 X   X X     22 2011 X   X       32 2011 X   X       

10 2010 X   X       22 2012 X   X       32 2012 X   X       

11 2014 X   X       22 2013 X   X       32 2013 X   X       

11 2015 X  X    22 2014 X  X    32 2014 X   X       

12 2010 X  X X   22 2015 X  X    32 2015 X  X    
12 2011 X  X X   23 2010 X  X            
12 2012 X  X X   23 2011 X  X            
12 2013 X  X X   23 2012 X  X            
12 2014 X   X X     23 2013 X   X                   

12 2015 X   X X     23 2014 X   X            
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Tabell 5.2.3 visualiserar årsredovisningar i populationen och vilka parametrar de uppfyller. 
Om årsredovisningen uppfyller vad kolumnen indikerar på är den markerad med ett kryss. 
Denna tabell är ämnad till att ge en översikt och visa om det finns ett mönster mellan olika 
variabler. Likaså är tabellen menad att ge en överblick över hur ofta vissa variabler 
förekommer. De inkluderade variablerna finns i frekvenstabeller i kapitel fyra och fem, med 
tillhörande analys.  
 
Första och andra kolumnen visar på bolag och år. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.10 Etisk 
reflektion anges inte bolagens namn i studien. Tredje kolumnen indikerar på huruvida 
företaget har gjort återföringar eller inte. Då studien är inriktad på återföringar inkluderas 
endast bolag som gjort återföringar i denna tabell, det gör att alla årsredovisningar har ett 
kryss i den kolumnen. Nästa kolumn visar hur många företag som täcker ett förlustresultat 
med hjälp av återföringar. Inga företag har en markering i den rutan, det är en företeelse som 
vi redogjort för ovan. Femte kolumnen visar på vilka företag som redovisat ett positivt 
resultat, vilket är en klar majoritet av årsredovisningarna. Sjätte och sjunde kolumnen visar 
vilka bolag som har mål för rörelsemarginal och vilka som uppfyller de målen. Sista 
kolumnen visar vilka bolag som uppfyller de uppsatta målen med hjälp av återföringar. 
 
Tabell 5.2.4 Pearson’s r test: återföring och rörelseresultat  

Correlations Återföring Rörelseresultat 
Återföring Pearson Correlation 1 ,537** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 54 54 

Rörelseresultat Pearson Correlation ,537** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  

N 54 54 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Huruvida det finns ett samband mellan storleken på återföringar och rörelseresultat visas i 
tabell 5.2.4. Korrelationskoefficienten 0,537 indikerar på att det finns ett medelstarkt samband 
mellan variablerna. Således finns det måttligt stöd för att återföringarnas storlek ökar när 
rörelseresultatets storlek ökar och vice versa. Detta stödjer inte forskningen om att företag 
med ett lågt negativt resultat gör så pass betydande återföringar att de täcker ett förlustresultat. 
Sådana företeelser har exempelvis Hayn (1995, ss. 132) redogjort för. För att stödja den 
forskningen skulle sambandet behöva vara negativt, enligt vår uppfattning. Då skulle ett lågt 
resultat ha samband med stora återföringar. Resultatet är desto mer i linje med dels det 
Gordon (1964, s. 261) och Moehrle (2002, ss. 397-413) behandlar, det vill säga att företagen 
vill öka sitt resultat jämfört med föregående år. Dels kan utfallet också kopplas till 
forskningen om att earnings management förekommer då företagsledarnas ersättning är 
baserad på aktiekursen. Aktiekursen i sin tur påverkas av vinsten. Den företeelsen belyser 
Jiang, Petroni och Yanyan Wang (2010, s. 525). Koppling kan göras till de två forskningarna 
eftersom högt rörelseresultat och höga återföringar har ett måttligt samband. Ett samband 
mellan variablerna kan innebära att företag, som har högt rörelseresultat, gör höga 
återföringar för att successivt öka resultatet, nå upp till vinstmål eller öka sin ersättning. 
Utfallet är dock inte helt i linje med det eftersom korrelationen inte är perfekt.  
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Tabell 5.2.5 Pearson’s r test: återföring och mål rörelsemarginal 

Correlations Återföring Mål rörelsemarginal 
Återföring Pearson Correlation 1 ,137 

Sig. (2-tailed)  ,322 
N 54 54 

Mål rörelsemarginal Pearson Correlation ,137 1 
Sig. (2-tailed) ,322  

N 54 54 
 
Återföringarnas storlek har ett svagt positivt samband med hur höga målen för 
rörelsemarginal är. Det utläses från korrelationskoefficienten 0,137 i tabell 5.2.5. Testet är 
dock inte signifikant vilket innebär att vi inte kan säkerställa dess riktighet. Testet indikerar på 
att höga återföringar inte alltid behöver betyda höga mål för rörelsemarginal, eftersom det 
endast föreligger ett svagt samband. Vår tolkning är att det inte hänger samman med earnings 
management. Vi menar att om earnings management föreligger bör återföringen korrelera 
med storleken på målet, att högre mål innebär högre återföringar i syfte att uppnå målen. I ett 
sådant scenario spelar återföringen roll för målet. Det skulle vara i linje med forskning såsom 
Barua, Legoria och Moffitt (2006, s. 655), vilka menar att företagsledare kan använda 
avsättningar för att uppnå vinstmål. Likaså menar Payne och Robb (2000, s. 389) att 
avsättningar återförs för att överträffa förväntningar. Vi menar dock att så inte är fallet i denna 
situation.   
 
Tabell 5.2.6 Pearson’s r test: återföring och utfall rörelsemarginal 
Correlations Återföring Utfall rörelsemarginal 
Återföring Pearson Correlation 1 ,297* 

Sig. (2-tailed)  ,029 
N 54 54 

Utfall rörelsemarginal Pearson Correlation ,297* 1 
Sig. (2-tailed) ,029  

N 54 54 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Detta sambandstest mellan variablerna återföring och utfall rörelsemarginal kan kopplas ihop 
med tabellerna 5.2.1 och 5.2.2. Korrelationskoefficienten 0,297 tyder på ett positivt samband 
mellan variablerna. Sambandet är dock relativt svagt och vi kan inte konstatera att storleken 
på återföringarna har ett samband med bolagens utfall gällande rörelsemarginal. Resultatet 
från testet stödjer även vårt tidigare påstående från tabell 5.2.1 och 5.2.2 att återföringar inte 
har samband med måluppfyllelse. Signifikansen 0,029 är inom ramen för vår acceptans av 
osäkerhet. Testet är således signifikant vid 95 procent signifikansnivå, vilket betyder att vi 
med 95 procent säkerhet kan hävda att resultatet i testet stämmer. Från testet konstaterar vi 
därför att ingen manipulering av rörelsemarginalen, med hjälp av återföringar, förekommer på 
Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. Det är inte i linje med resultat från tidigare forskning av 
Barua, Legoria och Moffitt (2006, ss. 653-655) som påvisar att företagsledare justerar 
avsättningar för att uppnå målsättningar. Om resultatet före diskretionära åtgärder understiger 
målet kan företagsledarna, genom reglering av avsättningar, påverka resultatet och därmed 
uppnå vinstmålet (Barua, Legoria & Moffitt 2006, ss. 653-655). Även Moehrle (2002 ss. 397-
413) behandlar detta och menar att företag är benägna att återföra avsättningar när de inte når 
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upp till analytikernas förväntningar. Vi menar på att så inte är fallet här och att earnings 
management därmed inte förekommer. 
 
Tabell 5.2.7 Pearson’s r test: återföringar i procent av årets resultat och utfall 
rörelsemarginal 

Correlations 
Återföringar i procent av 
årets resultat 

Utfall 
rörelsemarginal 

Återföringar i procent av årets resultat Pearson Correlation 1 -,128 
Sig. (2-tailed)  ,356 
N 54 54 

Utfall rörelsemarginal Pearson Correlation -,128 1 
Sig. (2-tailed) ,356  

N 54 54 
 
Detta test är en förlängning av tabell 5.2.6. Likt det testet undersöks huruvida det finns en 
samvariation mellan återföringar och rörelsemarginal, med skillnaden att återföringarna här 
utgör en procentuell andel av årets resultat. Från testet kan vi utläsa att 
korrelationskoefficienten är -0,128. Det tyder på ett svagt negativt samband mellan 
variablerna. Sambandet är nästan obefintligt och vi kan därför inte konstatera att 
återföringarna i procent av årets resultat har ett samband med rörelsemarginalen. Testet visar 
därför inga tecken på att earnings management förekommer. Vidare kan vi utläsa att 
signifikansnivån är 0,356, vilket överstiger vår gräns av osäkerhet på 0,05. Då detta test 
därmed inte är signifikant kan vi inte vara säkra på resultatet. 
 
5.3 Helhetsanalys utifrån systemorienterade teorier och positiv 

redovisningsteori 
Forskningsfrågornas svar är enhetliga, de indikerar på att earnings management inte 
förekommer inom det område vi studerar. I avsnitt 5.1 och 5.2 har konstaterats att testernas 
utfall går emot tidigare forskning som vi redogjort för. Testerna kopplas till positiv 
redovisningsteori och systemorienterade teorier för att analysera och förklara studiens utfall.  
 
Olika incitament till att utöva earnings management har behandlats i studiens teoretiska 
referensram, däribland bonusplanhypotesen, skuldkontraktshypotesen, den politiska 
kostnadshypotesen, legitimitetsteorin och intressentteorin. De tre hypoteserna handlar om att 
företag utövar earnings management för att påverka redovisningen i önskad riktning. De två 
sistnämnda teorierna behandlar varför ett företag väljer en viss uppsättning av 
redovisningsmetoder. Dessa fem kopplar vi till respektive orsak till varför företag skönmålar 
de finansiella rapporterna genom earnings management. Dessa orsaker är enligt Healy och 
Wahlen (1999, s. 367) att påverka aktievärde, öka ersättning till företagsledare, öka 
anställningstrygghet, minska risk för överträdelse av låneavtal samt att undvika ingripande av 
statliga tillsynsmyndigheter.  
 
I studien är bonusplanhypotesen1 ämnad till att förklara varför earnings management kan ske. 
Likt bonusplanhypotesen behandlar studien manipulering av resultat genom nyttjande av 
bedömningsutrymmen. Studiens fokus är på bedömningsutrymmet som föreligger vid 
återföring av avsättningar. Samtliga test i studien visar på att ingen manipulering av resultatet 
sker med hjälp av återföringar. Kopplat till bonusplanhypotesen indikerar våra resultat på att 
företagsledare inte använder återföring av avsättningar för att öka redovisat resultat och 
                                                 
1 Se avsnitt 3.1.1 Bonusplanhypotesen 
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därmed öka sin bonus. Liknande görs gällande för skuldkontraktshypotesen2. Vår bedömning 
är att återföringar inte heller används för att justera resultat i syfte att det ska vara i enlighet 
med föreskrifter i ett skuldkontrakt. Således kan våra resultat varken förklaras med 
bonusplanhypotesen eller skuldkontraktshypotesen.  
 
Den politiska kostnadshypotesen3 är däremot en teori som enligt vår uppfattning kan förklara 
studiens resultat. Då studiens test indikerar på att återföringar inte används för att öka 
redovisat resultat, kan det kopplas till att ett företag vill minska dess politiska kostnader. 
Politiska kostnader kan uppkomma när företag redovisar ett högt resultat. Detta ökar risken att 
bli observerad av myndigheter vilket exempelvis kan leda till ökad skatt (Godfrey et al. 2010, 
ss. 22-29). Det kan vara skälet till att företag inte vill manipulera för att generera ett högre 
resultat. 
 
Ytterligare en teori som kan förklara studiens resultat är legitimitetsteorin4. Företag agerar, 
enligt denna teori, utefter vad samhället anser är legitimt, etiskt och moraliskt. Det 
förklarande för utfallet är då det sociala kontraktet, att vår population ser till intressenternas 
förväntningar på företagens prestationer. Det kan vara en faktor som påverkar företagens 
benägenhet att utöva earnings management. Studiens resultat är att earnings management med 
hjälp av återföringar inte förekommer. Det kan således vara vad samhället efterfrågar, när 
utfallet förklaras med legitimitetsteorin som grund. Vad samhället anser legitimt grundas i 
normer, tankesätt och åsikter (Suchman 1995, s. 574). Följaktligen är vår tolkning av detta att 
samhället anser det legitimt att inte manipulera. Deegan och Unerman (2011, ss. 323-325) 
menar att det traditionellt varit höga vinster som ansetts skapa legitimitet. De poängterar dock 
att det som anses legitimt är föränderligt och på senare tid ligger övervägande fokus på andra 
faktorer. Det sistnämnda är i enlighet med studiens resultat, att övervägande fokus antagligen 
ligger på annat än höga vinster. Vidare indikerar det på att företag åtminstone inte 
manipulerar genom återföringar för att uppnå ett högre resultat. Det är i motsats till 
Woodward, Edwards och Birkin (1996, s. 333), vilka belyser att det finns möjlighet för 
företag att manipulera redovisningen i syfte att skapa legitimitet. 
 
I likhet med legitimitetsteorin kan även intressentteorin5 förklara testernas utfall, då teorierna 
i många fall är lika. Istället för att resultatet beror på samhällets förväntningar skulle utfallet 
här bero på investerare och dess preferenser beträffande företaget. Deegan och Unerman 
(2011, s. 353) menar att det är utefter investerarnas preferenser som företag väljer hur de ska 
redovisa finansiell information kring bolaget. Testernas utfall visar att avsättningar inte 
återförs för att utöva earnings management i form av att täcka ett negativt resultat, inte heller 
för att manipulera och öka redovisat resultat. Teorin skulle på så sätt kunna förklara studiens 
resultat med att investerare inte efterfrågar orimligt höga resultat. En efterfrågan om orimligt 
höga resultat hade kunnat leda till att bolag frestas till att manipulera genom återföringar. 
Enligt vår uppfattning kan investerarnas preferenser, i denna studie, vara att redovisa det som 
motsvarar den ekonomiska verkligheten. Alternativt att företagens intressenter har preferenser 
om uppvisande av låga vinster. Inom intressentteorin behandlar Gray, Owen och Adams 
(1996, ss. 45-46) att företag vill skapa en positiv syn av bolaget hos investerare och att det kan 
göras genom manipulation av de finansiella rapporterna. Även Schroeder, Clark och Cathey 
(2004, s. 149) belyser att manipulation kan ske med avsikt att påverka investerares beslut. 

                                                 
2 Se avsnitt 3.1.2 Skuldkontraktshypotesen 
3 Se avsnitt 3.1.3 Den politiska kostnadshypotesen 
4 Se avsnitt 3.3.1 Legitimitetsteorin 
5 Se avsnitt 3.3.2 Intressentteorin 



 

 - 41 - 

Den delen av teorin skiljer sig dock från studiens resultat beträffande återföringar, eftersom 
det visar att företag inte väsentligt ökar redovisat resultat genom återföringar. 
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6 Slutsats 
 
6.1 Slutdiskussion och slutsats 
I kapitel 5 presenterades tester och analyser som ligger till grund för att svara på studiens 
forskningsfrågor. Frågorna och dess svar leder fram till en slutsats kring huruvida företag 
idkar earnings management på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap.  
 

• Återförs avsättningar för att vända ett negativt resultat före återföring av avsättningar 
till ett positivt resultat efter återföring av avsättningar? 

 
Det direkta testet på denna företeelse återges i tabell 4.1.3 och utvisar att svaret på frågan är 
nej. Det finns inga årsredovisningar där resultatet går från negativt till positivt med hjälp av 
återföringar. Svaret på vårt test indikerar således på att earnings management inte 
förekommer.  
 

• Föreligger det starka samband mellan redovisat resultat och återföring av 
avsättningar? 

 
Denna mer generella frågeställning har sitt avstamp i ovanstående fråga. Den är ämnad till att 
analysera helheten och det större perspektivet av företeelsen, det genom att studera samband 
mellan variablerna. Samtliga korrelationstest indikerar på att det endast föreligger svaga 
samband. Svaret på frågan är således nej och vi menar därmed att earnings management inte 
förekommer i sammanhanget. Det är emellertid endast ett av de fyra testerna som är 
signifikant. 
  

• Återförs avsättningar för att nå upp till företagens vinstmål? 
 
Denna företeelse är endast förekommande i 3 av 54 fall. Enligt vår mening är svaret nej på 
frågan med motiveringen att det är en marginell andel som använder återföringar för att 
uppfylla vinstmålen. Vi kan därför inte hävda att företeelsen sker i populationen. Vidare kan 
vi inte heller hävda att earnings management sker i denna situation. 
 
Svaren på frågorna leder fram till studiens slutsats, att earnings management genom återföring 
avsättningar inte förekommer på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. Slutsatsen är inte i 
enlighet med den forskning som presenteras i studien. Framförallt är den inte i linje med 
Moehrles (2002, ss. 397-413) forskningsartikel, vilken utgör grunden till idén för vår studie. 
Forskaren fastställer att återföring av avsättningar används för att undvika att redovisa ett 
förlustresultat. Dessutom att företag som redovisar ett förlustresultat tenderar att återföra 
avsättningar i högre utsträckning än de som redovisar en vinst. Moehrles resultat ligger till 
grund för hans slutsats, att företag utövar earnings management. När vi testar motsvarande 
företeelser på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap visar resultaten på det motsatta, detsamma 
gäller de utökade testerna som vi genomfört inom samma område. Studiens resultat ger 
således belägg för slutsatsen att earnings management inte förekommer.  
 
Gällande avsättningar finns ett bedömningsutrymme i form av att övervärdera avsättningar, 
vilka i framtiden kan återföras i syfte att öka resultatet. Vårt samlade datamaterial utvisar inte 
att återföringarna utgör en stor del av redovisat resultat. Det kan tyda på att avsättningar inte 
tidigare övervärderats för att möjliggöra en eventuell återföring i framtiden. Följaktligen är 
vår tolkning att företagen inte använder det bedömningsutrymmet inom avsättningar för att 
manipulera resultatet. 
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Healy och Wahlen (1999, s. 366) menar att bedömningsutrymme måste finnas i standarder för 
att tillföra värde och synliggöra skillnader mellan företags prestationer. De poängterar dock 
att utrymmet kan användas för earnings management. Eftersom vår slutsats är att earnings 
management inte förekommer kan vi, genom koppling till deras forskning, dra slutsatsen att 
det finns möjlighet att standarderna tillför värde snarare än att bedömningsutrymmet används 
för earnings management. Likaså att det finns möjlighet att skillnader mellan hur bolag 
presterar synliggörs. 
 
Både legitimitetsteorin och intressentteorin behandlar det faktum att bedömningsutrymmet 
kan användas till att påverka intressenter. Det innefattar att det kan användas till 
manipulation. Det kopplas till studien tillsammans med vad Riahi-Belkaoui (2004, ss. 56-57) 
menar, att bedömningsutrymmet är ämnat till att de finansiella rapporterna ska spegla 
företagets ekonomiska verklighet. Då studiens resultat tyder på att företag inte utövar earnings 
management kan det innebära att redovisningen speglar den ekonomiska verkligheten istället 
för att det används till att manipulera vinster och därmed intressenter. 
 
Huruvida bedömningsutrymmen medverkar till att återge en mer korrekt bild av ett företags 
ekonomiska ställning kopplar vi, tillsammans med studiens resultat, till rättvisande bild. Om 
företag felaktigt över- eller undervärderar tillgångar eller skulder går det emot rättvisande 
bild. Eftersom en observation från studiens empiri är att företagen inte gör väsentliga 
återföringar kan det indikera på att de, som nämnt, inte heller tidigare överskattat 
avsättningar. När vi kopplar det till rättvisande bild kan det antyda på att studiens population 
redovisar i enlighet med rättvisande bild. Vi kopplar även detta till Artsberg (2005, s. 307) 
som menar att redovisningen inte blir mer rättvisande om bedömningar utesluts. Eftersom 
studiens slutsats är att earnings management genom återföringar inte förekommer, kan det 
vara så att företag använder bedömningsutrymmet på ett korrekt sätt. Om så är fallet finns det 
möjlighet att de eftersträvar att redovisad information ska vara i enlighet med rättvisande bild. 
Det som bestyrker detta är innehållet i IAS 1 p. 15, att upprättande av finansiella rapporter i 
enlighet med IFRS leder till en rättvisande bild. 
 
Risken med earnings management är att det kan ge upphov till minskad trovärdighet på grund 
av snedvridning av de finansiella rapporterna (Subramanyam 2014, s. 108). Ytterligare en 
negativ följd är det som tidigare ordförande för SEC Arthur Levitt (1998) uttryckte, att 
earnings management bryter ned kvaliteten hos den finansiella rapporteringen. Enligt vår 
undersökning finns det inte belägg för earnings management genom återföringar, vilket kan 
innebära att dessa risker minimeras. Återföringar bör därför, enligt studiens resultat, inte vara 
en bidragande orsak till minskad trovärdighet i den finansiella rapporteringen. Vidare bör 
kvaliteten på de finansiella rapporterna inte heller brytas ned.  
 
Sammanfattningsvis är samtliga svar på våra forskningsfrågor, vilka behandlar återföringars 
påverkan på resultat och måluppfyllelse, nekande. Det mynnar ut i slutsatsen som 
presenterades ovan, att earnings management genom återföring av avsättningar inte 
förekommer på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. 
 
6.2 Reflektion över studien 
En fråga som uppdagades under studiens genomförande är vilka faktorer som kan ligga till 
grund för studiens utfall. Det, samt varför utfallet skiljer sig gentemot andra forskares, 
reflekterar vi nedan kring. 
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Orsaker till varför resultaten skiljer sig åt är intressant att diskutera. En fråga vi lyfter fram är 
huruvida lokalisering är en bidragande faktor. Kopplat till intressent- och legitimitetsteorin 
kan det diskuteras huruvida olikheter i studier beror på att intressenterna är lokaliserade på 
skilda platser. Olika lokaliseringar kan innebära demografiska skillnader och därmed 
skillnader i intressenters preferenser. Studiens population består av svenska bolag medan 
exempelvis Moehrles population utgörs av amerikanska bolag, det kan vara en anledning till 
att våra resultat skiljer sig åt. Diskussionen gäller både interna och externa intressenter. 
Interna i form av hur företagsledare agerar och hur benägna de är att utöva earnings 
management. Externa i form av hur känsliga intressenter är för att bolag redovisar 
förlustresultat eller nedgång i vinster. Alternativt hur känsliga intressenter är för att earnings 
management utövas och avslöjas, såsom att det uppdagas i en skandal. En annan bidragande 
faktor kan vara storlek. Storleksmässigt skiljer sig undersökningens population mot andra 
forskares, på så sätt att de vetenskapliga artiklarna vi tagit del av gör mer omfattande studier. 
Även storleken på de bolag som granskas skiljer sig åt mellan undersökningar och det kan 
påverka benägenheten att utöva earnings management. Ytterligare en orsak till skillnader 
mellan resultat kan bero på tillämpat regelverk. Det kan vara en bidragande faktor till 
skillnaden i vårt och Moehrles resultat.  
 
Studiens resultat ställs i relation till intressentteorin sammankopplat med den politiska 
kostnadshypotesen. Inom intressentteorin beskrivs att investerare betraktas som olika 
inflytelserika och att företag vill rätta sig efter de som är mest betydelsefulla. Ur det 
perspektivet resonerar vi kring att Skattemyndigheten kan ses som en viktig intressent för 
bolagen i populationen. Vi menar att en följd av det kan vara att bolagen undviker att utöva 
earnings management som höjer resultatet, med avsikt att minimera risken för politiska 
kostnader som kan uppstå genom observation av myndigheter.  
 
En förlängning av resonemanget ovan och till följd av våra resonemang kring att höga resultat 
inte verkar vara det som eftersträvas i populationen, kan ett alternativ till studiens utfall vara 
att låga vinster är vad företag eftersträvar. Med koppling till intressentteorin kan det finnas 
både interna och externa intressenter som har preferenser om låga vinster, vilket påverkar 
företag i den riktningen. Även andra faktorer, såsom politiska kostnader, kan ligga till grund 
för att företag vill redovisa låga vinster. 
 
Eftersom studiens slutsats är att återföringar inte används för att manipulera resultat kopplar 
vi det till innehållet i 2 kap. 4§ ÅRL, att resultatet inte ska vara högre än vad som är korrekt. 
Enligt laghänvisningen uppnås det genom beaktning av försiktighetsprincipen vid värdering 
av redovisningsposter. Ett resonemang vi för, till följd av den kopplingen, är att det kan vara 
försiktighetsprincipen som delvis ligger till grund för vår slutsats att earnings management, 
genom återföring av avsättningar, inte förekommer. En följd av att manipulering genom 
återföringar inte gjorts kan vara att företagen inte tidigare övervärderat avsättningar. Det är i 
sådant fall i enlighet med försiktighetsprincipen. Studiens tester indikerar åtminstone inte på 
att företagen strider mot försiktighetsprincipen. 
 
Ytterligare en reflektion vi för till följd av studiens resultat är att företag kan ha andra 
preferenser än att uppvisa höga resultat, då vi i studien har identifierat fall där återföringar 
varit av betydande storlek6. Det kan tyda på att företag har andra avsikter med återföringarna 
än det vi har undersökt. En sådan intention kan vara att återföringar används till income 
smoothing, vilket innebär utjämnande av fluktuationer i rapporterade vinster. I en sådan 

                                                 
6 Se tabell 5.1.3 Återföringar i procent av årets resultat 
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situation kan företag återföra avsättningar under perioder då resultatet är förhållandevis lågt 
och avstå från att återföra under perioder då resultatet är relativt högt. Kopplat till vår studie 
kan det vara anledningen till att vi finner ett fåtal stora återföringar men inte finner några 
samband mellan återföringar och resultat. 
 
Enligt IAS 37 p. 85 ska företag lämna upplysning om gjorda avsättningar, såsom beskrivning 
av dem inklusive återförda belopp. Under den empiriska genomgången upptäckte vi en viss 
avsaknad av sådan information. I en del årsredovisningar angavs ytterst lite information, 
alternativt saknades det helt. Vid undersökning av earnings management hade det underlättat 
med tydligare informationsgivning kring avsättningarna. Det för att veta de bakomliggande 
skälen kring avsättningar och eventuella återföringar av dem. 
 
Vi vill poängtera att vi undersöker i vilken utsträckning earnings management genom 
återföring av avsättningar sker. Avsikten är inte att påvisa felaktigheter eller analysera 
specifika fall där earnings management förekommer. Specifika fall kan vara sådana där bolag 
gör återföringar som motsvarar en hög andel av redovisat resultat, när återföringar har starkt 
samband med redovisat resultat eller när företag uppfyller ett förutbestämt mål genom 
återföringar. En intention med studien är således att upplysa om fenomenet samt skapa 
medvetenhet kring det. Slutligen vill vi understryka att studien granskar återföring av 
avsättningar, vilket inte utesluter att earnings management kan ske i andra redovisningsposter. 
Slutsatsen att earnings management inte förekommer på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap 
gäller således återföring av avsättningar. 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
Studien beaktar Nasdaq OMX Stockholms Large Cap lista och det är för den listan, vilken 
består av större börsnoterade bolag, som resultatet gäller. Intressant vore att utöka studien och 
inkludera fler bolag för att se om resultatet skiljer sig. Exempelvis bolag från andra svenska 
listor såsom Mid Cap, Small Cap, First North och Aktietorget som innehåller jämförelsevis 
mindre bolag vilket kan påverka utfallet. En utökning av populationen i form av att granska 
bolag från fler länder vore även intressant. Vår studie skiljer sig från utfallet från en likartad 
studie där bolag i USA granskats. Enligt vår mening hade det därmed varit intressant att göra 
en likartad studie men att ta fler länder i beaktning. En infallsvinkel på det är att genomföra en 
komparativ studie och på så sätt fastställa om det finns skillnader mellan nationaliteter.  
 
Återföring av avsättningar är bara ett av flertalet sätt att utöva earnings management genom. 
En likartad studie, med skillnaden att andra variabler beaktas, hade därmed varit intressant att 
utföra. En sådan studie hade kunnat möjliggöra att earnings management lokaliseras på andra 
sätt än just återföring av avsättningar. Goodwill och nedskrivningar är exempel på 
redovisningsposter som kan vara föremål för en sådan undersökning. De båda hade kunnat 
undersökas med vår studies tillvägagångssätt, samt att de hade kunnat analyseras i förhållande 
till våra tre forskningsfrågor.  
 
I likhet med att big bath kan kopplas till VD-byten vore det intressant att undersöka huruvida 
återföring av avsättningar kan kopplas till en specifik företeelse. Vidare forskning kan därmed 
vara att undersöka om samband finns mellan återföringar och olika beteenden på marknaden. 
Det kan vara att fokusera på åren som följer efter större händelser såsom börsnotering, 
nytillsatt VD, stor investering eller liknande. Det kan även vara relevant att analysera 
återföringar i förhållande till omvärldsfaktorer, exempelvis konjunkturcykeln. Ytterligare sätt 
att undersöka återföringar på är att se om de är föremål för income smoothing. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Observationer från Large Cap Del 1 
 

År Återföring 
Återföringar (% 
av årets resultat) Årets resultat Rörelseresultat 

2010 431 000 000 0,138 3 116 000 000 4 401 000 000 
2011 328 000 000 0,101 3 251 000 000 4 691 000 000 
2012 247 000 000 0,077 3 190 000 000 4 371 000 000 
2013 232 000 000 0,076 3 040 000 000 4 353 000 000 
2014 260 000 000 0,088 2 968 000 000 4 671 000 000 
2015 258 000 000 0,067 3 861 000 000 5 717 000 000 
2010 72 000 000 0,018 4 080 000 000 6 046 000 000 
2011 362 000 000 0,104 3 465 000 000 5 204 000 000 
2012 372 000 000 0,073 5 125 000 000 7 501 000 000 
2013 364 000 000 0,076 4 786 000 000 6 924 000 000 
2014 68 000 000 0,011 6 436 000 000 9 257 000 000 
2015 160 000 000 0,021 7 693 000 000 11 079 000 000 
2010 372 000 000 0,037 9 944 000 000 13 915 000 000 
2011 393 000 000 0,030 12 988 000 000 17 560 000 000 
2012 332 000 000 0,024 13 914 000 000 19 228 000 000 
2013 455 000 000 0,038 12 082 000 000 17 056 000 000 
2014 443 000 000 0,036 12 175 000 000 17 015 000 000 
2015 568 000 000 0,048 11 723 000 000 19 728 000 000 
2010 0 0,000 862 000 000 1 209 000 000 
2011 0 0,000 891 000 000 1 250 000 000 
2012 0 0,000 895 000 000 1 192 000 000 
2013 0 0,000 993 000 000 1 302 000 000 
2014 3 000 000 0,003 1 104 000 000 1 447 000 000 
2015 1 000 000 0,001 1 361 000 000 1 760 000 000 
2010 19 000 000 0,005 3 957 000 000 5 643 000 000 
2011 13 000 000 0,004 3 389 000 000 4 748 000 000 
2012 8 000 000 0,002 3 274 000 000 4 071 000 000 
2013 14 000 000 0,011 1 294 000 000 1 803 000 000 
2014 5 000 000 0,003 1 899 000 000 2 759 000 000 
2015 210 000 000 0,080 2 641 000 000 3 590 000 000 
2010 0 0,000 1 964 000 000 1 715 000 000 
2011 0 0,000 711 000 000 1 833 000 000 
2012 0 0,000 1 473 000 000 1 938 000 000 
2013 0 0,000 1 707 000 000 2 048 000 000 
2014 0 0,000 1 211 000 000 2 114 000 000 
2015 0 0,000 2 881 000 000 2 133 000 000 
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2010 178 000 000 0,045 3 997 000 000 5 430 000 000 
2011 214 000 000 0,104 2 064 000 000 3 017 000 000 
2012 276 000 000 0,106 2 599 000 000 4 150 000 000 
2013 111 000 000 0,165 672 000 000 1 580 000 000 
2014 413 000 000 0,184 2 242 000 000 3 581 000 000 
2015 198 000 000 0,126 1 568 000 000 2 741 000 000 
2010 13 000 000 0,013 1 031 000 000 1 502 000 000 
2011 7 000 000 0,006 1 228 000 000 1 849 000 000 
2012 62 000 000 0,046 1 351 000 000 2 012 000 000 
2013 31 000 000 0,027 1 152 000 000 1 727 000 000 
2014 75 000 000 0,134 558 000 000 937 000 000 
2015 38 000 000 0,262 145 000 000 423 000 000 
2010 2 382 000 000 0,212 11 235 000 000 16 455 000 000 
2011 1 989 000 000 0,158 12 569 000 000 21 678 000 000 
2012 1 215 000 000 0,205 5 938 000 000 10 458 000 000 
2013 1 769 000 000 0,145 12 174 000 000 17 845 000 000 
2014 951 000 000 0,085 11 143 000 000 16 807 000 000 
2015 603 000 000 0,044 13 673 000 000 21 805 000 000 
2010 0 0,000 1 697 000 000 1 311 000 000 
2011 0 0,000 1 141 000 000 1 177 000 000 
2012 0 0,000 -88 000 000 1 200 000 000 
2013 0 0,000 1 530 000 000 1 411 000 000 
2014 0 0,000 1 738 000 000 1 418 000 000 
2015 0 0,000 3 232 000 000 1 429 000 000 
2010 105 000 000 0,046 2 280 000 000 3 689 000 000 
2011 25 000 000 0,010 2 537 000 000 3 924 000 000 
2012 34 000 000 0,013 2 531 000 000 4 006 000 000 
2013 18 000 000 0,008 2 295 000 000 3 748 000 000 
2014 19 000 000 0,013 1 448 000 000 2 646 000 000 
2015 38 000 000 0,026 1 457 000 000 2 729 000 000 
2010 360 000 000 0,019 18 681 000 000 24 659 000 000 
2011 0 0,000 15 821 000 000 20 379 000 000 
2012 0 0,000 16 867 000 000 21 754 000 000 
2013 0 0,000 17 152 000 000 22 168 000 000 
2014 0 0,000 19 976 000 000 25 583 000 000 
2015 0 0,000 20 898 000 000 26 942 000 000 
2010 0 0,000 704 000 000 1 634 000 000 
2011 0 0,000 3 955 000 000 5 489 000 000 
2012 0 0,000 1 853 000 000 1 520 000 000 
2013 0 0,000 711 000 000 1 067 000 000 
2014 8 000 000 0,009 907 000 000 1 284 000 000 
2015 117 000 000 0,209 559 000 000 769 000 000 
2010 0 0,000 1 733 300 000 2 454 600 000 
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2011 0 0,000 1 435 300 000 2 078 600 000 
2012 0 0,000 1 939 400 000 1 646 300 000 
2013 0 0,000 1 876 100 000 2 534 400 000 
2014 0 0,000 2 001 300 000 2 650 400 000 
2015 0 0,000 3 470 100 000 4 571 600 000 
2010 8 000 000 0,005 1 739 000 000 2 445 000 000 
2011 26 000 000 0,026 997 000 000 1 551 000 000 
2012 21 000 000 0,021 1 023 000 000 1 615 000 000 
2013 65 000 000 0,071 916 000 000 1 608 000 000 
2014 10 000 000 0,012 831 000 000 1 591 000 000 
2015 40 000 000 0,021 1 888 000 000 2 827 000 000 
2010 0 0,000 14 870 000 000 15 392 000 000 
2011 0 0,000 -15 647 000 000 -15 054 000 000 
2012 0 0,000 11 008 000 000 11 591 000 000 
2013 0 0,000 12 140 000 000 12 712 000 000 
2014 0 0,000 5 265 000 000 5 643 000 000 
2015 0 0,000 3 104 000 000 3 361 000 000 
2010 22 000 000 0,001 30 693 000 000 31 920 000 000 
2011 120 000 000 0,013 -9 288 000 000 -12 255 000 000 
2012 154 000 000 0,006 24 226 000 000 26 083 000 000 
2013 171 000 000 0,004 45 106 000 000 47 538 000 000 
2014 76 000 000 0,001 50 688 000 000 52 097 000 000 
2015 187 000 000 0,011 17 434 000 000 19 647 000 000 
2010 5 000 000 0,000 13 622 000 000 889 000 000 
2011 2 000 000 0,000 6 555 000 000 826 000 000 
2012 2 000 000 0,004 482 000 000 -98 000 000 
2013 6 000 000 0,001 8 429 000 000 -327 000 000 
2014 10 000 000 0,000 20 863 000 000 20 881 000 000 
2015 0 0,000 1 129 000 000 1 180 000 000 
2010 6 000 000 0,009 702 000 000 620 000 000 
2011 5 000 000 0,002 2 048 000 000 883 000 000 
2012 3 000 000 0,002 1 347 000 000 631 000 000 
2013 2 000 000 0,001 1 483 000 000 621 000 000 
2014 6 000 000 0,003 1 874 000 000 746 000 000 
2015 9 000 000 0,002 4 117 000 000 904 000 000 
2010 0 0,000 2 483 000 000 5 978 000 000 
2011 0 0,000 8 637 000 000 11 228 000 000 
2012 0 0,000 5 568 000 000 4 874 000 000 
2013 0 0,000 4 514 000 000 5 876 000 000 
2014 0 0,000 4 900 000 000 6 362 000 000 
2015 117 000 000 0,018 6 652 000 000 8 597 000 000 
2010 49 000 000 0,034 1 428 000 000 2 529 000 000 
2011 63 000 000 0,039 1 608 000 000 2 644 000 000 
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2012 26 000 000 0,022 1 180 000 000 1 791 000 000 
2013 64 000 000 0,080 805 000 000 1 548 000 000 
2014 158 000 000 0,393 402 000 000 1 487 000 000 
2015 308 000 000 0,258 1 192 000 000 2 719 000 000 
2010 0 0,000 7 236 000 000 7 269 000 000 
2011 0 0,000 -3 394 000 000 -3 337 000 000 
2012 0 0,000 9 436 000 000 9 473 000 000 
2013 0 0,000 9 391 000 000 9 435 000 000 
2014 0 0,000 8 686 000 000 8 692 000 000 
2015 0 0,000 15 010 000 000 15 021 000 000 
2010 87 000 000 0,050 1 750 000 000 2 355 000 000 
2011 84 000 000 0,065 -1 289 000 000 -637 000 000 
2012 16 000 000 0,010 1 594 000 000 2 124 000 000 
2013 18 000 000 0,015 1 168 000 000 1 738 000 000 
2014 20 000 000 0,017 1 172 000 000 1 675 000 000 
2015 259 000 000 0,486 533 000 000 756 000 000 
2010 227 000 000 0,149 1 527 000 000 2 254 000 000 
2011 252 000 000 0,192 1 312 000 000 2 017 000 000 
2012 151 000 000 0,080 1 894 000 000 2 537 000 000 
2013 194 000 000 0,098 1 989 000 000 2 679 000 000 
2014 127 000 000 0,069 1 838 000 000 2 604 000 000 
2015 172 000 000 0,081 2 120 000 000 3 039 000 000 
2010 151 000 000 0,063 2 413 000 000 3 561 000 000 
2011 42 000 000 0,077 546 000 000 1 709 000 000 
2012 27 000 000 0,050 543 000 000 1 622 000 000 
2013 32 000 000 0,040 802 000 000 2 159 000 000 
2014 40 000 000 0,035 1 129 000 000 2 373 000 000 
2015 14 000 000 0,021 676 000 000 1 411 000 000 
2010 60 000 000 0,139 433 000 000 975 000 000 
2011 137 000 000 0,062 2 217 000 000 2 941 000 000 
2012 45 000 000 0,029 1 539 000 000 2 032 000 000 
2013 67 000 000 0,090 742 000 000 1 345 000 000 
2014 227 000 000 0,194 1 168 000 000 1 659 000 000 
2015 145 000 000 0,103 1 402 000 000 1 900 000 000 
2010 77 000 000 0,011 6 943 000 000 11 029 000 000 
2011 50 000 000 0,009 5 861 000 000 10 148 000 000 
2012 178 000 000 0,022 8 105 000 000 13 490 000 000 
2013 258 000 000 0,052 5 008 000 000 8 638 000 000 
2014 209 000 000 0,035 5 992 000 000 10 120 000 000 
2015 159 000 000 0,046 3 443 000 000 7 271 000 000 
2010 134 400 000 0,065 2 080 800 000 3 470 300 000 
2011 164 300 000 0,095 1 738 600 000 2 973 000 000 
2012 193 900 000 0,160 1 212 000 000 2 314 600 000 
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2013 69 600 000 0,038 1 855 600 000 3 028 500 000 
2014 148 900 000 0,072 2 071 500 000 3 236 800 000 
2015 98 600 000 0,040 2 443 900 000 3 784 700 000 
2010 425 000 000 0,106 4 022 000 000 5 458 000 000 
2011 414 000 000 0,055 7 595 000 000 8 413 000 000 
2012 668 000 000 0,233 2 861 000 000 4 018 000 000 
2013 960 000 000 0,255 3 769 000 000 5 555 000 000 
2014 538 000 000 0,140 3 850 000 000 5 409 000 000 
2015 960 000 000 0,200 4 791 000 000 6 290 000 000 
2010 215 000 000 0,041 5 296 000 000 8 452 000 000 
2011 154 000 000 0,025 6 224 000 000 9 612 000 000 
2012 116 000 000 0,024 4 878 000 000 7 333 000 000 
2013 112 000 000 0,107 1 044 000 000 3 693 000 000 
2014 249 000 000 0,052 4 750 000 000 7 801 000 000 
2015 120 000 000 0,029 4 074 000 000 6 968 000 000 
2010 100 000 000 0,131 764 000 000 1 084 000 000 
2011 13 000 000 0,008 1 560 000 000 2 512 000 000 
2012 1 000 000 0,067 15 000 000 -96 000 000 
2013 0 0,000 -1 066 000 000 -1 131 000 000 
2014 4 000 000 0,003 -1 394 000 000 -107 000 000 
2015 1 000 000 0,002 -505 000 000 -243 000 000 
2010 223 000 000 0,040 5 592 000 000 8 677 000 000 
2011 56 000 000 0,191 -293 000 000 2 299 000 000 
2012 35 000 000 0,008 4 497 000 000 6 012 000 000 
2013 401 000 000 0,072 5 564 000 000 8 683 000 000 
2014 34 000 000 0,005 7 068 000 000 10 449 000 000 
2015 76 000 000 0,010 7 452 000 000 10 947 000 000 
2010 16 000 000 0,005 2 958 000 000 4 169 000 000 
2011 12 000 000 0,005 2 538 000 000 3 702 000 000 
2012 56 000 000 0,019 2 906 000 000 4 062 000 000 
2013 12 000 000 0,004 2 711 000 000 3 855 000 000 
2014 11 000 000 0,004 2 626 000 000 3 780 000 000 
2015 15 000 000 0,005 2 803 000 000 4 009 000 000 
2010 90 000 000 0,013 6 928 000 000 7 088 000 000 
2011 117 000 000 0,024 4 904 000 000 6 968 000 000 
2012 126 000 000 0,039 3 264 000 000 5 653 000 000 
2013 120 000 000 0,183 655 000 000 2 192 000 000 
2014 189 000 000 0,085 2 211 000 000 3 490 000 000 
2015 143 000 000 0,113 1 268 000 000 2 447 000 000 
2010 333 000 000 0,014 23 562 000 000 32 083 000 000 
2011 1 048 000 000 0,050 21 072 000 000 29 567 000 000 
2012 311 000 000 0,015 21 168 000 000 14 420 000 000 
2013 24 000 000 0,001 16 767 000 000 24 462 000 000 
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2014 145 000 000 0,009 15 599 000 000 22 679 000 000 
2015 61 000 000 0,006 9 532 000 000 14 606 000 000 
2010 32 000 000 0,025 1 284 000 000 2 036 000 000 
2011 57 000 000 0,036 1 578 000 000 2 431 000 000 
2012 50 000 000 0,028 1 788 000 000 2 462 000 000 
2013 41 000 000 0,025 1 656 000 000 2 558 000 000 
2014 52 000 000 0,023 2 221 000 000 3 073 000 000 
2015 29 000 000 0,011 2 605 000 000 3 471 000 000 
2010 2 980 000 000 0,266 11 212 000 000 18 000 000 000 
2011 2 216 000 000 0,122 18 115 000 000 26 899 000 000 
2012 2 183 000 000 0,194 11 258 000 000 17 622 000 000 
2013 3 163 000 000 0,832 3 802 000 000 7 138 000 000 
2014 2 201 000 000 0,985 2 235 000 000 5 824 000 000 
2015 2 998 000 000 0,199 15 099 000 000 23 318 000 000 

 



 

 - 57 - 

Bilaga 2: Observationer från Large Cap Del 2  
 

Bolag År Återföring Rörelseresultat 
Rörelseresultat 

- återföring Omsättning Mål Utfall 
Utfall-

återföring 
1 2010 431 000 000 4 682 000 000 4 251 000 000 24 720 000 000 0,150 0,189 0,172 
1 2011 328 000 000 5 287 000 000 4 959 000 000 28 652 000 000 0,150 0,185 0,173 
1 2012 247 000 000 4 910 000 000 4 663 000 000 29 813 000 000 0,150 0,165 0,156 
1 2013 232 000 000 4 914 000 000 4 682 000 000 29 934 000 000 0,150 0,164 0,156 
1 2014 260 000 000 5 895 000 000 5 635 000 000 35 067 000 000 0,150 0,168 0,161 
1 2015 258 000 000 6 811 000 000 6 553 000 000 39 746 000 000 0,150 0,171 0,165 
2 2010 72 000 000 6 046 000 000 5 974 000 000 36 823 000 000 0,160 0,164 0,162 
2 2011 362 000 000 6 624 000 000 6 262 000 000 41 786 000 000 0,160 0,159 0,150 
2 2012 372 000 000 7 501 000 000 7 129 000 000 46 619 000 000 0,160 0,161 0,153 
2 2013 364 000 000 7 923 000 000 7 559 000 000 48 481 000 000 0,160 0,163 0,156 
2 2014 68 000 000 9 257 000 000 9 189 000 000 56 843 000 000 0,160 0,163 0,162 
2 2015 160 000 000 11 079 000 000 10 919 000 000 68 099 000 000 0,160 0,163 0,160 
4 2010 0 1 188 000 000 1 188 000 000 34 260 000 000 0,040 0,035 0,035 
4 2011 0 1 242 000 000 1 242 000 000 34 795 000 000 0,040 0,036 0,036 
4 2012 0 1 192 000 000 1 192 000 000 36 306 000 000 0,040 0,033 0,033 
4 2013 0 1 302 000 000 1 302 000 000 37 522 000 000 0,040 0,035 0,035 
4 2014 3 000 000 1 447 000 000 1 444 000 000 38 484 000 000 0,040 0,038 0,038 
4 2015 1 000 000 1 760 000 000 1 759 000 000 41 247 000 000 0,040 0,043 0,043 
7 2010 178 000 000 6 494 000 000 6 316 000 000 106 326 000 000 0,060 0,061 0,059 
7 2011 214 000 000 3 980 000 000 3 766 000 000 101 598 000 000 0,060 0,039 0,037 
7 2012 276 000 000 5 182 000 000 4 906 000 000 109 994 000 000 0,060 0,047 0,045 
7 2013 111 000 000 4 055 000 000 3 944 000 000 109 151 000 000 0,060 0,037 0,036 
7 2014 413 000 000 4 780 000 000 4 367 000 000 112 143 000 000 0,060 0,043 0,039 
7 2015 198 000 000 4 800 000 000 4 602 000 000 123 511 000 000 0,060 0,039 0,037 

11 2010 105 000 000 4 371 000 000 4 266 000 000 22 172 000 000 0,200 0,197 0,192 
11 2011 25 000 000 4 571 000 000 4 546 000 000 21 854 000 000 0,220 0,209 0,208 
11 2012 34 000 000 4 849 000 000 4 815 000 000 24 248 000 000 0,220 0,200 0,199 
11 2013 18 000 000 4 766 000 000 4 748 000 000 25 287 000 000 0,220 0,188 0,188 
11 2014 19 000 000 4 501 000 000 4 482 000 000 26 669 000 000 0,220 0,169 0,168 
11 2015 38 000 000 4 179 000 000 4 141 000 000 30 235 000 000 0,220 0,138 0,137 
15 2010 8 000 000 2 445 000 000 2 437 000 000 32 240 000 000 0,100 0,076 0,076 
15 2011 26 000 000 1 551 000 000 1 525 000 000 30 357 000 000 0,100 0,051 0,050 
15 2012 21 000 000 1 615 000 000 1 594 000 000 30 834 000 000 0,100 0,052 0,052 
15 2013 65 000 000 1 608 000 000 1 543 000 000 30 307 000 000 0,100 0,053 0,051 
15 2014 10 000 000 1 591 000 000 1 581 000 000 32 838 000 000 0,100 0,048 0,048 
15 2015 40 000 000 2 827 000 000 2 787 000 000 36 170 000 000 0,100 0,078 0,077 
26 2010 60 000 000 975 000 000 915 000 000 24 434 000 000 0,100 0,040 0,037 
26 2011 137 000 000 2 941 000 000 2 804 000 000 23 498 000 000 0,100 0,125 0,119 
26 2012 45 000 000 2 032 000 000 1 987 000 000 24 010 000 000 0,100 0,085 0,083 
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26 2013 67 000 000 1 345 000 000 1 278 000 000 23 750 000 000 0,100 0,057 0,054 
26 2014 227 000 000 1 659 000 000 1 432 000 000 23 527 000 000 0,100 0,071 0,061 
26 2015 145 000 000 1 900 000 000 1 755 000 000 27 186 000 000 0,100 0,070 0,065 
30 2010 215 000 000 8 452 000 000 8 237 000 000 61 029 000 000 0,150 0,138 0,135 
30 2011 154 000 000 9 612 000 000 9 458 000 000 66 216 000 000 0,150 0,145 0,143 
30 2012 116 000 000 7 333 000 000 7 217 000 000 64 575 000 000 0,150 0,114 0,112 
30 2013 112 000 000 3 693 000 000 3 581 000 000 63 597 000 000 0,150 0,058 0,056 
30 2014 249 000 000 7 801 000 000 7 552 000 000 70 975 000 000 0,150 0,110 0,106 
30 2015 120 000 000 6 968 000 000 6 848 000 000 75 997 000 000 0,150 0,092 0,090 
36 2010 32 000 000 3 304 000 000 3 272 000 000 27 196 000 000 0,120 0,121 0,120 
36 2011 57 000 000 3 538 000 000 3 481 000 000 29 106 000 000 0,120 0,122 0,120 
36 2012 50 000 000 2 342 000 000 2 292 000 000 21 262 000 000 0,120 0,110 0,108 
36 2013 41 000 000 2 613 000 000 2 572 000 000 21 473 000 000 0,120 0,122 0,120 
36 2014 52 000 000 3 001 000 000 2 949 000 000 22 515 000 000 0,120 0,133 0,131 
36 2015 29 000 000 3 219 000 000 3 190 000 000 24 803 000 000 0,120 0,130 0,129 
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