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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Firouze Pourmand Hilmersson och vår 

handledningsgrupp som har gett oss värdefulla råd som varit till stor hjälp genom hela 

processen. Vi vill även tacka övriga kurskamrater för den peppning vi fått under de tuffaste 

perioderna. En tacksamhet riktas även till våra nära och kära som stöttat oss under hela 

studietiden. Slutligen vill vi även tacka varandra för ett lyckat samarbete under 

uppsatsperioden.  
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Abstract 
 
Financial statement is used as an instrument for decision making in several situations, thus it 

is of high importance that it is performed accurately. However, it has appeared to not always 

operate correctly since companies have the possibility to use earnings management to 

misguide the users.  

 

This study has been accomplished as a comparative case study with ten various cases, 

generated from scandals where earnings management has been exposed in Swedish 

companies. We have compared the cases in order to gain an increased comprehension of the 

phenomenon and its effects. The study examines the underlying reasons for a business 

manager to apply earnings management and which consequences it brings to the enterprise 

and its stakeholders.  

 

The empirical material has been analyzed with organizational and accounting theories along 

with ethical and moral beliefs in order to identify different perspectives of the stated problem. 

The conclusion is that it is often more than one underlying factor that contributes to the use of 

earnings management. The identified underlying factors are about giving a better picture of 

either the business manager or the company. It also emphasizes that earnings management 

causes adverse consequences for the firm as well as its stakeholders. Finally, this study states 

that earnings management does not lead anything positive, thus it does not result in anyone 

winner.  

 

The paper is presented in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
Redovisningen används som ett verktyg för beslutsfattande i olika situationer och därför är det 

viktigt att redovisningen sker på ett korrekt sätt. Dock har det visat sig att verktyget inte alltid 

fungerar i praktiken eftersom att företag kan använda sig av earnings management för att 

vilseleda användarna.  

 

Studien har gjorts som en komparativ fallstudie med hjälp av tio olika case som byggts upp 

genom skandaler där earnings management uppdagats i svenska företag. En jämförelse har 

sedan gjorts av de olika casen i syfte att upptäcka likheter och skillnader för att på så sätt få en 

ökad förståelse av fenomenet. Studien undersöker vad som gör att en företagsledare använder 

sig av earnings management samt vilka konsekvenser det får för företaget och dess olika 

intressenter.  

 

Det empiriska materialet har analyserats med hjälp organisations- och redovisningsteorier 

tillsammans med etik och moral för att kunna identifiera olika vinklar av problematiken. 

Studien konstaterar att det sällan finns en enda bakomliggande faktor som bidrar till att 

earnings management används. De olika bakomliggande faktorerna som har identifierats 

handlar om att ge en förskönad bild över antingen företaget eller företagsledaren själv. Det 

framgår även att earnings management medför negativa konsekvenser för såväl företaget som 

dess intressenter. Slutligen kan studien konstatera att earnings management inte medför något 

positivt och således inte har någon vinnare. 
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 
 

Kreativ bokföring handlar om att tänja på bokföringsregler på så vis att företaget får en 

ekonomisk fördel (Hegelund 2017). Från början användes begreppet enbart av journalister 

och finansanalytiker men användandet har sedan blivit mer och mer utbrett (Cătălina 2017). 

Begreppet förknippas för det mesta med något negativt på grund av att en koppling dras till de 

företag som gått över gränsen och gjort sig skyldiga till bedrägeri (Hegelund 2017). Kreativ 

bokföring behöver inte vara olagligt men gränsen mellan ett okej och ett olagligt beteende är 

minimal (Zetterquist 2002). Debatten kring kreativ bokföring har dock blivit allt mer intensiv 

i samband med de skandaler som har uppmärksammats kring det (Cătălina 2017).  

 

Ett bolag som gick i konkurs på grund av redovisningsfusk år 2001 var Enron (Dagens 

industri 2002) som då var USA:s sjunde största bolag (BBC 2002). De lyckades på 15 år 

bygga upp företaget men det visade sig att framgången hade skett genom att kommunicera 

felaktig information där företaget hade ljugit om sin vinst samt sina skulder (BBC 2002). 

Skandalen handlade om att företaget ville leva upp till investerarnas kortsiktiga förväntningar, 

vilket gjordes genom manipulation av resultatet (Brown, Chen & Kennedy 2017). Skandalen 

möjliggjordes på grund av att revisorn var korrupt (Dagens industri 2002). Revisorns 

felbedömning av bolagets skulder gjorde att vinsten blev överskattad med 600 miljoner dollar 

mellan åren 1997 och 2000 (The Economist 2002). I en intervju med BBC berättar Enrons 

finanschef att manipulationen inte berodde på ett olagligt beteende utan att han enbart 

använde sig av den flexibilitet som fanns i redovisningsreglerna (Naidu-Ghelani 2015). I 

samma intervju säger han att det fortfarande finns flexibilitet i redovisningen och att det 

därför är viktigt att väga in etik i sina beslut (Naidu-Ghelani 2015). Att något är lagligt 

betyder inte att det är etiskt rätt.  

 

Enron-skandalen är inte den enda skandalen där kreativ bokföring har uppdagats. Telecom-

bolaget WorldCom har också använt sig av manipulation vilket resulterade i att bolaget 

tvingades att skriva ner sina vinster med 3,2 miljoner dollar. Företaget hade felaktigt 

rapporterat kostnader som investeringar (Tran 2002). Även detta exempel visar på 

flexibiliteten som finns inom redovisningen vilket företag kan utnyttja till sin fördel. 

När rapporterna som släpps inte innehåller korrekta siffror finns det ingen möjlighet för 

analytiker och investerare att värdera företaget på ett korrekt sätt (Kennon 2016). Därmed blir 

rapporterna som släpps vilseledande för användarna. Beteendet kan klassificeras som 

bedrägeri enligt 9 kap 1§ av Brottsbalken (SFS 1986:123) och kan därför anses vara ett 

omoraliskt beteende.    

 

Enron och Worldcom-skandalerna är två av de mest omtalade redovisningsskandalerna där 

manipulation av företagets finansiella ställning har förekommit. Det är inte enbart i Enron och 

Worldcom som skandaler inom kreativ bokföring har uppdagats utan det har även skett i 

andra branscher och länder (Healy 1985; Greenfield, Norman & Wier 2008; Cimini 2014; 

Brown, Chen & Kennedy 2017).  

1.2 Problemdiskussion 
 

Företag verkar inom en värld full av ständig konkurrens och därför strävar företagsledare efter 

att visa upp den bästa sidan av sin verksamhet. Redovisningen ska representera hur det har 
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gått för företaget men det är samtidigt den del som är lättast att påverka för att visa upp en 

felaktig bild. Därmed ökar frestelsen bland företagsledare att använda kreativ bokföring för att 

dölja sämre perioder när det kan vara svårare att bibehålla investerares förtroende. I samband 

med att begreppet kreativ bokföring har spridit sig till olika länder har också benämningen 

varierat (Cătălina 2017).  

 

En av flera benämningar på kreativ bokföring är earnings management som handlar om att 

chefer medvetet utnyttjar flexibiliteten i bokföringen för att manipulera de finansiella 

rapporterna. Det görs för att få det utfall som är mest fördelaktigt för antingen organisationen 

eller för företagsledaren själv (Desender, Castro & De Leon 2011). Earnings management är 

ett omdiskuterat ämne som sedan länge har kritiserats utifrån ett etiskt perspektiv (Shafer 

2015), vilket blir tydligt i WorldCom och Enron skandalerna (Tran 2002; Borglund 2009; 

Naidu-Ghelani 2015). Chen och Tsai (2010) konstaterar att earnings management snarare 

visar på ledningens eget intresse än företagets faktiska resultat. Healy (1985) poängterar även 

att det går att manipulera resultatet både uppåt och nedåt för att uppnå önskvärd effekt.  

 

Det finns sedan tidigare mycket forskning om att earnings management förekommer, bland 

annat kopplat till bonussystem, etik samt finanskrisen (Healy 1985; Greenfield, Norman & 

Wier 2008; Cimini 2014), men Sun (2013) konstaterar att det inte finns särskilt mycket 

forskning om varför det sker eller hur det kan förhindras. Habib (2004) beskriver att earnings 

management har en negativ inverkan på kvalitén på den information som kommuniceras ut till 

investerarna. Vladu, Oriol och Cuzdriorean (2017) konstaterar att hur mycket earnings 

management vilseleder användaren beror på dennes egen förmåga att upptäcka och utläsa 

earnings management. Dock framkommer det att earnings management minskade efter 

finanskrisen då det ställdes krav på högkvalitativ rapportering och företagen var i behov av 

investerarnas kapital (Cimini 2014).  

 

Användandet av earnings management sker i olika stor utsträckning i olika länder beroende på 

redovisningssystem. Almadi och Lazic (2016) påvisar att anglosaxiska länder har högre 

kvalité på bolagsstyrningen och har därigenom mindre resultatmanipulering än vad 

kontinentala länder har, främst europeiska länder. Vidare utvecklar Riahi-Belkaoui (2005) att 

länder som har mer principbaserad redovisning i större utsträckning använder sig av earnings 

management än de länder som har regelbaserad redovisning. Även Chen och Tsai (2010) 

argumenterar för att earnings management förekommer i större utsträckning i de länder som 

har en mindre strikt reglering gällande bokföringen.  

 

Utöver att leva upp till investerares förväntningar kan resultatet manipuleras för att 

företagsledare ska uppnå sin bonus eller för att de vill behålla sin roll i företaget (Greenfield, 

Norman & Wier 2008). Chen och Tsai (2010) diskuterar att attityder och personliga 

uppfattningar styr användandet av earnings management. Greenfield, Norman och Wier 

(2008) presenterar även att den individuella etiska inställningen är avgörande för om 

företagsledare sysslar med earnings management eller inte. Den problematik som uppstår 

kring earnings management handlar om moraliska standarder och legitimitetsproblem (Chen 

& Tsai 2010). Sun (2013) presenterar dock i sin studie att manipulationen bara sker i den grad 

som gör att inte revisorer och granskare får upp ögonen för företaget.  

 

En företagsledare som kan göra personliga vinningar genom företagets resultat använder sig i 

högre grad av earnings management (Bergstresser & Philippon 2006), vilket är fallet när 

bonusprogram kopplas till resultatet. I en artikel från Veckans Affärer (2010) kritiserar chefer 

de bonussystem som de själva är en del av, för att vara för kortsiktiga. Ryan och Deci (2000) 
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presenterar motsättningarna som kan uppstå mellan inre och yttre motivation. Författarna 

beskriver den yttre motivationen som att göra något enbart för att uppnå ett resultat, vilket 

skulle kunna vara för att uppnå bonus. Den inre motivationen beskrivs istället som viljan att 

göra något (Ryan & Deci 2000), vilket blir lidande när cheferna själva kritiserar 

bonussystemen för att vara för kortsiktiga.  

 

Det kan finnas anledning för företagsledare att påverka när olika nyheter ska lyftas fram för 

att få personlig vinning. Jouber och Fakhfakh (2014) presenterar att chefer tenderar att skjuta 

upp dåliga nyheter till efter att de exempelvis har fått en utdelning och gärna framhäver en 

positiv nyhet innan de får en utdelning. Balsam (1998) har kommit fram till att chefer belönas 

för de val de gör inom redovisningen som påverkar resultatet positivt samtidigt som de inte 

behöver ta lika stort ansvar över de val som påverkar resultatet negativt. Negativa 

påverkningar på resultatet kan chefer, enligt Healy (1985), komma åt genom olika 

periodiseringar av kassaflödet. Detta kan göras genom att tidigarelägga kostnader eller 

senarelägga intäkter. På så vis använder sig företagsledare av strategin som benämns som 

taking a bath. Denna strategi ger ingen effekt på nuvarande bonus men det ökar möjligheten 

att uppnå bonus kommande år (Healy 1985). 

 

Det påstås att Sverige har en principbaserad redovisning samt en kontinental syn (Doupnik & 

Perera 2015) vilket tyder på att earnings management borde förekomma i svenska bolag. 

Detta, i kombination med att de flesta tidigare studier har gjorts i andra länder än just Sverige, 

gör att det finns ett behov av att undersöka fenomenet earnings management i svenska företag. 

Det finns uppmärksammade fall där earnings management har förekommit i Sverige och 

enligt Sun (2013) finns det ett behov av forskning kring vad som uppmanar till att använda 

earnings management. Vidare har tidigare studier om earnings management grundats mycket i 

kvantitativ forskning (Healy 1985; Roychowdhury 2006; Zang 2012; Cimini 2014; 

Abernethy, Bouwens & Kroos 2017). Därför ser vi ytterligare ett behov av att undersöka 

fenomenet genom en kvalitativ studie och därigenom få en djupare förståelse kring hur olika 

faktorer påverkar användandet.   

1.3 Forskningsfrågor och syfte 
 

 Vilka faktorer kan påverka företagsledaren till att använda sig av earnings management? 

 Vilka konsekvenser kan earnings management medföra för företaget och dess 

intressenter? 

 

Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar företagsledare till att använda sig 

av earnings management samt att förstå vad handlingen kan resultera i. Studien bidrar till 

existerande forskning med en ökad förståelse för hur samt i vilken utsträckning som earnings 

management påverkar företaget och dess intressenter.  
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2 Teoretisk referensram  
 

I detta kapitel lyfts de teorier som är intressanta för studien. För att ge en grundläggande 

förståelse kring vad earnings management är inleds teorikapitlet med en beskrivning av 

fenomenet. För att beskriva de olika relationerna som företag påverkas av introduceras 

teorierna intressentteorin, legitimitetsteorin samt Positive Accounting Theory. Slutligen förs 

en diskussion kring etik och moral på grund av att detta är något som starkt ifrågasätts vid 

användandet av earnings management. Kapitlet avslutas med en modell som beskriver 

teoriernas relevans för studien.  

2.1 Earnings Management  
 

Definitionen på earnings management är att se potentialen i periodiseringar för att uppnå egen 

vinning (Riahi-Belkaoui 2005). Earnings management handlar om att förändra företagens 

ekonomiska resultat för att antingen vilseleda intressenter eller att påverka kontraktsmässiga 

resultat (Desender, Castro & De Leon 2011). Flexibiliteten i redovisningen gör det möjligt för 

värderingar i finanserna och strukturering av transaktioner som kan generera egen vinning 

(Riahi-Belkaoui 2005). Periodiseringar som syftar till att manipulera resultatet sker oftare i 

företag där Vd:ns bonus är kopplad till värdet på aktier och optioner (Bergstresser & 

Philippon 2006). Incitamenten till att använda earnings management grundar sig i den 

intressekonflikt som förekommer mellan företagsledningen och intressenterna (Desender, 

Castro & De Leon 2011). 

 

Enligt Greenfield, Norman och Wier (2008) resulterar ett högt professionellt engagemang i 

mindre earnings management. Moradi, Salehi och Zamanirad (2015) påstår att högre chefers 

bonusar förknippas med större användning av earnings management. Företagsledare bör 

uppmanas till ett långsiktigt fokus snarare än att känna krav på att skapa en regelbunden 

lönsamhet per aktie, vilket kan skapas genom att inspirera cheferna till att rapportera 

högkvalitativa resultat med långsiktiga mål (Brown, Chen & Kennedy 2017). Enligt Moradi, 

Salehi och Zamanirad (2015) är att ta emot bonusar, bli befordrad samt få en ökad säkerhet till 

att behålla jobbet faktorer som bidrar till att chefer manipulerar resultatet. Beroende på vilket 

syfte företagsledaren vill uppnå med manipulationen finns olika tekniker att använda sig av 

(Greenfield, Norman & Wier 2008). En teknik är att vid ett dåligt resultat dra ner resultatet 

ytterligare, det vill säga så kallad big bath, för att kunna höja resultatet kommande år (Sun 

2013). Big bath kan exempelvis användas när företagsledaren uppmärksammar att en viss 

bonusnivå inte kommer att uppnås och väljer då att justera resultatet för att det ska finnas en 

större chans till bonus framöver (Healy 1985).  

2.1.1 Användandet av earnings management 
 

Earnings management förekommer antingen under själva verksamhetsåret eller efter 

verksamhetsårets slut (Zang 2012). När earnings management förekommer under 

verksamhetsåret kan det ske genom att exempelvis sälja produkter till rabatterade priser för att 

öka försäljningen, minska forskning- och utvecklingskostnader eller förändra lagerstatusen 

(Roychowdhury 2006; Gao, Gao & Wang 2017). Campa och Camacho-Miñano (2015) 

presenterar att denna form av earnings management förekommit i större utsträckning i företag 

som har gått i konkurs. När manipulationen istället sker efter verksamhetsårets slut handlar 

det mer om altruistisk manipulation och påtryckning från intressenter som påverkar valet av 

redovisningsmetod eller uppskattning av transaktioner (Chen & Tsai 2010; Zang 2012). 
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Genom att periodisera på olika sätt, exempelvis att ändra avskrivningsmetod för 

anläggningstillgångar, kan resultatet påverkas åt olika håll utan att just den specifika 

transaktionen påverkas (Gao, Gao & Wang 2017). 

 

Användandet av earnings management är svårare att upptäcka när manipulationen sker under 

verksamhetsåret och drar därmed inte till sig granskare och revisorer lika lätt. Kunskapen hos 

exempelvis granskare och revisorer ökar om earnings management och därför letar 

företagsledare ständigt efter nya sätt att manipulera siffrorna på (Moradi, Salehi & Zamanirad 

2015). Det råder en delad mening bland forskare om företag använder sig av earnings 

management under eller efter verksamhetsåret. Roychowdhury (2006) argumenterar för att 

företagsledare använder sig av earnings management under verksamhetsåret då manipulation 

av redovisningen efter verksamhetsåret skulle innebära en större personlig förlust. Däremot 

argumenterar Moradi, Salehi och Zamanirad (2015) istället för att det är manipulation efter 

verksamhetsåret som förekommer mest då earnings management under verksamhetsåret 

innebär större bonusförlust på lång sikt.   

2.1.2 Earnings managements negativa påföljder 
 

Ledningens inställning sätter tonen för det etiska klimatet och hur hela organisationen ser på 

etiken. Det vill säga ifall ledningen använder sig av earnings management kan det uppmana 

andra i organisationen att agera oetiskt vilket kan ge negativa konsekvenser som kan skada 

företagets rykte (Shafer 2015). Earnings management kan ses som icke-moraliskt eftersom att 

det inte ger en rättvis bild för redovisningens användare. Manipulationen är ett hinder för 

sanningsenlighet och en faktor som kan skada företagets stabilitet (Vladu, Oriol & 

Cuzdriorean 2017). Gao, Gao och Wang (2017) påstår att earnings management har ett 

negativt samband med företagets interna kontroll.  

 

Användandet av earnings management påverkar de finansiella rapporterna negativt (Hadani, 

Goranova & Khan 2011) genom att på lång sikt påverka kassaflödet negativt (Roychowdhury 

2006). Vidare minskar användandet av earnings management informationsflödet mellan ägare 

och ledning vilket vilseleder intressenter gällande företagets ekonomiska ställning (Hadani, 

Goranova & Khan 2011). Earnings management har även en negativ inverkan på kvalitén av 

den information som kommuniceras till investerarna (Habib 2004). När företagsledare 

använder sig av earnings management för att exempelvis öka sin bonus kan det leda till höga 

kostnader för aktieägarna (Hazarika, Karpoff & Nahata 2012). Earnings management kan 

också användas för att få ett bättre kreditvärderingsbetyg (Zhao 2017) vilket gör att det kan 

användas för att vilseleda kreditgivare.  

2.2 Intressentteorin  
 

Ett företags intressenter är allt från kunder och anställda till aktieägare och banker (se figur 1). 

Företaget rymmer således en stor mångfald av intressentgrupper (Connock & Johns 1997). 

Freeman, Harrison, Wicks, Parmar och De Colle (2010) beskriver att intressentteorin syftar 

till att lösa problem gällande värdeskapande, etik och ledarens inställning. Genom att 

analysera och reflektera över dels de olika relationer som uppstår mellan företag och grupper 

men också de som påverkas av relationen kan hanteringen av problemen underlättas. Således 

påvisar intressentteorin hur en organisation skulle kunna fungera som bäst. Teorin kan ses 

som ett paraply med olika managementteorier som ger en möjlighet till att kombinera olika 

idéer (Freeman et al. 2010; Deegan 2014). Det förekommer en akademisk debatt om 

intressentteorin och dess problematiserande frågor eftersom att teorin anses vara relativ ny 
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och inte fullt utvecklad. Den kritiseras för att begreppet intressenter inte har någon klar 

definition och att den anses vara besvärlig då den både används som managementteori och 

som ett etiskt perspektiv (Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011; Deegan 2014).  

 

 
 

Figur 1: Illustration över företagets relation till intressenterna (Källa: Frostenson, M. (2011). 

Att förstå företagsetik. Malmö: Liber. ss. 40). 

2.2.1 Relationen till intressenterna  
 

Företaget behöver värna om sina intressenter, eftersom det inte kan existera utan dem, för att 

se till att deras behov uppfylls och därmed få dem att stanna kvar (Borglund 2009). Vidare 

behöver företaget också ansvara för och reflektera över de effekter som företagets agerande 

får på intressenterna (Freeman et al. 2010). Freeman et al. (2010) påpekar att alla intressenter 

är viktiga men att alla inte behöver vara lika viktiga vid samma tillfälle. Frostenson (2011) 

benämner det som en strategisk relation som går ut på att prioritera olika intressenter vid olika 

tidpunkter vilket skapar en relation mellan de olika intressenterna. Eftersom alla individer 

befinner sig på samma avstånd från företaget kan de inte rangordnas (Frostenson 2011). Dock 

tenderar företagsledare ändå att värdera aktieägares intressen högre än resterande 

intressenters. En central del av intressentteorin handlar om legitimitetsfrågan som berör 

företagsledares beslut utifrån att vissa intressenter väger tyngre än andra. Företagsledarens 

beslutsfattande borde vara utefter organisationens vinning och inte efter företagsledarens 

egenintresse eftersom företagsledarens hantering av intressenterna påverkar det finansiella 

resultatet. Trots att intressenterna ofta har olika intressen har de ändå ett gemensamt och det 

är företagets fortsatta överlevnad genom att det ska gå bra över tid (Freeman et al. 2010). Mer 

kritik riktas mot teorin kopplat till just intressenternas olika intressen. En strävan efter att 

uppnå de ofta oförenliga, spridda målen hos intressenter skapar en förvirring hos cheferna 

vilket missgynnar organisationens framgång och det övergripande målet (Wagner Mainardes, 

Alves & Raposo 2011). Frostenson (2011) kritiserar även teorin eftersom den inte beskriver 

relationerna mellan intressenterna utan enbart företagets relation till respektive intressent. 

Företaget bör istället ses som en intressentarena där olika intressenter kan påverka varandras 

måluppfyllelse och därmed blir företaget en utbytesarena (Frostenson 2011).  
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Företagets intressenter är en del av de aktiviteter som gynnar verksamheten. Genom att förstå 

dessa relationer blir det lättare att förstå hur företaget verkar (Freeman et al. 2010). Det finns 

ett behov av goda relationer med många intressenter för att stärka företagets förtroende 

(Borglund 2009). En viktig del i företagsledarens roll blir på så sätt att värna om och utveckla 

dessa relationer samt att få intressenterna att samverka när en konflikt uppstår (Freeman et al. 

2010). Intressenterna är beroende av organisationen för att de ska kunna uppnå sina egna mål 

och kan därigenom påverka eller påverkas om organisationen uppnår sina mål eller inte 

(Wagner Mainardes, Alves & Raposo 2011). Det gäller att hitta en balans mellan att låta 

intressenterna bestämma hela företagets strategi och att inte lyssna på dem alls. Balansen är 

avgörande för förhållandet mellan affärspolitik och intressentteorin. Även om företaget är 

beroende av sin omgivning är de ändå delaktiga ifall de kommer att lyckas eller inte. 

Intressentteorin hjälper således företagsledare att fatta beslut i vardagen (Freeman et al. 2010). 

2.3 Legitimitetsteorin 
 

Deegan och Unerman (2011) beskriver legitimitet som en social konstruktion som grundas på 

kulturella normer. Denna sociala konstruktion är avgörande för ett företags överlevnad. För 

att företag ska ses som legitima av samhället ska deras agerande motsvara förväntningar från 

samhället utifrån rådande normer och regler (Deegan & Unerman 2011). Att lyckas bemöta 

omgivningens förväntningar är en ständig process då nya lagar, media och förändringar i 

samhället bidrar till att kraven för legitimitet förändras (Chelli, Durocher & Richard 2014).  

2.3.1 Sociala kontrakt  
 

Ett centralt begrepp i legitimitetsteorin är sociala kontrakt. De sociala kontrakten bygger på 

omgivningens medvetna och omedvetna förväntningar på ett företags agerande (Deegan & 

Unerman 2011). Ifall samhället anser att företaget inte längre agerar på ett acceptabelt sätt och 

därigenom bryter mot de sociala kontrakten minskar legitimiteten och företaget kan få svårt 

att fortsätta existera. Är samhället missnöjt med företagets agerande kan samhället visa det 

genom att sluta köpa företagets varor, sluta förse företaget med resurser eller höja skatterna 

(Deegan & Unerman 2011). Därför strävar företagsledare ständigt efter att påverka 

intressenternas syn på sociala och miljömässiga konsekvenser som organisationen ger upphov 

till för att få dem att se verksamheten som legitim (Chelli, Durocher & Richard 2014). Det är 

lättare för ett företag att behålla legitimitet än att återuppta eller skaffa ny. Genom att försöka 

förutse förändringar i samhällets förväntningar underlättas behållningen av legitimiteten 

(Deegan & Unerman 2011). När företagsledare inser att legitimiteten är avgörande för 

företagets överlevnad kommer de leta efter strategier som gynnar legitimiteten (Deegan 

2014). Genom att samarbeta med andra aktörer som samhället anser är legitima kan företagets 

egen legitimitet öka (Deegan & Unerman 2011). 

 

Chelli, Durocher och Richard (2014) presenterar två olika perspektiv av legitimitetsteorin, ett 

strategiskt och ett institutionellt. I det strategiska perspektivet utgår företagsledare från olika 

rapporteringsstrategier för att erhålla legitimitet. Det institutionella perspektivet ses desto mer 

utifrån samhällets synvinkel och dess påverkan på organisationen. För att få legitimitet 

behöver sociala normer och tolkningar av organisationen stämma överens. Utifrån både 

strategisk och institutionell legitimitetsteori kan legitimitet beskrivas som en uppfattning eller 

ett antagande om att handlingar är önskvärda och följer normer och värderingar (Chelli, 

Durocher & Richard 2014).  
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2.3.2 Legitimitetsgap 
 

Deegan och Unerman (2011) påvisar att om samhällets förväntningar kring hur företaget bör 

agera inte stämmer överens med uppfattningen om hur företaget har agerat uppstår ett 

legitimitetsgap. Figur 2 visar hur ett sådant gap kan se ut. Y visar samhällets förväntningar på 

ett företags handlingar medan Z visar företagets faktiska handlingar. X motsvarar 

överensstämmelsen mellan samhällets förväntningar och företagets handlingar. Där Y och Z 

inte överlappar bildas ett legitimitetsgap. Målet för företaget är att få legitimitetsgapet att 

minska genom att ytan X blir så stor som möjligt. Det vill säga att företagets agerande 

stämmer överens så mycket som möjligt med samhällets förväntningar på det (Deegan & 

Unerman 2011). 

 

 
Figur 2: Illustration över legitimitetsgap (Källa: O'Donovan, G. (2002). Environmental 

disclosures in the annual report. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(3), 344-

371.) 

 

För att erhålla en ökad legitimitet behöver företaget förstå sig på sin målgrupp samt deras 

uppfattningar och preferenser gällande företaget (Chelli, Durocher & Richard 2014). Chelli, 

Durocher och Richard (2014) poängterar att det kan vara svårt för ett företag att veta vilken 

information och vilka aktiviteter som målgruppens behov kräver. Det är näst intill omöjligt att 

lyckas bemöta hela målgruppens behov. Därav kan det förekomma att företagsledare utgår 

ifrån lagstiftning gällande sociala och miljömässiga aspekter i tron om att det är ett bra sätt att 

uppnå legitimitet. Trots att en överensstämmelse med lagen ofta genererar i legitimitet 

behöver det inte innebära att hela målgruppens behov tillgodoses med hjälp av lagen (Chelli, 

Durocher & Richard 2014). 

2.4 Positive Accounting Theory 
 

Positive Accounting Theory syftar till att försöka förklara redovisningsval och förutse 

företagsledares handlingar. Teorin påvisar således vilken metod ett företag använder och 

vilken de inte använder men visar inte på vilken metod företaget borde använda. Positive 

Accounting Theory grundar sig på ett centralt ekonomiskt antagande om att individer agerar 

utifrån sina egna intressen för att se till att de själva gynnas så mycket som möjligt (Deegan 

2014). 

 

Ytterligare en central del i teorin är relationerna till de individer som bidrar med resurser till 

organisationer och hur redovisning används för att stödja dessa relationer (Deegan 2014). I 

relationerna kan det finnas intressekonflikter där de olika parterna agerar utifrån egenintresse 

vilket kan göra att det uppstår kostnader för företaget. Kontrakt upprättas för att minimera 

dessa kostnader (Watts & Zimmerman 1986). Ett exempel på en relation, där kontrakt kan 
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upprättas, är mellan aktieägare och företagsledare vilket beskrivs mer utförligt i agentteorin 

under punkt 2.4.2 (Deegan 2014).  

2.4.1 Tre hypoteser inom Positive Accounting Theory 
 

Utöver de flertalet teorier som ingår i Positive Accounting Theory finns också tre 

hypotesområden; bonusplan, skuldkvot och politisk-kostnad. Bonusplanhypotesen konstaterar 

att företagsledare ofta blir belönade utifrån hur det går för företaget, vilket kan ske genom ett 

redovisningsbaserat bonussystem. Ett redovisningsbaserat bonussystem innebär att 

förändringar i redovisningsmetoderna ger utslag på bonusutbetalningar. På så sätt finns det 

risk för att företagsledaren manipulerar siffrorna för att erhålla en större belöning (Deegan 

2014). Företagsledare väljer helt enkelt redovisningsmetoder som gör att de kan flytta 

framtida vinster till nuvarande år för att komma upp i bonusintervallet (Watts & Zimmerman 

1986). Även motsatsen, big bath, är vanligt förekommande för att lyckas öka bonusen 

kommande perioder (Deegan 2014). Ett annat alternativ på bonussystem är det så kallade 

marknadsbaserade bonussystemet, vilket beskrivs som bättre lämpat för en företagsledares 

bonusutbetalning. Bonusen grundar sig då snarare på företagets marknadsvärde än på olika 

finansiella poster. Fördelen med marknadsbaserad bonus är att företagsledaren och ägarna har 

ett gemensamt intresse, ökar företagets värde gynnas båda parterna (Deegan 2014). 

 

Deegan (2014) beskriver skuldkvotshypotesen som ett kontrakt mellan företaget och 

långivaren. Kontraktet upprättas till långivarens fördel för att minimera risken att lånet inte 

återbetalas då låntagaren kan ha ett annat syfte med pengarna än vad som är överenskommet. 

Även när det kommer till finansiering av högriskprojekt är det viktig för finansiären att skriva 

kontrakt då det egentligen är de som bär hela risken. I kontrakten kan restriktioner skrivas 

gällande huruvida företaget får och inte får använda pengarna. Om det exempelvis står i 

kontraktet att skulderna inte får överstiga en viss nivå och de är på väg att göra det finns det 

en risk att företagsledare manipulerar redovisningen för att minska skuldkvoten. Detta för att 

inte bryta kontraktet som har upprättats med långivaren. Manipulationen kan förekomma 

genom att tillgångsmassan förstoras eller att skulderna minskas (Deegan 2014).  

 

Slutligen beskriver Deegan (2014) politisk-kostnadshypotesen, som även den har en viktig 

roll i finansiell redovisning. Politiskt känsliga företag använder sig av redovisningsmetoder 

som minskar vinsten för att de inte ska behöva betala så mycket i skatter, få ökade 

löneanspråk eller utsättas för produktbojkott. Eftersom Positive Accounting Theory påstår att 

alla agerar efter sitt eget välmående finns risken att intressenter antar olika strategier som 

gynnar dem själva (Deegan 2014).    

2.4.2 Agentteorin  
 

Relationen mellan ägaren och ledaren kallas för agentförhållande. Agentteorin uppstår i och 

med att det finns ett kontrakt mellan principalen (ägaren) samt agenten (företagsledaren) där 

ansvar har delegerats från principalen till agenten som får auktoritet till att fatta beslut 

(Deegan 2014). Principal och agentförhållandet behöver inte enbart innefatta förhållandet 

mellan ägare och ledare utan det går att applicera på alla relationer där kontrollen delegeras 

från en part (principalen) till en annan part (agenten) (Jensen & Meckling 2008).  

 

Problematik uppstår när det finns en intressekonflikt mellan principalen och agenten 

(Eisenhardt 1989). Eisenhardt (1989) påstår att detta leder till informationsasymmetri på 

grund av att det är svårt för principalen att kontrollera och övervaka att agenten arbetar utifrån 
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principalens intressen. Jensen och Meckling (2018) konstaterar att när det inte finns möjlighet 

för principalen att övervaka agentens arbete kan det uppstå problem där agenten fattar beslut 

till sin egen vinning. Ett sätt att lösa problemet är att upprätta kontrakt där det finns anledning 

för agenten att agera utifrån det som enligt principalen är det mest effektiva 

handlingsmönstret. Samtidigt kan agenten hitta vägar för att vilseleda principalen om att 

denne arbetar utifrån optimal effektivitet trots att det inte är fallet (Jensen & Meckling 2008). 

Allt detta kan göra att det uppstår så kallade agentkostnader för företaget (Deegan 2014). 

Agentkostnader uppstår på grund av övervakningskostnader, kostnader för att skapa 

incitament samt kostnader på grund av intressekonflikter och behöver minimeras i största 

möjliga mån (Jensen & Meckling 2008).  

 

Principal-agentproblem uppstår på grund av ineffektiv och ofullständig kommunikation av 

information (Deegan 2014). För att undvika principal-agentproblemet är det viktigt med 

långvariga relationer där principalen och agenten lär sig från varandra. Framförallt är det 

principalen som lär sig att hantera och tolka agentens beteende. Vid en kortvarig relation 

brukar problemet vara större på grund av att det blir mycket informationsasymmetri vilket 

ökar risken till att agenten agerar utifrån sitt egenintresse (Eisenhardt 1989). Eisenhardt 

(1989) kritiserar teorin för att den inte är tillräckligt utvecklad men trots detta påstår 

författaren att det ändå är den mest effektiva teorin att använda sig av när det uppstår olika 

kontraktsproblem.  

2.5 Etik och moral 
 

Företags ansvarstagande påstås i den allmänna diskussionen gynna företag i längden (Chelli, 

Durocher & Richard 2014). Genom att ett företag tar ansvar minskar riskerna, 

intressentrelationer blir bättre, de undviker att påtvingas olika lagar, de blir attraktiva för 

investerare och som arbetsgivare samt blir mer konkurrenskraftiga. På så sätt blir de även mer 

legitima (Frostenson 2011). Frostenson (2011) nämner två argument till varför ett företag ska 

ta ansvar; lönsamhetsargumentet och moraliska argumentet. Lönsamhetsargumentet syftar till 

att ett företag som tar mer ansvar i längden genomför bättre affärer. Det moraliska argumentet 

syftar till att företaget gör det som är rätt och riktigt (Frostenson 2011).  

 

Frostenson (2011) konstaterar att vad som är moraliskt rätt och fel skiljer sig åt mellan olika 

kulturer, länder och olika tidsperioder men även mellan olika individer. Hur etik diskuteras 

och kommuniceras kan vara väldigt olika. Att diskutera företagsetik handlar inte enbart om att 

diskutera CSR-frågor utifrån ett konkurrensperspektiv eller något annat perspektiv som inte 

har något att göra med värderingar, normer samt värden. Värderingar ligger till grund för 

individer och ett företags agerande. Anpassning till rådande normer är enligt Frostenson 

(2011) viktigt för att erhålla legitimitet. Både värderingar och normer kan dock stå för många 

olika saker vilket gör att etik-diskussionen blir komplicerad. Värderingen handlar om hur 

något värdesätts och har ett etiskt värde. Exempel på en etisk värdering är rättvisa, alltså ifall 

det är moraliskt rättvist att agera på ett visst sätt. Normer är ett uttryck för en grupps 

gemensamma värderingar i form av oskrivna regler i ett socialt sammanhang. Den som bryter 

mot normer får inget formellt straff men däremot kan ett informellt straff ges som exempelvis 

uteslutande eller bojkott (Frostenson 2011).  

2.5.1 Etiskt förhållningssätt  
 

Freeman et al. (2010) trycker på vikten av att en företagsledare behöver inse att ett företag 

består av människor som alla har ett namn och ett ansikte vilket gör att övervägandet av etiska 
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frågor är av stor vikt. Företagsledare behöver enligt Phillips (2003) hålla det etiska tänkandet 

levande för att kunna fatta etiska beslut. Intressentteorin är en viktig del i affärsetiken och är 

på så sätt även en viktig del inom organisationsteori (Freeman et al. 2010). Freeman et al. 

(2010) presenterar tre pelare inom etik; handlingar, agenter och resultat. Handlingar bygger 

på principer och regler om vad som är rätt och fel. Tyngden ligger på att respektera våra 

kärnregler och principer som att till exempel hjälpa andra men att inte stjäla eller ljuga. Det 

vill säga att våra handlingar helt enkelt inte bryter mot etiskt uppsatta regler. Agent-pelaren 

relaterar till en moralisk strävan efter en god och personlig karaktär som till exempel har 

egenskaper som snäll och rättvis. Ett motto är att våra beteenden definierar oss och påverkar 

hur andra ser på oss. Den sista pelaren som Freeman et al. (2010) beskriver är resultat. Den 

grundar sig i ett fokus på resultat och de konsekvenser som uppstår genom våra handlingar. 

Exempelvis genom att uppnå gemensamma positiva effekter och på så sätt minska negativa 

effekter genom att hjälpa och ta hand om andra tack vara att rädda någons liv eller minska 

deras smärta. För att en handling ska ses som etisk ska argumenten till handling grunda sig i 

någon av de tre pelarna. Kommer inte argumenten naturligt utan att det krävs övertalning eller 

ett letande efter argument är handlingen oftast oetisk (Freeman et al. 2010). 

2.5.2 Bristande etik  
 

Den omtalade Enron-skandalen har blivit en symbol för bristande etik i näringslivet. Den 

bristande etiken i kombination med en börskrasch ledde till att det blev ett misstroende mot 

företag världen över (Borglund 2009). I uppdagade skandaler uppstår frågan om ett företag 

har moraliska förpliktelser eller om det är individerna som ska bära ansvaret. Skulden brukar 

ofta individualiseras vilket gör att det är individerna som bär ansvaret och inte företaget i sig. 

Det finns olika synsätt om organisationers moraliska ansvar. Det finns vissa som säger att en 

organisation har ansvar oberoende av individerna som finns inom den. Andra påstår att 

organisationer har moraliskt ansvar men inte oberoende av individerna. En tredje åsikt är att 

en organisation inte har något moraliskt ansvar alls utan att det enbart är individerna inom den 

som har moraliskt ansvar (Frostenson 2011).  

 

Chefsbedrägerier är något som har förekommit många gånger i historien. Alla bedrägerier 

kostar både företagen och ägarna mycket pengar. Själva bedrägeriet, utredningen och 

hanteringen när det upptäcks kostar pengar. Företagets förtroendeställning påverkas också 

vilket kan bli väldigt kostsamt. Det skadar företagets varumärke samt motivationen och 

lojaliteten hos de anställda. Chefsbedrägerier är intressant då väldigt många anser att detta är 

oetiskt men ändå är det något som upprepas om och om igen (Brytting 2009). Ledningens 

attityder och beteende gällande etik sätter grunden för resterande del av organisationen 

(Shafer 2015). En chef är inte bara ansvarig över etiska bedömningar i det egna handlandet 

utan den är också ansvarig över att andra chefer och medarbetare följer företagets etiska 

riktlinjer (Blennberg 2009). Bedrägerier beror inte enbart på att individer begår brott utan det 

beror också på att organisationerna gör det möjligt att göra detta. Oftast möjliggörs 

bedrägerier av andras tystnad, framförallt underställdas (Brytting 2009).  

2.6 Tillämpning av teorier 
 

Modellen bygger på företagets relationer till olika parter samt hur dessa relationer hanteras. 

Den har utvecklats som ett hjälpmedel för att förstå teoriernas relevans för studien. De olika 

teorierna som beskrivits tidigare blir viktiga för att analysera de olika relationerna som 

företaget påverkas av. Om resultatet inte speglar företaget på ett korrekt sätt kan detta bero på 

att earnings management används. Manipulationen utövas vanligtvis av en eller flera personer 
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i ledande position i bolaget, exempelvis styrelse, Vd eller ekonomichef. När earnings 

management förekommer kan det ge upphov till konflikter som kan skada relationerna. Även 

företagets legitimitet kan påverkas gentemot både samhället och den eller de personerna som 

direkt eller indirekt drabbas av utövandet. Att hantera alla relationer med respekt är viktigt för 

att bibehålla en sund relation vilket är viktigt för att företaget ska ha en möjlighet till att 

utvecklas i önskad riktning. Att agera etiskt och moralisk rätt bygger upp förtroende i 

relationerna och därför är etik och moral något som genomsyrar hela vår modell.  

 

 
Figur 3: Illustration över företagets relationer (Källa: egen). 

 

För att analysera relationen mellan samhället och företaget behövs en förståelse för de 

förväntningar som samhället ställer på företaget genom normer, lagar och regler. Samtidigt 

behövs en förståelse för hur företaget agerar för att leva upp till de förväntningar som 

samhället ställer på dem. Därmed blir legitimitetsteorin viktig för att analysera företagets 

relation med samhället. Samhället kan använda olika påtryckningsmedel för att påverka 

företaget till att agera enligt rådande normer genom att exempelvis straffa dem med kostnader 

för ett icke-önskvärt beteende. Därmed behöver vi förstå hur företaget hanterar dessa 

påtryckningsmedel vilket gör att politisk-kostnadshypotesen används. Samtidigt är företaget 

viktigt för samhället i och med att de skapar värde genom att generera arbetstillfällen och 

skattemedel samt utveckla strukturer, vilka alla är viktiga för samhällsutvecklingen. På 

samma sätt som företaget kan gynna samhället kan det också missgynna och skada det. När 

det exempelvis går dåligt för företaget kan det leda till att personal sägs upp eller att det ger 

ringar på vattnet som gör att det uppstår negativa konsekvenser gentemot andra 

samhällsaktörer som är beroende av företaget.  

 

Andra aktörer som har förväntningar på företaget är företagets intressenter. Intressenterna 

ställer olika krav på företaget som i sin tur måste se till att skapa värde för dem. Därmed 

behöver företaget få intressenternas olika intressen att samverka genom att hantera och 

prioritera intressenterna vid olika tillfällen för att fortsatt få tillgång till deras resurser. För att 

förstå vilka förväntningar som ställs på företaget samt hur dessa förväntningar hanteras 

behöver intressentteorin lyftas in i modellen. Eftersom tillgång till kapital är viktigt för 

företag är banken en viktig finansiär. Skuldkvotshypotesen blir relevant för studien i och med 
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att den beskriver de krav som banken ställer på företaget och företagets hantering av bankens 

resurser.  

 

Ledaren i företaget skulle kunna ses som en intressent men vi har valt att lyfta ut den ur 

intressentgruppen på grund av att den spelar en betydande roll i företagets olika 

beslutsprocesser. Ledaren kan befinna sig på olika positioner som exempelvis Vd, 

ekonomichef eller marknadschef men det gemensamma för alla ledare är att de är en del i den 

centrala beslutsapparaten. Ledarens prestation bör spegla den ersättning som ledaren tilldelas 

av företaget. Ersättningen består vanligen av lön men samtidigt kan bonus utbetalas om 

ledaren presterar bättre än företagets förväntningar. För att analysera hur ledaren hanterar de 

krav som ställs på prestationen och hur ledaren väljer att framhäva sina prestationer behöver 

bonusplanhypotesen lyftas fram. Eftersom ledaren bär ansvaret över företagets fortsatta 

utveckling kan det ibland uppstå konflikter mellan ledaren och intressenterna, framförallt 

ägarna. För att hantera denna konflikt och förstå relationen används agentteorin som 

hjälpmedel. 
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3 Metod 
 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor och syfte har flera metodval behövt göras. De 

olika valen som gjorts samt motiveringar kring varför dessa gjordes kommer att presenteras i 

följande kapitel. Studien är en kvalitativ studie som gjorts genom fallstudiedesign med hjälp 

av sekundärdata. 

3.1 Forskningsansats  

 

Studien har både ett induktivt och ett deduktivt synsätt men inget av dem är dominerande och 

därför har en abduktiv ansats antagits för att finna den bästa lösningen (Alvesson & Sköldberg 

2017). Abduktion är en vanlig forskningsansats vid fallstudiebaserade undersökningar. 

Abduktion beskrivs ofta som en kombination av induktion och deduktion men den har även 

andra faktorer som inte ryms inom de två ytterligheterna på forskningsansatser (Alvesson & 

Sköldberg 2017). Eftersom studien i huvudsak har utgått från redan existerande teorier tyder 

detta på en deduktiv ansats. Dock har inte teorierna alltid gett svar på frågorna och de har 

därför kritiserats. Pendlingen mellan teori och empiri har därför skett genom hela analysen 

vilket har gett möjlighet till andra infallsvinklar än de som teorierna utvecklat. Alternativa 

förklaringar till teorin har därmed eftersökts vilket ger induktiva inslag. Den abduktiva 

ansatsen blir framträdande i vår studie då vi flertalet gånger under analysen återgått till att 

söka nytt empiriskt material om de uppdagade skandalerna. Förståelsen för varje enskilt case 

har varit viktigt på grund av att skandalerna har varit olika till sin natur och därigenom har det 

visats sig att teorierna inte varit tillämpbara på alla case. Precis som Alvesson och Sköldberg 

(2017) beskriver har de olika teorierna använts som en inspirationskälla för att upptäcka olika 

mönster och ge en ökad förståelse.  

3.2 Tolkningsperspektiv 
 

I vår studie är vi intresserade av att förstå och förklara mänskligt beteende vilket gör att vi valt 

att använda ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv (Bryman & Bell 2017). Hermeneutiken 

handlar om att det endast går att förstå innebörden av en del om den sätts i ett sammanhang 

till helheten (Alvesson & Sköldberg 2017). Ödman (2017) påstår att en tolkning görs genom 

en översättning. För att göra en tolkning av exempelvis en text behöver orden förstås i relation 

till meningen men meningen kan endast förstås i relation till kontexten (Ödman 2017). Det 

går inte att förstå sig på företagsledares handlingar utan att förstå vad som påverkar den 

utifrån den rådande situationen. I studien kan ledaren ses som orden, bakomliggande faktorer 

som meningen samt earnings management som kontexten, vilka alla har analyserats för att få 

en djupare förståelse för helheten. Genom att förstå sig på kontexten går det också att förstå 

sig på meningen, det vill säga bakomliggande faktorer som därigenom hjälper oss att förstå 

oss på en företagsledares agerande.   

3.3 Det kvalitativa metodvalet 
 

För att besvara studiens forskningsfrågor och syfte identifierades tio svenska företag där det 

uppdagats att bolagen har manipulerat de finansiella rapporterna. Många tidigare studier har 

använt sig av kvantitativa metoder för att identifiera om earnings management förekommer 

eller inte (Healy 1985; Roychowdhury 2006; Zang 2012; Cimini 2014; Abernethy, Bouwens 

& Kroos 2017). Valet av en kvalitativ metod baseras på behovet av att analysera företag på ett 

kvalitativt sätt för att få en djupare förståelse kring hur olika faktorer påverkar användandet av 
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earnings management. Meningen med studien är inte att generalisera till en population utan 

att istället få en förståelse för de olika skandal-bolagen utifrån deras specifika kontext vilket 

också det åberopar en kvalitativ metod.  

 

Kvalitativ forskning är en strategi som lägger tyngden på orden istället för kvantifieringen 

under insamlingen samt analysen av empirin (Bryman & Bell 2017). En kvalitativ metod 

lämpade sig i studien då den syftar till att förstå sig på meningen och följden av earnings 

management snarare än att påvisa ett statistiskt samband. Den kvalitativa forskningen syftar 

till att packa upp, läsa av samt analysera olika sociala sammanhang för att bidra till en 

generell förståelse (Alvehus 2013). I vår studie har vi packat upp de olika beståndsdelarna i 

ett skandalbolag för att sedan läsa av de olika delarna samt analysera dessa i förhållande till 

varandra.  

3.4 Urval 
 

Urvalet i vår studie är ett strategiskt urval som grundar sig på de forskningsfrågor som har 

undersökts (Alvehus 2013). Urvalet består av svenska företag som har uppmärksammats i 

media gällande manipulation av finansiella rapporter, det vill säga earnings management. 

Anledningen till att skandalbolag valdes ut handlar om att det är konstaterat att earnings 

management har förkommit. Hade det inte uppdagats en skandal är det inte säkert att företaget 

har använt sig av earnings management vilket således inte hade hjälpt oss att besvara våra 

forskningsfrågor. Valet av svenska företag grundar sig i det gap som identifierats i och med 

att en stor del av den tidigare forskningen har gjorts utanför Sverige. Kraven för att bolagen 

skulle väljas ut var att de antingen har misstänkts, erkänt eller blivit dömda för att medvetet 

manipulerat de finansiella rapporterna. Företagen har identifierats genom att använda sökord 

som skandal, manipulation, bokföringsbrott och konsekvenser i databasen Mediaarkivet. 

Materialet har sedan använts för att söka vidare kring skandalerna och identifiera om det var 

earnings management som låg till grund för skandalen. Ett annat kriterium var också att 

företagens årsredovisningar skulle finnas tillgängliga i de databaser som fanns att tillgå.  

3.4.1 Studieobjekt 
 

Under denna punkt kommer de tio utvalda företagen kort att presenteras i form av en tabell. 

Empirikapitlet kommer sedan beskriva de olika skandalerna som uppdagats i respektive 

företag och vad användandet av earnings management fick för följder.    

 

Företag Bransch År för uppdagad 
skandal 

Företaget idag 

Aller Media Redaktionsbolag 2010 Företaget finns kvar i samma 
form som idag 

Arkitekthus 
DNU 

Arkitektritade hus 2008 Försatt i konkurs men 
konceptet köptes upp av Sköna 

Hus. 

Carnegie 
Investment 

Bank 

Bank 2007 Övertogs av Riksgälden men 
såldes och blev Carnegie 

Holding. 
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Eniro Sökföretag 2014 Företaget finns kvar i samma 
form idag 

Hellefors 
Bryggeri 

Bryggeri 2008 
 

Idag dotterbolag till Spendrups 
Bryggeri AB 

HQ Bank Bank 2010 Uppköpt av Carnegie 

Intrum Justitia Betaltjänster, inkassoverksamhet & 
finansiella tjänster 

2003 
 

Företaget finns kvar i samma 
form idag 

Kraft & Kultur Elhandelsbolag med inslag av 
kultur 

2011 Numera Green Nordic Energi 
och arbetar enbart som 

elhandelsbolag 

Oniva Online 
Group 

Onlineföretag med webbhosting, 
molntjänster & marknadsföring 

2014 
 

Företaget finns kvar i samma 
form idag 

Stora Enso Skogs- & pappersindustrin 2009 Företaget finns kvar i samma 
form idag 

Tabell 1: Beskrivning av studieobjekt. (Källa: Företagens årsredovisning från 2016 och 

företagens hemsida) 

3.5 Datainsamling 
 

För att förstå orsakerna till hur bolaget gick från problem till handlingar som slutligen 

resulterade i en skandal krävdes en tydlig bild av varje enskilt bolag. Därför lämpade sig en 

fallstudieforskning i form av att vi byggde upp av de olika bolagen för att lättare kunna 

analysera dem. Bryman och Bell (2017) beskriver att fallstudieforskning är vanligt 

förekommande i företagsekonomisk forskning och innebär att man gör en detaljerad och 

ingående undersökning av ett enda fall, vilket exempelvis kan vara en organisation. Metoden 

bidrar till möjligheten att skräddarsy olika fall utifrån en viss händelse för att kunna få en 

helhetssyn (Meyer 2001). Fallstudieforskning behöver dock inte enbart undersöka ett enda fall 

utan det går också att använda sig av flera fall (Bryman & Bell 2017). Vår studie syftar till att 

jämföra och analysera de olika fallen med varandra för att få en bättre förståelse, vilket enligt 

Bryman och Bell (2017) kallas för komparativ fallstudiedesign. Insamling av det empiriska 

materialet till fallstudien har samlats in med hjälp av sekundärkällor i form av tidningsartiklar, 

dokumentärer samt böcker. Vi har även använt oss av företagens årsredovisningar och 

hemsidor. Tillgång till årsredovisningar och tidningsartiklar har funnits via Högskolan i Borås 

databaser. Valet av sekundärkällor grundas i att ämnet kan vara av känslig karaktär och därför 

lämpade det sig att använda redan existerande data. Detta på grund av att det annars hade 

funnits en risk till att informationen hade gett en felaktig spegling av verkligheten.  

 

Ett teoretiskt urval användes för att identifiera vilket datamaterial som behövdes samlas in. 

Det teoretiska urvalet bygger på en kontinuerlig insamling av material (Bryman & Bell 2017). 

Först sökte vi efter övergripande information om respektive företag för att få en överblick 

över skandalen. Sedan återgick vi till att söka efter ytterligare material som varit relevant för 

att förstå hur ledaren gick från problem till handling, vilket senare resulterade i en skandal. 

Empiriinsamlingen skedde genom allt från nationella tidningar som exempelvis Aftonbladet 

och Dagens industri till lokala tidningar som exempelvis Nerikes Allehanda och Dalarnas 

tidning. Information söktes tills dess att teoretisk mättnad upplevdes. För att förstå det etiska 
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förhållningssätt som finns i frågorna rörande earnings management har det varit viktigt att 

förstå vad resultatet av handlandet blev, det vill säga konsekvenserna. 

3.6 Analysmetod  
 

Analysen började redan under insamlingen av datamaterialet när de olika företagen valdes ut. 

När datamaterialet sedan var insamlat framträdde analysens nästa steg. Där analyserades det 

empiriska materialet mer systematiskt genom en tematisk analys. Tematisering är en vanligt 

förekommande analysmetod i kvalitativa studier och den grundar sig på ett sökande efter olika 

teman (Bryman & Bell 2017). De olika teman som valdes ut grundande sig i den teoretiska 

modellen, i kapitel två, som bygger på de relationer som illustreras i den. Teman betecknades 

som samhällsrelation, ledarrelation och intressentrelationer. Eftersom relationen mellan 

företaget och intressenter kan innefatta flera olika parter bildades här sub-teman vilka var 

ägarrelation, bankrelation och övriga relationer. Dessa olika teman användes sedan som 

verktyg för att förstå kopplingen mellan teorin i kapitel två samt empirin i kapitel fyra. I de 

situationer där empirin inte har kunnat förklaras med hjälp av teorin har andra möjliga 

förklaringar analyserats. Vidare har även företagen analyserats i förhållande till varandra för 

att identifiera likheter samt skillnader i de olika skandalerna. Genom denna analysmodell har 

vi kunnat identifiera vilka delar av de redan existerande teorierna som gick att tillämpa och 

vilka som inte gick att tillämpa. I studiens sista kapitel kommer sedan resonemanget som förts 

i analysen att utvecklas och kopplas ihop med studiens forskningsfrågor.  

3.7 Metodetik  
 

Etiska ställningstaganden varit nödvändiga i och med att Svensson (1996) poängterar att 

publicering av en studie inte får skada en enskild person eller ett företag. Studien kan anses 

vara av känslig karaktär i och med att den undersöker skandaler som skett i de svenska 

bolagen. Studien kommer dock inte skada varken enskilda personer eller företag eftersom att 

offentlig information om skandalerna används. Studien kommer inte gräva djupare i företagen 

eller personernas handlingar utöver den informationen som redan finns tillgänglig.  

 

Även Bryman och Bell (2017) tar upp flera forskningsetiska ställningstaganden som 

övervägts i studien. På grund av att studien använder sig av sekundärdata där all information 

redan är offentlig är det endast en princip av de som Bryman och Bell (2017) nämner som 

varit relevant för vår studie. Det är den som handlar om inkräktande på individers privatliv. 

Flertalet av de personer som förekommit i studien har fått straff utdömt alternativt har blivit 

friade från anklagelser och är idag verksamma inom näringslivet. Eftersom att studien inte har 

intresserat sig för enskilda individer fanns inget behov av att lyfta dem. Med anledning av 

detta har namnen utelämnats och istället har enbart personens position i företaget lyfts fram.  

3.8 Kvalitetskriterier 
 

Alvehus (2013) konstaterar att reliabilitet och validitet inte är de mest lämpliga kriterier för att 

mäta kvalité i kvalitativa studier utan att de mer lämpar sig för en kvantitativ studie. 

Validitetsbegreppet inom kvalitativa studier behöver en bredare innebörd än vad som krävs i 

en kvantitativ studie (Svensson 1996). Vi har istället utgått ifrån de kriterier som presenteras 

som trovärdighet och autenticitet, vilka härstammar från Lincoln och Guba (1985, 2016). 

Lincoln och Guba (1985, 2016) anser att dessa begrepp är bättre mätinstrument än validitet 
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och reliabilitet. Trovärdighet mäts i sin tur genom fyra underkriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Lincoln & Guba 1985).   

 

Tillförlitligheten i en studie bygger på om det går att lita på den eller inte (Lincoln & Guba 

1985). I vårt fall går det att se på tillförlitligheten främst ur två perspektiv. Tillförlitligheten 

kan kritiseras i och med att vi bygger upp våra case utifrån material som olika journalister har 

skrivit och därmed kan artiklarna vara vinklade på olika sätt. Tillförlitligheten kan anses 

stärkas i och med att materialet härstammar från flertalet olika tidningsförlag med olika 

journalister. En fallstudie tar enbart hänsyn till specifika och utvalda fall vilket gör att frågan 

om överförbarhet är möjlig väcks. Överförbarhet till en annan kontext (Lincoln & Guba 1985) 

kan i och med studiens utformning bli svår i sin helhet. Uppbyggnaden av de olika casen kan 

dock tänkas vara möjlig att applicera även i andra sammanhang och därav ska inte 

överförbarheten helt uteslutas. I och med att studiens empiri bygger på case där materialet 

kommer ifrån dagstidningar och årsredovisningar kan någon annan använda sig av samma 

datamaterial. Därav styrks studiens pålitlighet genom att den kan upprepas dels igen av oss 

om det krävs men också av någon annan (Lincoln & Guba 1985). Det kan dock hända att ny 

information i respektive case tillkommer i framtiden på grund av att domen för utfallet kan 

förändras samtidigt som nya utredningar och domar kan bli aktuella. Det sista underkriteriet i 

begreppet trovärdighet berör bekräftelse i form av att studien ska grunda sig på forskarens 

ansats och inte personliga värderingar (Lincoln & Guba 1985). Därigenom har vi fört en 

kontinuerlig diskussion oss emellan, för att ständigt vara kritiska mot datamaterialet som 

samlats in, hur vi tolkat tidigare forskning och teorier samt hur vi slutligen analyserade och 

drog slutsatser. Detta för att säkerställa att inte subjektiva bedömningar ska ta plats i studien.  

 

För att ta hänsyn till autenticiteten i studien har vi strävat efter att ge en så rättvis bild 

(Lincoln & Guba 2016) som möjligt av de olika skandalerna som uppdagats genom att samla 

in material från flera olika källor. Autenticiteten syftar också till att studien ska bidra till en 

ökad förståelse för de som befinner sig utanför den rådande kontexten (Lincoln & Guba 

2016). Genom att försöka oss på att ge flera möjliga förklaringar till de olika skandalerna 

strävar vi efter att ge en ökad förståelse till de som befinner sig utanför den sociala kontexten.  
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4 Empiri 

Följande kapitel presenterar respektive företag genom en beskrivning av den skandal som är 

relevant för studien. Först presenteras den skandal som skett i varje företag för att sedan 

övergå i vad som orsakade skandalen. Slutligen presenteras de konsekvenser som skandalen 

resulterade i.  
4.1 Skandalen i Aller Media 
 

“[...] en omfattande bokföringsskandal utreds på Aller Media. Enligt uppgift ska en tidigare 

chef under lång tid ha ”friserat bolagets siffror”.” 

 (Dagens Media, 1 januari 2011) 

 

Skandalen som uppdagats i samband med bokslutet 2010 har skett inom Custom Publishing 

där bolaget har kunder som exempelvis Systembolaget, Stadium och Manpower. Vid 

bokslutet 2010 blev revisorerna misstänksamma till siffrorna i bokföringen (Melkersson 

2011). Det visade sig att affärsområdeschefen under en längre tid hade manipulerat 

bokföringen vilket rörde sig om miljonbelopp (Rislund 2011a; Schori 2011). 

4.1.1 Bakomliggande faktorer  
 

Under hösten 2010 upptäcktes det att en affärsområdeschef medvetet hade vilselett 

företagsledningen om företagets resultat (Rislund 2011a). Han hade under en lång tid 

systematiskt justerat siffrorna i syftet att få sig själv och sin verksamhet att framstå som bättre 

än vad den var (Melkersson 2011; Rislund 2011b). Custom Publishing hade under en längre 

tid gått med förlust men genom att manipulera siffrorna fick inte företagsledningen reda på 

det (Thambert 2011). Dock framgick det att affärsområdeschefen inte fick någon personlig 

vinning i det hela (Rislund 2011b).  

 

Det var inte heller första gången som affärsområdeschefen hade undanhållit väsentlig 

information om det ekonomiska resultatet för en företagsledning. Det visade sig att han år 

2007 hade blivit uppsagd från ett annat företag på grund av att han vilselett ledningen 

(Rislund & Schori 2011). Vd:n på Aller Media berättade att han inte var medveten om 

affärsområdeschefens tidigare agerande (Rislund & Schori 2011). 

4.1.2 Konsekvenser 
 

När bokföringsskandalen uppdagades kunde en uppsägning inom kundtidningsområdet bli 

aktuell och företaget kallades därför till en förhandling med facket (Melkersson 2011). En 

internutredning startades för att reda ut vad det var som hade hänt i företaget (Rislund 2011b). 

Den tidigare affärsområdeschefen som anklagades för händelsen sparkades men sägs som sagt 

inte fått någon ekonomisk vinning utav manipulationen (Melkersson 2011). Vd:n var 

förbannad och besviken på att detta hade kunnat hända i företaget då fem personer tvingades 

avgå på grund utav att den berörda redaktionen fått ett ekonomiskt underskott (Drenzel 2011; 

Melkersson 2011; Rislund 2011a). 

 

Affärsområdeschefen som hastigt lämnade företaget hösten 2010 (Rislund 2011b) fick bara 

några månader senare ett nytt jobb som Vd för ett annat bolag. Han blåste upp siffrorna i ett 

företag och blev sedan Vd i ett annat (Drenzel 2011; Wisterberg & Rislund 2011). Därför 

ifrågasatte Dagens Media (Wisterberg & Rislund 2011) den nya anställningen genom att fråga 
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den som anställde tidigare affärsområdeschefen ifall han var medveten om uppblåsningen på 

Aller Media. Personen ifråga sägs ha känt affärsområdeschefen i 20 år och uttryckte att det 

inte handlade om oegentligheter då affärsområdeschefen inte gjort något för egen vinning 

(Wisterberg & Rislund 2011).  

 

Redaktionen behövde repa sig och lyckades komma tillbaka till en fungerande verksamhet 

med den bemanning som då fanns kvar. Det vill säga de 15 personer som istället blev 10 

personer (Drenzel 2011). Trots en uppblåsning kom år 2010 att bli ett rekordår för Aller 

Media-koncernen då fusket enbart genererade marginella konsekvenser för koncernens 

räkenskaper (Schori 2011).  

4.2 Skandalen i Arkitekthus DNU AB 

 

“Skanska, husköpare och andra intressenter fick intrycket att Arkitekthus gick som tåget, men 

som SvD Näringsliv kunde avslöja för tre år sedan var bokföringen vilseledande.”  

(SvD Näringsliv, 26 augusti 2014) 

 

Arkitekthus DNU AB, fortsättningsvis benämnt som Arkitekthus, utsågs till årets 

nyföretagare år 2006 av Almi och hyllades även i olika facktidningar, men år 2008 

uppdagades det att företaget hade skönmålad bokföring sedan flera år tillbaka (Hedelius 

2014). Trots en ren revisionsberättelse förekom obestånd i företaget. Husägare hade betalat 

större delen av husen i förväg och blev stående med halvfärdiga hus och ett företag som inte 

gick att komma i kontakt med när konkursen blev ett faktum. Det var inte heller någon som 

meddelade kunderna att bolaget hade gått i konkurs utan det fick de själva ta reda på (Östlund 

2011).   

4.2.1 Bakomliggande faktorer  
 

Arkitekthus lurade Skanska, husköpare och andra intressenter att deras företag gick bra 

genom vilseledande redovisning (Hedelius 2014). De visade en årsredovisning där både 

omsättningen och det egna kapitalet ökade (Östlund 2011). Anledningen till att de kunde göra 

det var för att förskottsbetalningar från kunderna hade bokförts som intäkter. Samtidigt hade 

förluster i pågående projekt inte bokförts alls och omkostnader hade bokförts som tillgångar. 

Exempelvis hade arvoden till styrelsen redovisats som utvecklingskostnader. Det framgick 

även att styrelsen tillåtit koncernen att stå för privata kostnader som inte redovisats till 

Skatteverket. Vidare upptäcktes det även att överföringar på 20 miljoner kronor hade gjorts 

utan vidare anledning (Hedelius 2014).  

 

Tätt inpå konkursen skickade företaget fortfarande ut fakturor med miljonbelopp som om allt 

stod rätt till trots att de själva var medvetna om hur det låg till. De skyndade även på 

inbetalningarna från kunderna genom att kontakta dem och meddela att pengarna var tvungna 

att betalas in samma dag. Kunderna som inte hade hört något annat än att företaget gick bra 

betalade in fakturorna. Revisorn hade fortfarande inte kommenterat något trots att 

konkursförvaltaren kunde konstatera att företaget varit på obestånd sedan länge (Östlund 

2011). 

 

Ytterligare uppdagades det att styrelsen försökte smita från ansvar genom att den sista 

utbetalningen som företaget gjorde var en skattebetalning till kronofogden på två miljoner 

kronor. Detta för att styrelsen skulle slippa ett personligt betalningsansvar, vilket istället 

drabbade husägarna (Östlund 2011).  
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4.2.2 Konsekvenser 
 

Företaget gick som tidigare nämnts i konkurs år 2009 och i samband med bokföringsbrottet 

förlorade både husköpare och byggföretaget Skanska mångmiljonbelopp. Hela 25 familjer 

hade betalat husen i förväg och fick extra kostnader på flera miljoner (Hedelius 2014). 

Husköparna kände sig därigenom lurade av företaget (Östlund 2011). Skanska som också gick 

miste om en stor summa pengar valde däremot att inte driva utredningen vidare då de ansåg 

att chansen till att de skulle få tillbaka sina pengar var väldigt liten (Hedelius 2014).  

 

Företaget försattes i konkurs på begäran av styrelsen och då fattades 54 miljoner kronor 

(Hedelius 2014; Östlund 2011). SJM Byggentreprenad och MJS Bygg i Stockholm som hade 

Arkitekthus som sin största kund blev även de hårt drabbade i den uppdagade manipulationen. 

De båda byggföretagen i Stockholm förlorade sju till åtta miljoner kronor vid Arkitekthus 

konkurs och en månad senare var även de försatta i konkurs. Byggföretagen hade sedan i sin 

tur underentreprenörer som också blev drabbade. Därmed var det fler företag än enbart 

Arkitekthus som drabbades av konkursen (Melin Lundgren 2008). 

 

Dotterbolagets Vd pekades ut men blev senare friad. Även revisorn som anmäldes till 

Revisorsnämnden fick en lindrig utväg med endast en erinran, trots att år efter år gett ut rena 

revisionsberättelser trots att det inte stod rätt till. Utredningen lades ner men år 2014 ville 

ekobrottsmyndigheten återuppta utredningen kring Arkitekthus men även denna gång lades 

utredningen ned på grund av bristande bevis (Hedelius 2014). 

4.3 Skandalen i Carnegie Investment Bank 

 

“Klockan 15 på eftermiddagen drog inspektionen in Carnegies tillstånd och firman övergick i 

statens ägo.” 

(Affärsvärlden, 21 november 2008) 

 

År 2007 uppdagades det att Carnegie Investment Bank, fortsättningsvis benämnt som 

Carnegie, hade uppblåsta optioner vilket gjorde att företaget hade felvärderats med hela 630 

miljoner kronor mellan åren 2005 och 2007 (Vidlund 2007). Skandalen uppmärksammades 

återigen år 2008 då det visade sig att en finansman hade fått en beviljad kredit på 4,25 

miljarder i Carnegie som i sin tur fick aktier i finansmannens fastighetsbolag som säkerhet. 

Finansmannens fastighetsbolag pantsattes senare hos Handelsbanken, vilket innebar en dubbel 

pantsättning. Krediten var som mest tre och en halv gånger för stor mot vad som var tillåtet att 

bevilja och därigenom hade banken kunnat drabbats hårt. Därmed oroade sig 

finansinspektionen för den ansträngda likviditet som Carnegie hade fått (Wahlin & Forsberg 

2008).  

4.3.1 Bakomliggande faktorer  
 

Carnegie ville visa upp en bättre bild av företaget och blåste därför upp sin vinst (SVT 

2007).  Då Carnegie handlade med optioner med lång löptid och låg handelsvolym blev det 

svårt att göra en värdering. Därav blev subjektiva bedömningar möjliga och därigenom 

framträder vikten av att ständigt kontrollera och se över värderingen av optionerna (Dagens 

Industri 2007). Övervärderingen som skedde genom de subjektiva bedömningarna genererade 

för stora bonusutbetalningar på totalt 170 miljoner kronor (Olsson 2007a).  
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Anledningen till att det hela kunde ske, utöver de subjektiva bedömningarna, handlade om att 

det fanns en stor bristande kontroll i bankens styrning och verksamhet som gjorde att 

manipulationen kunde fortgå (Vidlund 2007). Banken hade ofullständiga interna regler samt 

en styrelse som agerade motsägelsefullt och inte följde de interna reglerna som fanns 

uppsatta. Det fanns heller ingen tydlig fördelning om vem som var ansvarig för vad. Den 

granskning som gjordes av viktiga uppgifter fick dessutom göras av personer som saknade rätt 

kompetens. Inte nog med det innehöll årsredovisningarna år 2005 och år 2006 dessutom 

ofullständig information. I och med detta blev den interna granskningen hårt kritiserad 

(Olsson 2007a).   

4.3.2 Konsekvenser 
 

Carnegie lyckades inte skapa värde för aktieägarna vilket gjorde att de behövde åtgärda sina 

brister för att återskapa förtroendet. Bolaget fick en straffavgift på 50 miljoner kronor av 

finansinspektionen vilket är den högsta avgiften de kan ge ut (Olsson 2007a; SVT 2007). År 

2007 fick Carnegie endast en varning av finansinspektionen och inte ett indraget tillstånd. 

Varningen fick de för allvarliga brister i styrningen och kontrollen av deras verksamhet. 

Anledningen till att de inte fick tillståndet indraget var för att de skulle få möjlighet till att 

förbättra sig (Olsson 2007a). Utöver straffavgiften och varningen krävde finansinspektionen 

att Carnegie hade en extra bolagsstämma för att utse ny styrelse och Vd då samtliga hade 

tvingats avgå (Olsson 2007a; SVT 2007). Vidare blev revisorn anmäld och tre anställda 

polisanmäldes för bedrägeri (SVT 2007).  

 

I samband med att Carnegies rykte skadades förlorade de både kunder och anställda eftersom 

förtroende är en viktig faktor i branschen. Ett skadat anseende kan påverka den långsiktiga 

utvecklingen och därigenom aktieägarna. Ytterligare följder var att finanschefen fick lämna 

bolaget efter 20 år. Carnegie avgick även från sina uppdrag hos staten för att inte påverka 

förtroendet för staten (Olsson 2007b). Bland annat var Carnegie finansiell rådgivare åt staten i 

utförsäljningen av SBAB (Aktiespararna 2007). Något positivt som skandalen däremot har 

fört med sig är att andra banker har sett över sina interna rutiner för att inte hamna i liknande 

situation (Dagens Industri 2007). 

 

När finansinspektionen år 2008 återigen fick upp ögonen för Carnegie, som var under tillsyn 

på grund av den tidigare varningen, drog de denna gång in bankens tillstånd (Rörbecker 2008; 

Wahlin & Forsberg 2008). Det fanns fortfarande tecken på att de inte skötte sina rutiner och 

att de hade tagit stora risker i och med den högt beviljade krediten till finansmannen. Carnegie 

tvingades till nedskrivning av bolaget med flera miljoner vilket gjorde att aktien föll med 34 

%. Eftersom att de hade problem med likviditeten och återigen var i sanktionsärende 

tvingades de be om ett nödlån hos Riksbanken på en miljon kronor för att kunna rädda 

verksamheten. För att få lånet behövde de pantsätta bankverksamheten. I samband med lånet 

gav bolaget ut ett pressmeddelande om att de sökte en ny Vd till bolaget, vilket resulterade i 

att aktien sjönk ytterligare 54 %. Banken gjorde även nyemission och företrädesemission för 

att få in 400 miljoner kronor respektive 775 miljoner kronor från både nya och befintliga 

aktieägare. Trots lån och nyemissioner fick Riksgälden ta över bolaget för att inte staten 

skulle förlora för mycket pengar (Wahlin & Forsberg 2008). Ett pantavtal upprättades mellan 

Carnegies ägare och Riksgälden. Carnegies dåvarande ägare stämde sedan Riksgälden efter 

att de skrivit på ett avtal då de ansåg att Riksgälden brutit mot avtalet. Riksgäldschefen tror att 

Carnegie stämmer dem på grund av desperation då de ligger i hårt tryck från aktieägare som i 

stor sett har förlorat allt (Rörbecker 2008; Wahlin & Forsberg 2008). 
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4.4 Skandalen i Eniro  

 

“[...]  Nasdaq OMX låter utreda hur Eniro kan ha felinformerat aktiemarknaden, något som 

kan ha bidragit till förluster på flera hundra miljoner kronor för bland annat anglosaxiska 

pensionsfonder [...]” 

(SvD Näringsliv, 8 september 2014) 

 

I Eniro upptäcktes det år 2014 felaktigheter i bokföringen där intäkterna hade periodiseras fel 

(Dagens Industri 2014). Upptäckten gjordes först efter att Svenska Dagbladet granskat och 

ifrågasatt Eniros bokföring (Pettersson 2014). Även intäkter som inte förekom hade tagits upp 

i det uppblåsta resultatet vilket innebar stora avvikelser mellan kassaflödet och 

resultaträkningen (Strandberg 2014). Den avskedade Vd:n blev anklagad för det manipulerade 

rörelseresultatet under verksamhetsåren 2013 och 2014 (Stockholm TT 2014).  

4.4.1 Bakomliggande faktorer  
 

Vanligtvis fördelas annonsintäkter för onlineföretag över tolv månader, vilket även Eniro 

tidigare använt sig utav. Utan något informerande ändrade Eniro sina redovisningsprinciper. 

Intäkter som tidigare hade fördelats ut på årets alla månader togs istället till största del upp 

direkt (Hellekant & Hedelius 2014b). När en förändring sker i redovisningsprinciperna bör 

företaget förklara vad förändringen kommer att innebära, vilket Eniro inte gjorde (Åsberg 

2014). Företagets externa revisor uttrycker att det är svårt att upptäcka brister i bokföringen 

om det finns någon som vill vilseleda läsaren. Dock framkommer det också att det funnits 

personer i företaget, vilka inte kommit till tals, som redan året innan uppmärksammade att 

bokföringen inte gav en rättvisande bild (Hellekant 2014). 

 

Dagens Industri (2014) skrev att flertalet personer i ledningen ansågs vara inblandade men att 

det är oklart ifall de gjorde det medvetet eller inte. Däremot framgick det att Vd:n ska vetat 

om att manipulationen förekom men inte fört det vidare till styrelsen. Det framkom att 

justeringar i redovisningen ska ha varit sofistikerade och utstuderade men skett helt enligt 

redovisningsreglerna. Däremot har rabatter lagts in manuellt och progressivt vilket inte hör till 

vanligheterna (Dagens Industri 2014). Det Eniro försökte göra var att bryta en negativ trend 

genom digitalisering och gå från tryckt katalog till att bli digitala och frestades då med att visa 

upp ett positivt ökande resultat (Dagens Industri 2015; Åsberg 2014). Det som såg ut att vara 

för bra för att vara sant visade sig också vara det (Dagens Industri 2015). De ville helt enkelt 

visa upp en bättre sida av företaget, en sida som egentligen inte existerade (Pettersson 2014). 

4.4.2 Konsekvenser 
 

När upptäckten av bokföringsfelen skedde gjordes en markant nedjustering av vinstprognosen 

från 850 miljoner kronor till 700 miljoner kronor år 2014 (Dagens Industri 2014). I samband 

med nedjusteringen skadades investerarnas förtroende för bolaget. Det fick aktien att rasa på 

börsen på grund av att de tidigarelagda intäkterna hade gett sken av en bättre bild av företaget 

(Pettersson 2014). Storbankerna och finansiärerna funderade på att sätta Eniro i konkurs då 

bolagets pengar snart inte skulle täcka lånen (Hellekant & Hedelius 2014a). Efter att 

manipulationen uppdagats bröts kontraktet med Vd:n som skulle innebära ett avgångsvederlag 

på 18 månadslöner samt bonus och pension, vilket totalt beräknades uppgå till cirka 20 

miljoner kronor (Dagens Industri 2014). Då det inte fanns några bevis för att Vd:n hade varit 

inblandad i redovisningsmanipulationen friades han från åtal år 2016 (Lindberg 2016). 
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Analytiker ifrågasatte varför inte revisorerna hade märkt de skillnader som fanns mellan 

rörelseintäkterna och kassaflödet då det borde varit en varningsflagga (Leijonhufvud 2014b). 

Revisorsnämnden såg över möjligheterna att starta ett disciplinärende mot revisorerna som 

inte upptäckte felaktigheterna vilket kunde resultera i att revisorerna fick allt från erinran, en 

varning revisorer kan få, till att deras auktorisation kunde upphävas (Hellekant 2014). Då 

revisorsnämnden hade vissa frågetecken som de vill reda ut upprättades senare ett 

disciplinärende mot de två revisorer som hade undertecknat revisionsberättelsen 

(Leijonhufvud 2014a). 

4.5 Skandalen i Hellefors bryggeri  
 

“Boksluten hade varit skönmålade under flera år. Bryggeriet hade fått betala närstående 

bolags förlustaffärer med hästar och värdepapper.” 

(Nerikes Allehanda, 21 maj 2010) 

 

När Spendrups år 2008 köpte upp företaget Hellefors bryggeri trodde de att företaget var ett 

tillväxtföretag. Det visade sig sedan vara felaktigt för mitt i köpet upptäcks det att resultatet 

under flera år hade manipulerats (E24 2010). Manipulationen av redovisningen skedde genom 

att lagret redovisades felaktigt och på så sätt fick det företaget att framstå som bättre än vad 

det var. Mellan åren 2006 och 2008 hade lagret övervärderats med 30 miljoner kronor per år 

(Frödén & Marander 2010).  

4.5.1 Bakomliggande faktorer  
 

Anledningen till att företagets bokföring var skönmålad var för att Hellefors Bryggeri sålde 

varor till underpris till närstående företag genom bluffakturor (E24 2010). Dessa företag 

kunde sedan i sin tur sälja varorna vidare till marknadspris för att täcka sina förluster. Dock 

förekom det att varor såldes till marknadspris direkt från Hellefors bryggeri men då fick 

företagen istället större volymer än vad de fakturerades för (Frödén & Marander 2010). 

Genom att manipulationen skedde på det sätt den gjort påstod Skatteverket att manipulationen 

ska ha varit svår att upptäcka, till och med för revisorn (Svt nyheter 2011). 

  

Ekonomichefen fick order från dåvarande Vd att leverera minst ett nollresultat vilket 

resulterade i en uppvärdering av lagret. Ekonomichefen som befann sig i en beroendeställning 

gjorde som Vd:n ville. Med hjälp av kreativ bokföring blev vad som skulle varit en förlust på 

19 miljoner kronor år 2006 till en miljonvinst (Joffer 2012). Vd:ns intresse gynnades på så 

sätt genom att det gick bra för företaget och att de visade på ett positivt resultat (Frödén 

2012). Hellefors Bryggeris Vd tog ut både förbjudna lån och vinster i företaget som sedan 

användes till privata placeringar (Svt nyheter 2011), även om han själv påstod att han inte 

visste något om manipulationen. Utöver kraven på nollresultat visade det sig även att Vd:n 

hade värvat en person med näringsförbud som storägare till företaget (Frödén 2012).  

 

När det blev aktuellt att Spendrups skulle köpa upp Hellefors bryggeri försökte bryggeriets 

ledning dölja de felaktigheter som fanns genom att ställa ut luftfakturor. Syftet med dessa var 

att föra tillbaka de 30 miljoner som felaktigt hade lämna företaget under året (Frödén & 

Marander 2010). 
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4.5.2 Konsekvenser 
 

När Spendrups upptäckte felaktigheter i bokföringen anmäldes dessa till skatteverket i syfte 

att rätta till deklarationen. Konsekvensen av felaktigheterna blev ett Skattekrav på 10-20 

miljoner kronor (Frödén & Marander 2010). Den självrättelse som Spendrups gjorde hos 

Skatteverket resulterade slutligen i en skatterevision som drog med sig en stor förlust på hela 

50,2 miljoner kronor (Joffer 2013). 

 

Spendrups ansåg sig betalat 11 miljoner för mycket för Hellefors Bryggeri när de upptäckte 

manipulationen och ville därför sänka köpeskillingen. När den dåvarande Vd:n inte gick med 

på det ville Spendrups istället avbryta affären vilket avvisades av Hellefors Bryggeris Vd 

(Frödén & Marander 2010). Köpeskillingen hamnade slutligen hos skiljenämnden vilket 

resulterade i att Spendrups fick tillbaka 12,9 miljoner kronor. Dock fick Spendrups, på grund 

av köpet av Hellefors Bryggeri, en extraskatt på flera miljoner som gjorde att de ändå 

tvingades lägga undan pengar för att kunna betala skatten framöver (Joffer 2013). 

 

Den tidigare ägaren och ledningen dömdes för bokföringsbrott och för att ha lurat Spendrups 

vid försäljning av bolaget. Vd:n fick ett års fängelse och tre års näringsförbud (Joffer 2012). 

Straffet för Vd:n kom senare att ändras till åtta månader trots att Vd:n fortfarande stod fast vid 

att han inte visste något om redovisningsfelet (Åberg 2013). Även om ekonomichefen ansåg 

sig vara i en beroendeställning dömdes han för medhjälp till grovt bokföringsbrott och fick 

160 dagars samhällstjänst (Joffer 2012). 

4.6 Skandalen i HQ Bank 
 

“Kunderna ska inte drabbas men aktieägarna har fått se miljardbelopp gå upp i rök i 

samband med HQ-skandalen.” 

(Svt Nyheter, 30 augusti 2010)  

 

HQ Bank var en bank som 27 augusti 2010 blev av med sitt banktillstånd vilket ledde till att 

banken blev tvingad till likvidation. Bolaget bedrev en egen tradingportfölj där de investerade 

bankens pengar. I efterhand har det konstaterats att banken hade övervärderat sin 

tradingportfölj under flera år efter att det uppdagades för första gången. Finansinspektionen 

kom i sin granskning fram till att banken hade en för hög värdering på totalt 750 miljoner 

kronor år 2010 och att den varit övervärderad sedan september år 2008 (Neurath 2011). HQ 

Bank hade tagit avstånd från redovisningsreglerna för att manipulera värderingen (Bergsell, 

Julander & Sjöshult 2010). Om banken hade genomfört ett så kallat stresstest hade det visat 

sig att banken varit underkapitaliserad och det är något som en bank aldrig får vara. Under 

denna tidsperiod har bolaget gett stora utdelningar och stora löneökningar vilket har 

ifrågasatts på grund av de likviditetsproblem som banken hade i kombination med att 

portföljen gjorde stora förluster (Neurath 2011).  

4.6.1 Bakomliggande faktorer  
 

Banken har vid flertal tillfällen blivit granskade av Finansinspektionen och bland annat fått 

kritik för sin hantering av så kallade komplexa produkter. Intern kritik från företagets 

riskavdelning har även tillkommit styrelsen men har inte tagits på allvar. HQ Bank fick även 

kritik av revisorerna under år 2005 samt krav på vad som behövde förbättras men även detta 

bortsåg styrelsen ifrån och valde istället att byta ut revisorn (Neurath 2011).  
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Banken startade en tradingportfölj för att öka risknivån i bolaget samt underlätta aktiehandeln 

för de egna kunderna och på så vis öka intäkterna i form av courtage. Banken gick bra under 

några år tack vare portföljen vilket gjorde att bonussystemet ändrades. Bankens tillväxt gjorde 

att de blev väldigt stora och ägde en markant del av Stockholmsbörsen, vilket drev upp 

priserna. Företaget drabbades hårt av IT-kraschen på grund av att tradingen var en stor del av 

bankens omsättning (Neurath 2011). Bankens Vd och styrelse hade inte begränsat de riskerna 

som fanns i företaget, vilket i efterhand har kritiserats (Bergsell, Julander & Sjöshult 

2010).  År 2005 kom kritik om att portföljen hade ett högre värde än marknadsvärdet. Detta 

var möjligt eftersom att de värdepapper som banken handlade med var så kallade långa 

optioner, vilket inte handlas på en aktiv marknad och därför behövdes subjektiva 

bedömningar av värdet göras (Neurath 2011). I efterhand har det visat sig att ett övervärde 

kom till bara genom att banken köpte värdepappret och värderade det efter sin egen 

värderingsmodell (Aftonbladet 2010).  

 

HQ Bank köpte i samband med finanskrisen upp den svenska delen av den isländska banken 

Glitnir vilket påverkade bankens likviditet på grund av de avtal som fanns med kunderna. 

Banken fick kritik från Aktiespararna och under en årsstämma ifrågasatte Aktiespararnas Vd 

om ett bolag med en sådan hög risk borde finnas på börsen. Aktiespararnas Vd kritiserade 

även de höga lönerna som fanns i bolaget (Neurath 2011).  

 

SEB ansåg att HQ Bank hade tagit en för hög risk och krävde att de skulle avveckla 

tradingverksamheten. Anledningen till detta var att SEB var clearingagent och därmed 

riskerade att förlora de 50 miljoner euro som SEB hade garanterat HQ Bank, vilket det inte 

fanns någon täckning för. Samtidigt skedde det stora utdelningar vilket har kritiserats senare 

på grund av de likviditetsproblem som fanns i banken. Dessutom hade stora löneökningar 

skett där bland annat Vd:ns lön hade ökat från 300 000 kronor till 400 000 kronor i månaden. 

Redan under samma år började det planeras för en nyemission för att kunna realisera de 

förlusterna som fanns inom bolaget, vilket avblåstes med målet att istället sälja av portföljen. 

År 2010 lyckades HQ Bank sälja tradingportföljen till Deutsche Bank med en total förlust på 

1,2 miljarder kronor (Neurath 2011).  

4.6.2 Konsekvenser  
 

Ledningen för HQ Bank trodde själva att konsekvenserna av deras beteende skulle bli ett högt 

bötesbelopp när de blev kallade till finansinspektionens möte efter granskningen. Mötet 

resulterade i att banken blev av med sitt banktillstånd samt tvingad till likvidation. 

Likvidatorn började söka efter uppköpare till banken för att undvika en konkurs. En spekulant 

på bolaget var Carnegie, vars Vd försökte locka över anställda i HQ Bank genom att erbjuda 

inlösen av de konvertibla skulder som de hade. Carnegie erbjöd sig tillslut att betala 269 

miljoner kronor, vilket motsvarade värdet på de anställdas konvertibler. En fusion av de båda 

bankerna gjordes vilket räddade anställdas och kunders pengar (Neurath 2011). Det var inte 

bara HQ Bank som drabbades i redovisningshärvan utan även koncernen HQ AB drabbades 

och fick ta den stora smällen. HQ AB är sedan december 2017 försatt i konkurs på egen 

begäran (HQ AB u.å.).  

 

Flera av personerna som ansågs vara inblandade i manipulation stämdes under år 2016 men 

samtliga friades från både åtal om bokföringsbrott och svindleri. I rättegången kom det också 

fram att bankens värderingsteknik var godtagbar i förhållande till de regelverk som fanns. I 

regelverket fanns det inte något som tydde på att värderingen var otillåten. Det regelverket 

som HQ Bank skulle tillämpa är principbaserat vilket gjorde att det fanns utrymme för 
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tolkningar. Därför kunde flera personer med samma kompetens komma fram till två helt olika 

värderingar på ett och samma värdepapper (Hedelin & Ager-Hanssen 2016).  

4.7 Skandalen i Intrum Justitia 

 

“Inkassoföretaget Intrum Justitia skakas av en skandal. Intrum Justitia arbetar med att driva 

in pengar från bolag som inte skött sig, men nu har det visat det sig att det saknas 80 miljoner 

kronor i den egna bokföringen.” 

(Sveriges Radio, 19 augusti 2003) 

 

En bokföringsmanipulation uppdagades i företaget år 2003 vilket visade sig hade pågått sedan 

början av 1990-talet (Eriksson 2004). Intrum Justitias brittiska dotterbolag hade blåst upp de 

finansiella värdena genom att ta upp intäkter samt värden på tillgångar som inte existerade 

(Sveriges Radio 2003). Sammanlagt visade det sig att det saknades 80 miljoner kronor i 

bolaget (Tapper 2017). När skandalen uppdagades var Intrum Justitia dessutom nya på börsen 

(SvD Näringsliv 2004).   

4.7.1 Bakomliggande faktorer  
 

I samband med den uppdagade skandalen i det brittiska dotterbolaget gav Aktiespararna kritik 

och krävde att en ytterligare granskning kring vad som hade skett behövde göras. Trots detta 

röstades det på årsstämman år 2004 ändå fram att en utredning kring koncernledningens, 

företagsledningens och revisorns ansvar inte skulle ske. Inte ens de stora institutionella ägarna 

valde att rösta för en utredning. Dock nämnde Vd:n för Lannebo fonder att det enda intresse 

som de hade var att aktiekursen skulle stiga i värde (Wahlberg 2004a).  

 

Tillslut tillsattes ändå en internutredning kring skandalen vilken visade på att intäkter 

medvetet hade bokförts till för stora värden. Intrum Justitia har hittat bevis för att detta var ett 

medvetet redovisningsfusk (Expressen 2007). Dessutom var ledningens bonus kopplad till 

resultatutvecklingen samt börskursen, vilket kan spelat en stor roll. Problemet började redan 

sommaren år 2002, samma år som bolaget börsnoterades (Alfredsson 2007; Expressen 2007). 

Minst 27 miljoner kronor konstaterades varit fel redan vid börsintroduktionen, vilket har gjort 

att prospektet inte innehöll väsentliga uppgifter om bolaget. Att ett prospekt ska innehålla 

väsentliga uppgifter om ett bolag vid en börsintroduktion är ett krav (Alfredsson 2007).  

 

Att det hade varit oreda i företaget kan vara en anledningen till skandalen men det påstås även 

varit bristande kontroll, stor personalomsättning samt bristande kompetens i bolaget 

(Expressen 2007). Företaget har även fått in felaktiga betalningar utan att någon har reagerat 

på detta enligt internutredningen. På grund av de felaktiga betalningarna behövdes en 

reservation på 104 miljoner kronor göras för att ersätta de kunder som tagit skada (Expressen 

2007).  

4.7.2 Konsekvenser  
 

Revisorerna beskrev i sin granskningsberättelse att det inte hade framkommit något i 

prospektet som tydde på att det inte uppfyllde kraven (Alfredsson 2007). Dock har kritik mot 

detta getts, bland annat av Alfredsson (2007), som poängterar att om företaget själva kan 

upptäcka dessa medvetna felbokningar borde även revisorn gjort det. Intrum Justitia bytte 

därför revisionsbolag på grund av att den anlitade byrån inte upptäckte manipulationen 

(Eriksson 2004). 
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På grund av det som hänt hamnade Intrum Justitia på Stockholmsbörsens observationslista, 

också kallat för börsens skamvrå (Eriksson 2004). Enligt Stockholmsbörsens 

noteringsansvarig skulle bolaget bli kvar här tills en fullständig rapport kommit in från 

bolaget samt tills börsens egen utredning kring händelsen var färdig. Detta för att det skulle 

finnas en möjlighet att utvärdera dem för att sedan besluta om en eventuell plats på ordinarie 

listan igen (Expressen 2007). Under en period var även bolagets tillstånd till att bedriva 

inkassoverksamhet hotat (Wahlberg 2003). Företaget blev kvar på Stockholmsbörsens 

observationslista tills mars år 2004 (SvD Näringsliv 2004). 

 

Till följd av skandalen blev Vd:n i dotterbolaget avstängd och finanschefen blev avskedad 

(Sveriges Radio 2003). Ytterligare konsekvenser av en manipulerad bokföring blev att 

företaget tvingades att göra en nedskrivning av goodwill på 103 miljoner kronor (Wahlberg 

2004b). Det resulterade i att koncernens aktie föll på börsen och på grund av skandalen 

förlorade bolagets aktieägare en kvarts miljard (Wahlberg 2004b; Tapper 2017). Vidare valde 

företaget att sätta undan 15 miljoner kronor för kostnader som kunde komma att uppstå 

framöver (Wahlberg 2004b). 

4.8 Skandalen i Kraft & Kultur 

 

“Kultur och grön el var mixen i Kraft & Kultur, ett av Sveriges största elhandelsföretag, eller 

ett av Sveriges största elfiaskon. Bakom fasaden var ekonomin ett svart hål och när allt 

rämnar är nära två miljarder kronor borta.” 

(Veckans affärer, 19 juli 2013) 

 

Företaget hade haft samma Vd sedan år 2000 men det var först år 2011 som det uppdagades 

att han hade blåst upp företagets intäkter med 1,5 miljarder kronor (Heimersson 2017). Det 

var moderbolaget Troms Kraft AS som uppmärksammade att dotterbolagets räkenskaper inte 

stämde. Det var posten upplupna intäkter som kraftigt hade övervärderats sedan år 2001. Det 

tog tre år från att utredningen började tills dess att ekobrottsmyndigheten kunde väcka åtal 

mot bolaget (Lindblad 2015). 

4.8.1 Bakomliggande faktorer  
 

De absolut första varningssignalerna i Kraft & Kultur kom år 2003 när bolagets dåvarande 

revisor upptäckte att det fattades uppgifter i redovisningen. Posten upplupna intäkter var 

väldigt stor i förhållande till företagets vinststorlek. Vd:n var den som själv hade hand om 

företagets alla siffror, något som en Vd inte bör ha. Dessutom hade det skett ändringar i 

bokföringen i efterhand vilket inte är tillåtet enligt bokföringslagen. Revisorns olika 

beräkningar stämde inte med de siffror som Vd:n presenterade trots att revisorn poängterat att 

ändringar måste göras. Efter all kritik som revisorn lämnat till företaget blev det tillslut svårt 

att kontakta Vd:n, som aldrig ringde tillbaka. År 2004 fick revisorn reda på att hon blivit 

utbytt mot en annan revisor (Sundelin 2014).  

  

Bolaget konkurrerade med andra elhandelsaktörer genom att erbjuda låga priser vid bindandet 

av långtidsavtal (Heimersson 2017). Vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 var väldigt kalla 

vilket ledde till att elpriserna steg på elbörsen (Forsberg 2013). Själva säkrade inte bolaget 

sina inköpspriser, vilket gjorde att kunderna betalade mindre för elen än vad Kraft & Kultur 

hade i inköpskostnader (Heimersson 2017). Enligt en branschexpert är den enda möjliga 

förklaringen kring varför elpriserna inte säkrades dumhet och spekulation. Spekulationen 
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handlade om att bolaget antagligen räknade med att elpriserna skulle förbli låga men när detta 

förändrades ville företaget desperat dölja det som hade hänt (Forsberg 2013). För att dölja de 

förluster som uppkom i samband med detta bokfördes inkomster på 1,5 miljarder som inte 

existerade (Heimersson 2017).  

 

I de mailkonversationer som kommit fram visade det sig att Vd:n hade skickat mail till 

ekonomichefen och förklarat på vilket sätt han skulle manipulera redovisningen. “Lägg in 246 

000 000 på elintäkter så får vi se var det landar” är bland annat ett mail som skickats till 

ekonomichefen (Forsberg 2013). En av de poster som främst blåsts upp var posten upplupna 

intäkter (Mogård 2015). Vd:n sägs påstått att förklaringen till posten var att strömmen var 

levererad men inte fakturerad (Mogård 2015). Det sägs även att Vd:n i ett polisförhör har 

påstått att Kraft & Kultur varit Sveriges sämsta företag på att fakturera. Det har dock 

framkommit att detta inte alls varit fallet utan de har varit väldigt duktiga på att fakturera. 

Förklaringen var istället att förluster behövde döljas samt att tillgången till nya krediter var 

viktigt (Sundelin 2014). 

 

Lönen till Kraft & Kulturs Vd hade under en treårsperiod dessutom ökat väldigt kraftigt vilket 

gav honom en lön på 1,415 miljoner samtidigt som han hade en rörlig ersättning på 260 000 

kronor (Forsberg 2013).  

4.8.2 Konsekvenser   
 

Vd:n lämnade sin post redan innan skandalen blev känd (Axelsson 2012). Ingen inom varken 

Kraft & Kultur eller moderbolaget Troms Kraft AS vill svara på varför elpriset inte hade 

säkrats (Forsberg 2013). Den tidigare Vd:n har själv förklarat att svinnet som skett berodde på 

att Kraft & Kultur har spelat bort gigantiska belopp på elbörsen Nordpool (Axelsson 2012).  

 

Företagets tidigare revisor fick erinran av revisorsnämnden eftersom att hon hade godkänt 

räkenskaperna trots de stora bristerna som fanns i hennes arbete. Under åren 2009 och 2010 

har det saknats godtagbara revisionsbevis kring bedömningen av posten upplupna intäkter 

samt avsättningsbehovet till förlustkontrakt (Veckans Affärer 2014b).   

 

Den delen av företaget som stod för kultur avskaffades efter att Vd:n avskedats från företaget. 

Anledningen var att över halva personalstyrkan tvingades att sägas upp på grund av att över 

80 kontrakt med författare, fotografer samt andra personer avslutades. Dessutom försvann 200 

000 böcker från lagret utan vidare förklaring. Bolagets nuvarande Vd förklarar att kulturdelen 

enbart hade kostat pengar och därför skulle företaget enbart fokusera på kraftdelen (Sundelin 

2014).  

 

Kraft & Kultur har idag bytt till namnet Green Nordic Energy och har kunnat överleva tack 

vare aktieägartillskott från moderbolaget Troms Kraft AS. Bolagets nuvarande Vd påstår att 

de idag har säkrat försäljningspriset eftersom att det annars hade varit ett brott mot bolagets 

policy (Forsberg 2013). Bolagets tidigare Vd blev dömd till 3,5 års fängelse samt 5 års 

näringslivsförbud på grund av svindleri samt bokföringsbrott (Heimersson 2017). 

4.9 Skandalen i Oniva Online Group  

 

“Uppumpade räkenskaper, reviderade rapporter, inställd nyemission, storägare som sålde, 

sparkad vd och en aktiekurs som packade ihop. Kasta in en märklig finansdeal med en 

hedgefond och du har internetbolaget Oniva.” 
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(Affärsvärlden, 2 september 2014) 

 

År 2014 grep Ekobrottsmyndigheten Oniva Online Groups finanschef för insiderhandel och i 

samband med det uppdagades det att företaget hade systematiska fel i sin bokföring 

(Dinkelspiel 2016; Veckans Affärer 2014a). Det var den nytillsatta ekonomichefen som 

upptäckte att intäkterna hade blåsts upp för 4:e kvartalet år 2013 och 1:a kvartalet år 2014. 

Intäkterna hade blåsts upp genom att de hade bokats till överbelopp samt att intäkter från 

kommande fleråriga kontrakt hade bokförts på årets resultat (Froste 2014b). När 

felaktigheterna hittades chocksänktes företagets omsättning (Rågsjö Thorell 2014). 

 

De som ansågs vara delaktiga i manipulationen var främst tre tidigare anställda i form av Vd, 

affärsutvecklare och finanschefen. På grund av revisorsbytet som skedde år 2013 ifrågasattes 

även den nya revisorns granskning av bolaget eftersom att den inte ansågs vara tillräckligt 

gedigen (Froste 2014b). 

4.9.1 Bakomliggande faktorer 
 

Oniva Online Group, fortsättningsvis benämnt som Oniva, härstammar från företaget 

Getupdated som även de tidigare varit ibland i en skandal. Då företaget Crystone köptes upp 

bildades Oniva som då fick ett nytt förtroende på börsen. Genom nya företagsköp och höjda 

vinstprognoser drog Oniva till sig både stora och små aktieägare (Bolander 2016). Under 

slutet av år 2013 börjar två storägare sälja större delen av sina innehav i Oniva och därefter 

började aktien falla. Företagets bokföring för år 2013 började kritiseras på grund av att de 

hade ändrat redovisningsprinciper (Froste 2014a). Det visade sig vara koncernledningen som 

inte följt de principer som var uppsatta för företaget utan de hade gjort egna bedömningar som 

bokförts (Rågsjö Thorell 2014). Ändringen bestod i att de valde att ta upp 25 % av intäkterna 

direkt från avtal och sedan periodisera resterande under året. Förändringen gjorde så att 

resultatet i sista kvartalet ökade med 21 miljoner kronor vilket förvandlade ett negativt 

resultat till ett positivt. Företaget visade därmed ett ökat resultat men samtidigt också en 

minskad omsättning och har på så sätt undanhållit information för aktieägarna (Froste 2014a; 

Affärsvärlden 2015).  

 

Det har inte framkommit någon vidare förklaring till hur detta kunde genomföras utan att 

någon har reagerade på det. Det har däremot framkommit spekulationer kring om det kunde 

vara konsekvenser från flera olika personers misstag i samband med påtryckningar från 

revisorer som kunde vara en möjlig förklaring kring det som skett (Forste 2014b). Det kunde 

således varit den mänskliga faktorn som bidragit men det kunde också varit systematiska 

felaktigheter som hade skett (Affärsvärlden 2014). Anledningen enligt Affärsvärlden (Åsberg 

2014) var dock att företaget frestades av att göra en snabb tillväxtprognos och drog därför upp 

intäkterna.  

 

När förre Vd:n tillsattes år 2012 såg det inte särskilt bra ut för företaget och banken krävde att 

ägarna skulle gå in med mer pengar för att företaget skulle få ta ett nytt lån (Dinkelspiel 2016; 

Froste 2014b). Vd:n valde då att personligen gå in med fem miljoner i företaget (Froste 

2014b).  

4.9.2 Konsekvenser 
 

Det uppblåsta resultatet gjorde att omsättningen som först beräknades bli 363 miljoner kronor 

snarare blev 280 miljoner kronor. Detta resulterade i att revideringen gjorde så att vinsten 
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minskade från 105 miljoner kronor till 30 miljoner kronor (Rågsjö Thorell 2014). Följden 

blev att aktien föll med hela 50 % och påverkade således många aktieägare markant (Forste 

2014a). Med många besvikna aktieägare var det inte läge för en nyemission vilket gjorde att 

den sköts upp (Froste 2014b).  

 

Alla de tre, Vd:n, affärsutvecklaren och finanschefen, som ansågs vara inblandade i 

manipulationen blev avskedade men det var endast affärsutvecklingschefen som slutligen blev 

dömd (Dinkelspiel 2016; Froste 2014b). Trots att Vd:n slutligen inte blev dömd uttrycker han 

att Vd-ansvaret inte går att avsäga sig oavsett vad som händer i verksamheten (Rågsjö Thorell 

2014). 

4.10 Skandalen i Stora Enso 

 

“Men det som gör siffertrixandet särskilt allvarligt är de skyhöga aktieutdelningarna. Sedan 

Consolidated köptes, hade bolaget delat ut motsvarande 260 procent av sin vinst till 

aktieägarna. [...] I själva verket handlade det om ett företag där väldiga förluster mörkades.” 

(Svt Nyheter, 16 maj 2013) 

 

Bolaget blev år 2009 anklagat för att ha manipulerat redovisningen genom att undvika 

nedskrivningar. Anklagelserna gällande både förlusterna i det amerikanska bolaget 

Consolidated Papers samt när pengar skickades mellan dotterbolagen och moderbolaget. 

Eftersom att bolaget har nekat till anklagelserna har inte någon förklaring kring vad som 

verkligen skett framkommit. Urholkningen sägs dock vara ett sätt för att hålla uppe 

utdelningen (SVT 2013).  

4.10.1 Bakomliggande faktorer  
 

När Consolidated Papers var till salu ledde detta till att det blev budgivning på bolaget, vilket 

trissade upp priset. Stora Ensos ledning blev varnade av branschexperter om att bolaget var 

för dyrt men de lade ändå ett bud som var dubbelt så dyrt mot vad de blev rekommenderade 

att köpa bolaget för (SVT 2013). De personer som åkte över till USA för att kontrollera 

bolaget upptäckte snabbt att fabriken samt maskinerna var ålderdomliga (Zuiderveld 2013). 

Dessutom höll bolaget stängt i några dagar på grund av minskad efterfrågan och ett för stort 

lager. Dock trodde styrelsen i Stora Enso att detta enbart berodde på en tillfällig nedgång i 

marknaden och att det snart skulle vända vilket gjorde att uppköpet genomfördes och Stora 

Enso noterades på den amerikanska börsen (SVT 2013).  

 

Förlusterna i Consolidated Papers växte men Stora Ensos ledning krävde att det skulle komma 

positiva rapporter, på grund av orealistiska förväntningar, från de som styrde Consolidated 

Papers. Två år efter att uppköpet genomfördes insåg ledningen att köpet var en förlustaffär 

vilket gjorde att kostnaderna för detta skulle redovisas (SVT 2013). Detta ledde till att 

ledningen ville dölja de förluster som fanns (Veckans Affärer 2013). De som arbetade med 

redovisningen blev beordrade att få fram ett så litet nedskrivningsbehov som möjligt på 

verksamheten för att inte visa hur stor förlusten var (SVT 2013). En total nedskrivning 

gjordes på 10 miljarder kronor år 2002 (Zuiderveld 2013). Förlusterna fortsatte dock åren 

efter detta men ingen nedskrivning gjordes (SVT 2013).  

 

Efter att redovisningschefen kontaktat bolagets revisor om nedskrivningarna uppstod en del 

andra frågor från revisorerna. Redovisningschefen hade då uppmärksammat att andra saker 

hade undanhållits i bolaget. Under flera år hade pengar förts över från det svenska bolaget till 
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det finska bolaget utan att redovisa värdeminskningen i moderbolagets redovisning. Detta 

gjorde att det såg ut som att pengarna fanns kvar i det svenska bolaget trots att de delats ut till 

det finska bolaget. Från år 1998 hade Stora Enso tömt dotterbolagen för att kunna dela ut stora 

summor pengar. Utdelningen var viktig eftersom att det annars hade kunnat påverka 

aktiekursen och det är något som är negativt för en styrelse som ofta har optionsprogram 

kopplade till aktiekursen. Bonus är också något som hade betalats ut i stora summor trots att 

styrelsen inte genomförde ett bra arbete (SVT 2013). 

 

Stora Enso valde att byta revisorer och dessa började ifrågasätta hur moderbolagets 

balansräkning kunde skilja sig så mycket från koncernens balansräkning. Redovisningschefen 

förklarade detta med att beskriva att bokfört värde på tillgångarna var mycket högre än vad de 

underliggande tillgångarnas verkliga värde var. Utdelning förbjöds på grund av detta och 

revisorerna började ifrågasätta om tidigare utdelningar varit lagliga. Stora Enso hade under 

flera år använt sig av återköp av aktier, vilket är en annan form av utdelning, och dessa hade 

enligt redovisningschefen bokförts på ett felaktigt sätt. När han uppmärksammade detta höll 

finanschefen med men berättade att det inte var något som skulle rättas till utan om det 

uppmärksammades skulle bolaget enbart skylla på revisorerna. Sammanlagda värdet på de 

olagliga utdelningarna uppskattas till 14 miljarder kronor (SVT 2013).  

 

Redovisningschefen hotades med att bli uppsagd om den kritik han upptäckt inom företaget 

uppmärksammades (Zuiderveld 2013). Enligt finansanalytiker var utdelningen för helig för 

bolaget för att redovisas på ett korrekt sätt. Ledningen har haft ett tunnelseende gällande 

utdelningarna som varit den enda intressanta siffran och därför anses ledningen agerat som en 

sekt. Samtidigt säger han att Stora Enso har urholkat sig själva genom för stora 

aktieutdelningar (SVT 2013).  

4.10.2 Konsekvenser 
 

Ingen person i styrelsen har ställt upp på en intervju gällande kritiken mot bolaget. Nuvarande 

Vd påstår att en extern granskare har anlitats men att bolaget inte har hittat någon grund för 

anklagelserna. Anmärkningsvärt är dock att granskningen av Stora Enso aldrig har publicerats 

utan att den har hållits hemlig. Den finska finansinspektionen har inte heller gett ut denna 

information trots att Stora Enso påstår att de lämnat rapporten till dem (SVT 2013).  

 

Efter hårt tryck från företaget blev redovisningschefen efter ett sammanbrott sjukskriven och 

blev under den tiden även sparkad (Zuiderveld 2013). Hösten år 2012 fick redovisningschefen 

en uppgörelse när det prövades om han sagts upp på felaktiga grunder. Vad detta avtal 

innefattar är sekretessbelagt och inget som redovisningschefen själv uttalade sig om innan han 

gick bort i en hjärtinfarkt (SVT 2013).  

4.11 Sammanställning av företagen 

 

Nedan kommer en sammanställning över de olika skandalerna att presenteras i form av en 

tabell. De olika bakomliggande faktorerna samt de konsekvenser som skandalen gav upphov 

till presenteras i punkter.  
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Företag Skandal Bakomliggande 
faktorer 

Konsekvenser 

Aller Media Blåst upp resultatet -  Personlig vinning 
-  Dölja förluster 

-  Ekonomiskt underskott 
-  Avskedande av anställda 

Arkitekthus 
DNU 

Manipulation av intäkter  -  Personlig vinning 
-  Var på obestånd 
-  Dölja förlustprojekt 

-  Konkurs 
-  Drabbade kunder och 
affärspartners 
-  Erinran 

Carnegie 
Investment 
Bank 

Övervärderad 
tradingportfölj 

-  Bristande kontroll och 
styrning 
-  Subjektiva 
bedömningar 
-  Bristande kompetens 
-  Bonusutbetalningar 

-  Straffavgift 
-  Aktien föll 
-  Varning från Finansinspektionen 
-  Indraget banktillstånd 
-  Styrelse, Vd & finanschefen fick 
avgå 
-  Skadat rykte 
- Förlorade kunder 
- Nedskrivning av bolaget 
- Nödlån hos Riksbanken 
- Riksgälden tog över bolaget 

Eniro Manipulation av intäkter -  Försökte bryta en 
negativ trend 
-  Byte av 
redovisningsprinciper 

-   Minskat förtroende hos 
investerarna 
-  Aktien föll 
-  Risk för konkurs 
-  Disciplinärende mot revisorerna 

Hellefors 
Bryggeri 

Felvärdering av lager samt 
försäljningar till underpris 

-  Täcka förluster för 
andra företag 
-  Ekonomichefens 
beroendeställning 
- Personlig vinning för 
Vd:n 

-  Skattekrav på 10-20 miljoner 
-  Sänkt köpeskilling 
-  Ledningen blev dömd för 
bokföringsbrott 
-  Vd:n fick fängelse och 
näringslivsförbud 
- Ekonomichefen döms för medhjälp 
och fick samhällstjänst 
- Spendrups drabbades av förlus 

HQ Bank Övervärderad 
tradingportfölj 

-  Styrelsen tog inte kritik 
på allvar 
-  Bonusutbetalningar 
-  Hög risk i bolaget 
-  Dålig likviditet 
-  Subjektiva 
bedömningar 
- Höga löner 
- IT-kraschen  

-  Återkallat banktillstånd 
-  Likvidation 
-  Koncernen drabbades 
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Intrum Justitia Manipulation av intäkter 
och recognition av tillgångar 
som inte existerat 

-  Bonusutbetalningar 
-  Oreda i företaget 
-  Bristande kontroll 
-  Hög 
personalomsättning 
-  Bristande kompetens 
-  Felaktiga inbetalningar 

-  Hamnade på observationslistan 
-  Byte av revisionsbyrå 
-  Avstängd Vd 
-  Finanschefen avskedades 
-  Nedskrivning av Goodwill 
-  Aktien föll 
- Hotat inkassotillstånd 

Kraft & Kultur Manipulerat intäkter genom 
posten upplupna kostnader 

-  Bindande av 
försäljningspriser 
-  Långtidsavtal med 
kunder 
-  Höga inköpskostnader 
-  Hög lön till Vd 
- Spekulationer 

-  Aktieägartillskott krävdes 
-  Erinran 
-  Vd dömd till fängelse och 
näringslivsförbud 
- Avskedad personal 
- Kulturdelen avskaffades  

Oniva Online 
Group 

Manipulation av intäkter -  Dölja förluster 
-  Byte av 
redovisningsprinciper 

-  Aktien föll 
-  Affärsutvecklingschefen dömdes 
och avskedades 
-  Vd och finanschef avskedades  

Stora Enso Nedskrivningsbehov -  Dölja uppköp av 
förlustföretag 
-  Överföringar mella 
bolag utan nedföring 
-  Höga utdelningar 
-  Bonusutbetalningar 

-  Bolaget har nekat händelsen 
-  Utredningsrapporten blev inte 
känd 
-  Sjukskriven och sparkad 
redovisningschef 

Tabell 2: Sammanställning av de olika företagen (Källa: Egen).  
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5 Analys 
 

I empirin visar sig earnings management i de olika företagen på flera olika sätt, och likt det 

Greenfield, Norman och Wier (2008) argumenterar för beror tillvägagångssättet på vad 

företagsledaren vill uppnå. I följande kapitel kommer analysen av de olika skandalbolagens 

användning av earnings management att presenteras. Analysen grundas i teorimodellen (se 

figur 3) och därför kommer analysen utgå från företagets relation till samhället, intressenterna 

och ledaren.   

5.1 Relationen mellan företaget och samhället  
 

För att ett företag ska uppnå legitimitet behöver de agera utifrån samhällets förväntningar. De 

förväntningar som finns på företaget handlar om att leva upp till de normer och regler som 

existerar i samhället (Deegan och Unerman 2011). Det förväntas att företag ska redovisa 

enligt de principer som finns för att ge en rättvisande bild av företagets finansiella situation. 

Med tanke på de reaktioner som utlöses i samband med att de olika företagsskandalerna 

uppdagats kan det antas att användandet av earnings management bryter mot rådande normer 

och därmed påverkar legitimiteten. Ett oetiskt handlande uppstår därmed i respektive företag 

eftersom det inte har någon grund i de tre etiska pelarna (Freeman et al. 2010). När ett företag 

bryter mot normer behöver det inte leda till ett formellt straff utan det kan även leda till ett 

informellt straff (Frostenson 2011). Att företaget bryter mot det sociala kontraktet som finns 

kan innebära negativa konsekvenser där legitimiteten skadas, exempelvis ett skadat rykte eller 

förlorade kunder. Ett skadat rykte kan påverka fler än enbart det egna företaget. Carnegie är 

ett exempel på ett bolag som fick ett skadat rykte vilket påverkade andra företag men de 

själva förlorade också många kunder. Det framgår i empirin att de valde att inte fullfölja sina 

uppdrag för staten för att inte skada samhällets förtroende för staten. Däremot tolkas det 

snarare som att Carnegie avbröt uppdragen för att inte skada statens förtroende för dem själva 

när de insåg att det inte skulle vara möjligt för dem att genomföra uppdragen med ett önskvärt 

resultat. Hanteringen av de sociala kontrakten kan gå åt olika håll och i Carnegies fall 

handlade det om att bryta kontraktet för att behålla sin legitimitet. I Kraft & Kultur kan 

earnings management istället använts för att behålla kvar det sociala kontraktet som fanns. 

Företaget hade skrivit många långvariga kontrakt med flertalet kommuner om ett fast elpris. 

Hade kontrakten brutits på grund av att företaget tvingats höja försäljningspriserna hade det 

kunnat generera i ett minskat förtroende för Kraft & Kultur och dess ledning vilket tolkas som 

en anledning till att earnings management har använts.  

 

Förväntningarna på företagen förändras med tiden och därför kan legitimitetsgap uppstå om 

företaget inte hänger med i denna förändring. Företaget måste se till att anpassa sig efter 

rådande normer (Frostenson 2011). Exempel på när företag har behövt anpassa sig men inte 

lyckats helt var när Carnegie och HQ Bank använde sig av subjektiva bedömningar. De 

bedömningar som bolagen använde sig av stämde inte överens med de normer som fanns för 

att göra denna typ av värderingar. Den bristande kompetens som fanns i Carnegie kan också 

varit en förklaring till att företaget inte hängde med i förändringsprocessen och därmed inte 

kunde leva upp till de normer som fanns. Normer är även en indikator på vad som är 

moraliskt rätt och riktigt, därför är det viktigt att företaget anpassar sig efter detta för att få 

legitimitet ur ett etiskt perspektiv (Frostenson 2011). Både HQ Bank och Carnegie blev av 

med sina banktillstånd men den stora skillnaden mellan bolagen var att den förstnämnda 

friades medan den sistnämnda enbart fick straffavgift. En tolkning som görs är att det kan 

bero på att de olika skandalerna skedde vid olika tidsperioder och därmed tillämpades olika 
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regelverk. HQ Banks agerande var därmed accepterat utifrån rådande regelverk men det fick 

fortfarande stora konsekvenser för företaget, vilket tyder på att det utifrån rådande normer inte 

var etiskt accepterat. Eftersom att Carnegie fick ett utdömt straff samtidigt som de drabbades 

hårt av ett skadat rykte tyder detta på både ett olagligt beteende men även på ett oetiskt 

handlande. Friandet av personerna i HQ-skandalen kom först flera år efter att manipulationen 

hade skett. På grund av att HQ Bank friades kan andra företag se detta som ett tecken på att 

beteendet är accepterat. Det vill säga att de därför kommer använda sig av liknande 

handlingar i framtiden om det inte finns andra etiska motiv som kommer att stoppa dem. Det 

som blir tydligt är att det inte alltid räcker att utgå från rådande lagstiftning för att definiera 

vad som är etiskt och moraliskt rätt. Företag kan därför inte använda lagstiftningen som en 

legitimitetsmarkör (Chelli, Durocher & Richard 2014), vilket tydliggörs i HQ Bank i och med 

friandet. Faktumet att rapporterna vilseleder tolkas öppna upp för frågan huruvida earnings 

management kan klassificeras som bedrägeri eller inte och därigenom trots allt anses vara ett 

olagligt beteende enligt 9 kap 1 § Brottsbalken (SFS 1986:123).  

 

Förutom att dra på sig ett formellt straff i form av exempelvis en dom i domstol kan det finnas 

andra så kallade politiska kostnader som företagen kan drabbas av (Deegan 2014). För att 

undvika politiska kostnader kan företagen dra ner resultatet, så kallat Big Bath (Sun 2013). 

Detta har identifierats i företaget Hellefors Bryggeri. Att företaget fick betala mellan 10 och 

20 miljoner i skattetillägg på grund av att de drog ner resultatet tolkas som att de redan från 

början försökte undkomma skatt genom att redovisa ett lägre resultat. Ett annat exempel där vi 

tolkar att företag har försökt att undvika skatt är när Arkitekthus tog upp privata kostnader 

utan att redovisa detta till skatteverket. Detta gjorde att förmånsbeskattning undveks vilket 

gynnade den enskilda individen. Att undvika att bidra till samhället genom att inte betala skatt 

kan ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. Det svenska samhället bygger på att varje enskild 

individ ska bidra utifrån sin förmåga för att tillsammans bygga upp välfärden. När företag 

försöker undvika skatt genom earnings management, och därmed minska de politiska 

kostnaderna (Deegan 2014), ger det en felaktig fördelning vilket också kan anses vara ett 

omoraliskt agerande utifrån den svenska kulturen.  

5.2 Relationen mellan företaget och intressenterna  
 

Som tidigare nämnts har earnings management en negativ inverkan på kvalitén på 

informationen som kommuniceras. Detta blir tydligt i och med att när earnings management 

upptäcks har det lett till att en skandal har uppmärksammats. Enligt den effektiva 

marknadshypotesen ska priset på aktier spegla företagets värde utifrån den information som 

finns tillgänglig (Deegan 2014). I de företagen där fallande aktiekurser har identifierats tyder 

det på ett missnöje samt att informationen kring företagens ställning har speglats på ett 

felaktigt sätt, vilket har påverkat kvalitén negativt. Det blir tydligt att en minskad kvalité 

också påverkar legitimiteten från redovisningens användare. I många av de företag som 

analyserats syns det att en anledning till earnings management är att de av någon anledning 

vill dölja att det gått dåligt för företaget under en längre tid. Att det har gått dåligt kan ha olika 

förklaringar men det gemensamma är manipulationen av ett dåligt resultat. Det dåliga 

resultatet har bland annat berott på dåliga investeringar som i Stora Enso eller digitaliseringen 

i samhället som för Eniro. Dock kan anledningen till att företagsledarna ville dölja det dåliga 

resultatet ifrågasättas, då det i tidigare forskning har visat sig att ledare inte får ta lika stort 

ansvar för de val som påverkar organisationen negativt i förhållande till den vinning de gör 

för val som påverkar organisationen positivt (Balsam 1998). Anledningen till att 

företagsledarna har försökt att dölja det dåliga resultatet kan utifrån vår tolkning förklaras 

med att intressenternas gemensamma intresse är företagets fortsatta överlevnad (Freeman et 
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al. 2010), vilket kräver att företaget ska gå bra. Företagsledaren försöker helt enkelt visa på en 

långsiktighet genom ett bättre resultat men agerandet skadar företaget på lång sikt genom ett 

negativt kassaflöde på grund av den kortsiktiga lösningen (Roychowdhury 2006). De stora 

avvikelserna mellan kassaflödet och resultaträkningen i Eniro skulle kunna vara ett exempel 

på när kvalitén på informationen som getts ut har påverkats. 

 

Eftersom de olika individerna som förser bolaget med resurser använder redovisningen som 

ett verktyg i relationen med bolaget är det viktigt att redovisningen sker på ett korrekt sätt. 

När earnings management förekommer går det inte att använda verktyget på det tilltänkta 

sättet och därför kan kontrollen i relationen bli lidande. Kortsiktiga lösningar är något som 

blir tydligt i hanteringen och prioriteringen av intressenterna vilket också påverkar hur 

användningen av verktyget sker. Företaget måste värna om intressenterna för att se till att 

deras behov uppfylls för att få dem att stanna kvar (Borglund 2009). När intressenter anser att 

deras behov inte är uppfyllt blir det enkelt för dem att byta ut företaget, vilket tolkas som en 

förklaring till varför företagsledaren tenderar till att manipulera resultatet. Det blir tydligt i de 

olika företagen som analyserats att ett för stort fokus har hamnat på en och samma intressent 

vilket i sin tur också har skadat andra intressenter. Därmed har pendlingen mellan 

intressenterna inte skett på det sätt som intressentteorin beskriver (Frostenson 2011). Exempel 

på olika intressenter som drabbats på grund av att de har blivit bortprioriterade är 

medarbetare, bank och andra samarbetspartners. På vilket sätt dessa olika intressenter har 

blivit drabbade på grund av earnings management kommer att beskrivas mer utförligt nedan.  

5.2.1 Att bemöta ägarnas behov   
 

En intressent som ofta prioriteras är aktieägarna (Freeman et al. 2010). Företagsledaren 

använder sig av earnings management i syfte att påvisa att de nått upp till aktieägarnas behov 

fast de i själva verket inte har gjort det. Det som sker är helt enkelt att företagsledaren 

vilseleder aktieägarna om den ekonomiska situationen som råder (Hadani, Goranova & Khan 

2011). Stora Enso är enligt vår tolkning ett exempel på när aktieägarna har blivit högt 

prioriterade. För att kunna behålla den höga utdelningen manipulerades bolagets resultat 

vilket gjorde att aktieägarna fick tron av att deras behov uppfylldes men istället urholkades 

företaget och aktieägarna påverkades negativt. Carnegie kunde inte heller möta aktieägarnas 

behov på grund av de brister som fanns i bolaget. Den kortsiktiga lösningen earnings 

management, som användes för att dölja dessa brister, skadade företagets rykte på lång sikt 

och därigenom har aktieägarna missgynnats genom minskad legitimitet.  

 

Incitamentet till att använda sig av earnings management härstammar från den konflikt som 

uppstår mellan principalen och agenten (Desender, Castro & De Leon 2011). Likt vad tidigare 

forskning kommit fram till (Greenfield, Norman & Wier 2008) syns det även i de svenska 

skandalbolagen att det finns en koppling mellan bonusutbetalningar och earnings 

management. En återkommande faktor i flera av företagen är att det har varit hög ersättning 

till personer i ledande positioner, antingen genom höga löner eller genom bonusutbetalningar. 

Detta har resulterat i att principalen blivit lidande av earnings management då agenten försökt 

hitta alternativa vägar för att påvisa att den agerar utifrån optimal effektivitet trots att den inte 

gör det (Jensen & Meckling 2008). Det vill säga att intressekonflikten mellan agenten och 

principalen har blivit ett faktum (Eisenhardt 1989). I Stora Enso, Intrum Justitia och HQ Bank 

har stora bonusutbetalningar beskrivits som en bidragande orsak till att earnings management 

har använts, vilket kan relateras till syftet att uppnå egen vinning (Riahi-Belkaoui 2005). Det 

kan tolkas som att kontrollen i dessa fall har varit bristande vilket har gjort det möjligt för 

agenten att agera utifrån egenintresse och det har i sin tur gett upphov till agentkostnader. De 



 

 - 38 - 

agentkostnader som finns tycks vara svåra att eliminera då den bristande kontrollen ger 

utrymme för att agera utifrån egenintresse samtidigt som kontrollen i sig också ger upphov till 

agentkostnader.  

 

Även om aktieägarna ofta prioriteras kan de också drabbas av att earnings management 

förekommer. Intrum Justitia och Oniva är två bolag vars aktieägare har drabbats av att ett 

legitimitetsgap uppstått. Det tolkas som att earnings management har varit till hjälp för  att 

försöka leva upp till de förväntningar som fanns på dem för att därmed minska 

legitimitetsgapet. När skandalen uppdagades kom det verkliga legitimitetsgapet fram vilket 

skadade företagen kraftigt genom minskat förtroende från aktieägare som resulterade i att 

aktien föll på börsen. I Intrum Justitias fall var det inte enbart aktieägarna som tappade 

förtroende utan även börsen i stort. De båda företagen har således inte agerat utifrån 

investerares och börsens förväntningar och därmed uppstår legitimitetsgapet (Deegan & 

Unerman 2011). I de börsnoterade företagen är det lätt att byta ut företagen om aktieägaren är 

missnöjd med deras prestation eller handlande. I och med att även aktieägarna kan drabbas 

hårt samt att det är enklare för dem att byta ut företaget än vad det är för andra intressenter, 

tolkas det vara en anledning till att företagsledarna tenderar till att prioritera aktieägarna. 

 

Att genomföra en utredning kring vad som faktiskt har hänt i ett bolag behöver inte alltid vara 

en självklarhet. Det blir tydligt i Intrum Justitia när deras institutionella ägare röstade emot 

Aktiespararnas rekommendation kring att en utredning borde ske. Vd:n för Lannebo fonder 

hävdade att en utredning inte var av intresse på grund av att de enda som betydde något för 

dem var att aktiekursen skulle stiga. En tolkning är att det fanns en rädsla för vad utredningen 

faktiskt skulle visa. Därmed försökte ägarna att undvika utredning för att inte skadas av 

resultatet av den genom att deras enda intresse i bolaget skulle missgynnas om något negativt 

framkom. Att undvika utredning är därmed ett sätt att uppnå egen vinning (Riahi-Belkaoui 

2005) genom att undvika åtgärder som egentligen borde vidtas på grund av att det kan 

missgynna den enskilda individen.  

5.2.2 Att bemöta bankens behov  
 

En annan intressekonflikt som syns i företagen är den mellan banken och företaget. Vi tolkar 

att skuldkvotshypotesen gör sig synlig i två företag nämligen Oniva och Eniro. Det som tolkas 

skett i de båda företagen är det som Deegan (2014) beskriver som ett kontraktsbrott. 

Kontrakten brukar ofta innefatta att skulderna inte får överstiga en viss nivå eller ett annat 

liknande krav (Deegan 2014). I Oniva blev ägarna tvungna att gå in med mer pengar för att 

företaget skulle få ett nytt lån beviljat, vilket är en indikation på att skulderna översteg det 

som banken ansåg vara lämpligt. Ytterligare ett exempel på att banken har haft begränsningar 

på ett företags skulder är när banken funderade på att sätta Eniro i konkurs. I båda företagen 

syns olika relationer till banken som skulle kunna vara bidragande orsaker till att earnings 

management har använts. En restriktion kring hur företaget får allokera sina tillgångar och 

skulder behöver således inte innebära att banken tar kontroll över de risker som de tar vid 

utgivandet av en kredit. Företagen har hittat alternativa vägar som har gjort de möjligt för dem 

att kringgå restriktionerna som från början varit uppsatta. Den alternativa vägen är helt enkelt 

att de tagit till earnings management för att behålla sin kreditvärdighet hos banken. Därmed 

har skuldkvotshypotesen inte uppfyllt den funktionen som det beskrivs att den har i teorin 

(Deegan 2014). Även i detta exempel syns hur moralen gentemot banken har brustit, vilket 

tolkas bero på att relationen har blivit bortprioriterad till förmån för en annan intressent.  
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I HQ Bank överträddes den överenskomna skuldkvoten vilket gjorde att SEB krävde att HQ 

Bank skulle göra något åt saken. Tradingverksamheten avvecklades en kort period efter men 

vi betvivlar att det berodde på de kraven som SEB ställde eftersom att det under en lång tid 

hade diskuterats att tradingverksamheten skulle avvecklas. Det tolkas snarare som att det 

berodde på att HQ Bank utreddes av finansinspektionen och riskerade att få banktillståndet 

indraget om de inte gjorde något åt den dåliga likviditeten som fanns i banken. Ledningen i 

HQ Bank har själva beskrivit att de enbart trodde att en straffavgift skulle utdömas av 

finansinspektionen när resultatet av utredningen kom, på grund av att tradingverksamheten då 

var avvecklad. Genom deras eget uttalande tyder det på att det snarare var finansinspektionens 

krav, därmed de politiska kostnaderna, än SEB:s krav som hade betydelse för HQ Bank. 

Earnings management tolkas vara en bidragande orsak till att SEB inte upptäckte 

problematiken i ett tidigare skede. Dock har SEB haft den förmågan att upptäcka beteendet 

som Vladu, Oriol och Cuzdriorean (2017) beskriver, men så pass sent att de behövde ställa 

höga krav på de åtgärder som HQ Bank behövde vidta. Om beteendet hade upptäckts i ett 

tidigare skede eller om earnings management inte hade använts alls hade de åtgärder som HQ 

Bank tvingats vidta nödvändigtvis inte blivit lika drastiska. Därmed hade problematiken 

behandlats tidigare, vilket hade gjort att banken med större sannolikhet hade funnits kvar idag. 

5.2.3 Att bemöta övriga intressenters behov 
 

Som tidigare nämnts tenderar företagsledare att ofta prioritera aktieägarnas intressen. 

Dock  poängterar intressentteorin vikten av att ta hänsyn till alla intressenter samt prioritera 

dem vid olika tillfällen (Frostenson 2011). Trots att de övriga intressenterna kan glömmas 

bort påverkas alla intressenter av earnings management när det sedan uppdagas. I flera av 

företagen syns det att andra har blivit lidande av företagets agerande på grund av att de blivit 

bortprioriterade. Exempel på detta är Arkitekthus som drog med sig flera andra företag in i 

konkursen genom det manipulerade resultatet. Det är inte enbart andra företag som har 

påverkats av earnings management utan även andra intressenter. Då flera företag har gått i 

konkurs på grund av användandet av earnings management har många anställda blivit av med 

sitt arbete. Detta har skadat anställda i företag som exempelvis HQ Bank och Arkitekthus. 

Även i företag som inte gått i konkurs, exempel Aller Media och Kraft & Kultur, har 

medarbetare blivit uppsagda på grund av användandet av earnings management. Därmed är 

det många anställda som har drabbats av ekonomiska konsekvenser samt kan tänkas känt en 

osäkerhet inför framtiden.  

 

Freeman et al. (2010) diskuterar kring att olika intressenter kan bli bortprioriterade vid olika 

tidpunkter. Empirin bekräftar att bortprioriteringar sker genom att medarbetaren har 

åsidosatts. I några av företagen har det visat sig att medarbetare har haft svårt att få sin röst 

hörd. Det finns flera exempel där anställda har signalerat att allt inte har stått rätt till men 

ledningen i företaget har av olika anledningar valt att inte lyssna på varningssignalerna. Stora 

Ensos redovisningschef påpekade vid flertalet tillfällen att det som skedde i bolaget stred mot 

regelverket men fick svaret att om det uppmärksammades skulle revisorerna beskyllas. Detta 

kan tolkas som att det fanns en medvetenhet om att agerandet inte var i linje med existerande 

lagar och normer men att bolaget trots allt genomförde handlingarna för att få den önskvärda 

effekten, vilket var att behålla utdelningen till aktieägarna. Att inte lyssna på medarbetarna 

har också påvisats i HQ Bank där riskavdelningen vid flertalet tillfällen påpekade att bolaget 

tog för stora risker. Anledningen till att det inte togs på allvar kan i HQ Banks fall ha berott på 

att det var svårt att minimera riskerna i och med att det var svårt att göra sig av med 

tradingportföljen. Även Eniro har haft medarbetare som har varit uppmärksamma på den 

rådande situationen i företaget. De tystades ner på grund av att de påpekade att en felaktig bild 



 

 - 40 - 

visades upp på grund av att earnings management användes. Huruvida det är etiskt eller 

moraliskt rätt att inte lyssna på de olika varningssignalerna som kommit till företagens 

kännedom kan diskuteras. De som signalerat har tagit ansvar för att påpeka att ett oetiskt 

beteende har förekommit vilket ledningen inte har tagit ansvar för och därmed har det oetiska 

beteendet fortsatt. Därmed kan det tolkas som att medarbetare tystas ner för att det inte ska 

uppmärksammas att ett oetiskt beteende förekommer. En vidare tolkning är att medarbetarna 

bortprioriteras på grund av att en annan intressent anses vara viktigare. 

 

Ett resonemang som har utvecklats utifrån intressentteorin är att företag måste värna om både 

företagets och de anställdas välmående för att behålla ett hållbarhetstänk. Dock kritiserar 

intressentteorin företag för att de ofta prioriterar aktieägarna (Freeman et al. 2010) men även 

teorin i sig skulle kunna kritiseras av snarlik anledning. En utveckling av teorin är önskvärd 

för att tydligare förstå och lyfta medarbetarnas roll samt tydliggöra hur dessa kan påverkas i 

olika situationer. Något som är viktigt i alla intressentrelationer är att behålla den legitimiteten 

som byggts upp, vilket Deegan och Unerman (2011) påstår är lättare än att bygga upp ny. 

Empirin påvisar att företagen har använt sig av earnings management för att behålla 

legitimiteten. Ett tydligt exempel är Hellefors som i samband med att de skulle bli uppköpta 

försökte dölja den manipulation som de hade genomfört. De lyckades inte med detta utan 

användandet av earnings management blev ändå allmänt känt. Det kan tolkas som att de ville 

föra tillbaka de 30 miljoner kronor som lämnat bolaget för att inte riskera att förlora sin 

uppbyggda legitimitet när de skulle granskas i samband med uppköpet. Det tolkas som att de 

ville få upp köpeskillingen genom att öka sitt kapital igen. Vilket senare genomskådades när 

försäljningen hade skett och Spendrups krävde återbetalning på det som de hade förlorat i 

samband med uppköpet. Det som gjordes i syfte att behålla legitimiteten resulterade snarare i 

att den gick förlorad, vilket tolkas som att åtgärder för att skydda legitimiteten kan skada den 

vid ett senare tillfälle.  

5.3 Relationen mellan företaget och ledaren 
 

Legitimiteten behöver inte enbart handla om ett företags legitimitet gentemot samhället utan 

det kan också vara enskilda personers legitimitet gentemot företaget. En anledning till att en 

företagsledare använder sig av earnings management kan vara för att de vill behålla sin roll i 

företaget (Greenfield, Norman & Wier 2008). Ett exempel på detta är affärsområdeschefen i 

Aller Media som använde sig av earnings management för att framhäva sig själv och därmed 

vinna legitimitet. Legitimitetssökande hos individer framträder även i Kraft & Kultur där 

ledningen av ren dumhet och spekulation ville dölja att de gjort val som hade påverkat 

företaget negativt. Det tolkas som att Kraft & Kultur blåste upp resultatet för att Vd:n inte 

ville visa att han tagit beslut som varit dumma och därmed utsatt företaget för en onödigt hög 

risk. Användandet av earnings management har dock börjat redan år 2001 vilket tolkas som 

att det låg något annat än enbart det stigande elpriset bakom beteendet. Kraft & Kultur hade 

en väldigt stark tillväxt under sina första år på grund av sin affärsidé. På grund av att 

användandet av earnings management uppstår går det att ifrågasätta om affärsidén och 

tillväxten verkligen var lika bra som det framställdes. För att dölja att Kraft & Kultur inte 

kunde leva upp till förväntningarna tolkas manipulationen bero på att ledaren ville visa 

företaget från en bättre sida för att få behålla sin roll i företaget och därmed uppnå egen 

vinning. 

 

Utöver att företagsledaren vill erhålla legitimitet spelar även ledarens etiska inställning en 

viktig roll (Greenfield, Norman & Wier 2008). Vissa människor i vårt samhälle tenderar 

nämligen att agera utifrån sina egna intressen (Deegan 2014). Empirin påvisar att en 
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företagsledare som enbart ser efter sitt eget bästa sällan gynnar en organisation ur ett 

långsiktigt perspektiv. I Arkitekthus framträder en situation där ledare har agerat utifrån vad 

som är mest gynnsamt ur ett personligt perspektiv. De pengar som tvingades in från kunderna 

i slutskedet gick till en skatteinbetalning för att styrelsen skulle slippa personligt 

betalningsansvar. Det är inte bara inställningen som ifrågasätts i detta exempel utan även etik 

och moral. Företagsledningen drog nytta av kundernas godtrohet och moraliska inställning för 

att gynna sig själva. Den etiska inställningen och det omoraliska agerandet som 

företagsledarna i bolaget hade resulterade i att ett helt företag gick i konkurs, andra företag 

drabbades hårt och kunderna stod med halvfärdiga hus och stora lån. Även den etiska 

inställningen hos Onivas Vd kan ifrågasättas. Han får det att framstå som om att han inte var 

inblandad men var ändå villig att ta på sig skulden. Då han säger att Vd-rollen inte är något 

som går att frånsäga sig i något sammanhang framstår han som en hjälte i skandalen. Frågan 

blir således om han har ett så bra moraliskt agerande som det framgår eller om det snarare 

handlar om att han ville gå vinnande ur situationen och få legitimitet med sig. Det kan också 

handla om att han inte ville dra till sig en djupare utredning för att han faktiskt var inblandad 

och på så sätt tog på sig skulden i ett tidigt skede. En tolkning som görs är att det är viktigt att 

en företagsledares inställning stämmer överens med företagets framtidsbild för att företaget 

inte ska skadas av ledarens handlingar. 

 

Ur ett etiskt perspektiv uppkommer frågan om vem som ska bära ansvar för användningen av 

earnings management. Är det ledaren som ligger bakom eller företaget i sin helhet som ska 

straffas av beteendet. Skulden för omoraliska beteenden brukar ofta individualiseras 

(Frostenson 2011). Utifrån de skandalerna som analyserats ser vi att både enskilda personer 

och hela organisationer har fått skulden för beteendet. I exempelvis Hellefors Bryggeri fick 

företaget ett straff  men även Vd:n blev dömd vilket visar på att skulden delvis har 

individualiserats. Det finns också exempel på när enbart enskilda individer har straffats som i 

exempelvis Kraft & Kultur där enbart Vd:n blev dömd till fängelse och näringslivsförbud. Det 

kan också konstateras att företaget själva har individualiserat det moraliska ansvaret i 

beteendet eftersom att personer har blivit straffade genom att bli uppsagda och fått indraget 

avgångsvederlag. Exempel på detta är Carnegie, Eniro, Intrum Justitia och Oniva. Tolkningen 

som görs är att företaget själva har vidtagit åtgärder för att behålla den legitimitet som de har 

byggt upp genom att tydliggöra att earnings management inte är ett accepterat beteende. Det 

är inte enbart ledare som har blivit straffade för att earnings management har förekommit. 

Arkitekthus, Eniros samt Kraft & Kulturs revisorer har också på något sätt drabbats genom att 

de antingen har fått erinran utdömt alternativt fått disciplinärende riktat mot sig. Att revisorer 

har utretts och dömts tyder på att revisorerna har ett stort ansvar gällande kontrollerandet av 

att redovisningen är framförd på ett korrekt sätt vilket också påvisar att skulden har 

individualiserats. Tolkningen som görs är att det ständigt eftersöks någon att skuldbelägga för 

det oetiska beteendet. Detta för att identifiera en individ som bär ansvaret och som därmed 

antingen formellt eller informellt kan straffas.  

 

Earnings management handlar, som tidigare nämnts, om att se potentialen i redovisningen för 

att manipulera de finansiella rapporterna och därigenom påverka eller vilseleda intressenterna 

(Riahi-Belkaoui 2005; Desender, Castro & De Leon 2011). Syftet att påverka mottagaren av 

bokföringen syns i samtliga av företagen i studien. I tabell 2 går det att utläsa att flera företag, 

exempelvis Oniva och Stora Enso, har manipulerat redovisningen på grund av att de vill visa 

på ett bra resultat och ge utdelning till aktieägarna. En tolkning är att det grundar sig i att 

företagsledaren känner en press och plikt gentemot aktieägarna att leverera. På så sätt har 

företagsledarna i de olika bolagen ett kortsiktigt tänk genom att vilja öka lönsamheten när de 

snarare borde uppmanas att fokusera på ett mer långsiktigt och hållbart agerande (Brown, 
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Chen & Kennedy 2017). Att få företagsledaren att vilja presentera ett resultat med hög kvalité 

snarare än en regelbunden utdelning borde gynna både den enskilda individen, som i agenten, 

men också principalen i stort. Genom ett långsiktigt och hållbart tänk är sannolikheten större 

att utdelningen och resultatet blir bättre än om fokus enbart ligger på det specifika 

verksamhetsåret. Fokus har legat just på det specifika verksamhetsåret när både Oniva och 

Eniro ändrade sina redovisningsprinciper. På grund av att förlusterna hade pågått under en 

längre tid tolkas det som att de var tvungna att ta till drastiska åtgärder som gav snabba 

resultat. 
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6 Diskussion och slutsats 
 

I följande kapitel framkommer en diskussion som förklarar hur vi kommit fram till våra 

slutsatser. Slutligen kommer en reflektion av studien och förslag kring vidare forskning att 

presenteras.  

6.1 De bakomliggande faktorerna till earnings management 

 

Studien konstaterar att det finns flera olika bakomliggande faktorer som påverkar 

företagsledare till att använda sig av earnings management. Slutsatsen som dras är att det 

sällan enbart finns en enda bakomliggande faktor. Snarare är det ofta en kombination av flera 

olika faktorer som påverkar ledaren att använda sig av earnings management. De olika 

bakomliggande faktorerna som har identifierats handlar om att ge en förskönad bild av 

antingen företaget eller företagsledaren själv. Den förskönade bilden används i syfte att 

antingen gynna sig själv, erhålla legitimitet eller för att företagsledaren inte vill visa på ett 

svagt ledarskap. De tre framträdande faktorerna kommer presenteras och diskuteras vidare 

nedan. En förskönad bild kan dock ifrågasättas utifrån ett etiskt perspektiv i och med att de 

bakomliggande faktorerna inte finner någon grund i de tre etiska pelarna (Freeman et al. 

2010) och därmed klassas som bristande etik.   

6.1.1 För att gynna sig själv 

 

Vi drar slutsatsen att en bakomliggande faktor till att företagsledare använder sig av earnings 

management är för att de vill gynna sig själva. Studien konstaterar att chefer kan gynna sig 

själva genom att ta emot bonusar eller få en ökad säkerhet till att behålla jobbet, vilket 

bekräftar Moradi, Salehi och Zamanirads (2015) tidigare resultat. Bonusutbetalningar behöver 

inte vara det enda sättet för företagsledare att gynna sig själva. Det konstateras att även höga 

löneutbetalningar eller löneökningar förekommer i samband med earnings management och 

därmed kan earnings management användas för att erhålla en högre lön. I de företag där höga 

löneutbetalningar har skett har bonusutbetalningarna inte alltid varit höga. Därmed drar vi 

slutsatsen att löneutbetalningarna blir ett substitut för bonusutbetalningar och att det kan 

användas på likartat sätt för att tilldelas en monetär utbetalning från företaget.   

 

Företagsledaren kan också använda företaget för sin egen vinning på andra sätt än enbart 

monetära utbetalningar. Det blir tydligt att ledare har använt earnings management för att 

dölja att de tagit dåliga beslut som skadat företaget. De använder därmed earnings 

management för att behålla rollen i företaget alternativt framhäva sig själav som bättre än vad 

de egentligen är. Detta blir motsägelsefullt till det som Balsam (1998) beskriver. Nämligen att 

företagsledare belönas för de val de gör som påverkar företaget positivt men att de inte 

behöver ta lika stort ansvar för de valen som påverkar företaget negativt. Slutsatsen blir 

således att trots det som Balsam (1998) påstår tenderar företagsledare att dölja sitt agerande 

vilket slutligen ändå resulterar i stora konsekvenser.     

6.1.2 För att erhålla legitimitet  

 

Studien konstaterar att legitimitet är en bakomliggande faktor till att earnings management 

används. Legitimiteten är viktig för företagets position och förtroende. Genom att hålla fast 

vid de sociala kontrakten behåller företaget legitimiteten. Det kan konstateras att 

företagsledare har använt sig av earnings management för att behålla de sociala kontrakten 
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och därmed även legitimiteten. Sociala kontrakt spelar en viktig roll eftersom de intressenter 

som anser att dessa bryts inte har något incitament till att vara lojala mot företaget, vilket gör 

det enkelt för intressenterna att byta ut företaget. Därför används earnings management i syfte 

att påvisa att företaget går bra och tar hänsyn till intressenternas intressen fastän att det i 

själva verket inte är fallet. 

 

I studien blir det tydligt, likt tidigare forskning (Freeman et al. 2010), att aktieägare ofta 

prioriteras. Aktieägarna är viktiga för företaget i och med att aktiekursen representerar 

företagets marknadsvärde. Företagsledaren vill därför inte tappa aktieägare och manipulerar 

resultatet för att fortsätta identifieras som legitim. Även andra intressenter och 

samhällsaktörer kan ställa krav som får företagsledare att använda sig av earnings 

management. Extra kostnader kan drabba företaget om de bryter mot det sociala kontraktet 

med samhället genom att inte leva upp till existerande normer. Samhällets legitimitet är 

viktigt för företaget och därför kan earnings management användas i syfte att dölja det 

existerande legitimitetsgapet. Därmed ger företaget sken av att de agerar enligt samhällets 

förväntningar och uppfattas som legitimt.  

6.1.3 Ett svagt ledarskap 

 

Att företagsledaren har ett svagt ledarskap är den sista bakomliggande faktorn som studien 

konstaterar. I studien blir det tydligt att hantering och prioritering av olika intressenter kan 

vara väldigt svårt. Det framkommer även att företagsledaren känner en att leverera utifrån 

intressenternas intressen och krav. Slutsatsen som dras är att en dålig hantering och 

prioritering i kombination med att företagsledaren känner en plikt att leverera tyder på ett 

svagt ledarskap vilket således blir anledningen till att earnings management används. Det vill 

säga att företagsledaren tillåter sig själv att påverkas av en enda intressent och därmed bortser 

från andra faktorer som är viktiga för företaget. Svagt ledarskap kan också visas genom 

bristande kontroll i företaget. Det har möjliggjort att individer kan använda sig av earnings 

management för att de inte kontrolleras i den utsträckning som de borde. Det kan handla om 

principalens kontroll av agenten, bankens kontroll över företagets skuldkvot eller 

medarbetares möjlighet att tänja på gränserna.  

6.2 Konsekvenser för företaget 
6.2.1 Företagets position  

 

Konsekvenser som har påverkat företagets position i samband med användandet av earnings 

management är skadat rykte, förlorad legitimitet, konkurs och fallande aktiekurser. Ett skadat 

rykte samt en förlorad legitimitet är de tydligast framträdande konsekvenserna för företag som 

använt sig av earnings management. Att skydda företagets legitimitet är, som tidigare nämnts, 

en bakomliggande faktor till att företag har använt sig av earnings management. Trots det 

skadas oftast legitimiteten vid användandet av earnings management vilket också leder till 

andra konsekvenser. I vissa fall har legitimiteten inte kunnat återuppbyggas vilket har 

resulterat i att bolagen inte finns kvar idag på grund av att de gått i konkurs. I andra fall har 

företag tvingats att byta inriktning alternativt blivit uppköpta på grund av att legitimiteten 

skadats vid användandet av earnings management. Fallande aktiekurser är ytterligare en 

konsekvens som har drabbat företag. Det minskade marknadsvärdet blir en konsekvens av det 

skadade ryktet som har försämrat företagets position. När aktiekursen faller beror det på att 

aktieägarnas förtroende till bolaget har försämrats och det blir ett sätt för aktieägarna att visa 
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sitt missnöje. Slutsatsen är att användandet av earnings management snarare skadar företagets 

rykte än skyddar det.  

 

6.2.2 Ekonomiska förluster för företaget 

 

Utöver ett skadat rykte kan företag även drabbas hårt ekonomiskt. Straffavgifter, 

utredningskostnader, införande av nya rutiner och kundförluster är alla ekonomiska förluster 

som drabbat företag som en konsekvens av earnings management. Både interna och externa 

utredningar kring händelsen är vanligt förekommande. De externa utredningarna har i vissa 

fall resulterat i att bolagen har behövt betala en straffavgift. I samband med de interna 

utredningarna har det i vissa fall framkommit att företaget har varit underkapitaliserat. 

Earnings management behöver inte vara orsaken till underkapitaliseringen men andra 

likviditetsbaserade beslut hade kanske fattats om den sanna bilden av företaget hade visats 

tidigare. Användandet av earnings management har därmed påverkat företagets kassaflöde 

negativt. 

 

Utöver att utredningar krävs för att identifiera vad som skett i företaget behöver redovisningen 

återställas som om earnings management inte förekommit. Processen medför extra arbete och 

är därmed en kostnad för företaget. Samtidigt behöver en omstrukturering ske där nya rutiner 

implementeras för att öka kontrollen och minimera risken för att earnings management 

förekommer igen. När personal sägs upp drabbas inte enbart den berörda personalen utan 

även en omstrukturering av ansvarsområden krävs för företagets fortsatta överlevnad. 

Omstruktureringar kräver både tid och resurser vilket blir kostsamt för företaget. Det är inte 

enbart personal som lämnar företaget i samband med earnings management utan det minskade 

förtroendet kan också leda till att företagets kunder väljer en annan aktör. När kunderna väljer 

bort företaget får det ekonomiska konsekvenser som visar sig genom minskade intäkter.  

6.3 Konsekvenser för intressenter  
6.3.1 Ekonomiska förluster för intressenter 

 

Konsekvenser som uppstår efter användandet av earnings management för intressenter i stort 

är ekonomiska förluster. De ekonomiska förlusterna visar sig genom att aktieägare förlorar 

pengar, anställda mister sina arbeten, andra företag förlorar kontrakt samt kunder betalar för 

varor och tjänster som inte blir levererade. Earnings management används i syfte att bemöta 

intressenternas behov utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Studien konstaterar dock att earnings 

management inte ger några positiva konsekvenser för intressenterna ur ett långsiktigt 

perspektiv i och med deras ekonomiska förluster. Några av de ekonomiska konsekvenserna 

som drabbar intressenter kan anses vara självklara, som att exempelvis aktieägare förlorar 

pengar i och med att företaget förlorar legitimitet. Att många andra företag kan drabbas 

ekonomiskt genom att ett företag använder sig av earnings management är något som inte 

upplevs lika självklart.  

6.3.2 Personliga konsekvenser 

 

Utöver de ekonomiska konsekvenserna kan intressenter även drabbas på ett mer individuellt 

sätt. Företagsledare har dömts för bokföringsbrott vilket har genererat i fängelsestraff, 

näringslivsförbud eller samhällstjänst. Även revisorer har fått personliga konsekvenser genom 

att erinran har utfärdats. Skulden för det oetiska beteendet tenderar att individualiseras och 
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därigenom straffas ofta individer formellt eller informellt. Slutsatsen är att earnings 

management, utifrån de analyserade företagen, i slutändandan inte har någon vinnare. De enda 

personerna som inte förlorat något är de som tagit avstånd i tid och således inte blivit 

drabbade av konsekvenserna. Ur ett etiskt perspektiv behövs ett konsekvenstänk för att 

ledaren ska inse vilken skada earnings management kan orsaka.  

6.4 Studiens bidrag 

 

Genom att besvara studiens syfte bidrar vi med en ökad förståelse för vad det är som gör att 

företagsledare tenderar att använda sig av earnings management trots att det finns tidigare 

uppmärksammade fall. Vidare lyfter studien användandets konsekvenser med avsikt att 

företagsledare ska förstå vad handlingarna kan resultera i och därmed utveckla ett 

konsekvenstänk om hur earnings management påverkar människor. 
 

Vi konstaterar att det är många individer som drabbas av earnings management. Vissa 

individer kan i tidigare forskning tydligt identifieras som drabbade, medan konsekvenserna 

för andra parter inte framhävs lika tydligt. Studien bidrar därmed till tidigare forskning genom 

att identifiera fler parter än de som kan anses som självklara.  

 

Studiens bidrag till tidigare forskning är även att vi utvecklar teorin i och med vårt tidigare 

konstaterande. Det vill säga att företagsledare tenderar att dölja dåliga beslut trots att tidigare 

forskning (Balsam 1998) påstår att de inte behöver ta lika stort ansvar för beslut som påverkar 

företaget negativt. 

6.5 Reflektion  
 

Eftersom studiens syfte är att identifiera faktorer som påverkar företagsledare att använda sig 

av earnings management valde vi att använda oss av sekundärkällor. Detta val kan dock 

kritiseras eftersom att källorna kan vara vinklade och därmed ge vinklad bild av händelsen. 

Dock anser vi att vid exempelvis intervjuer med företagen hade det funnits en ännu större risk 

för en förvrängd bild. Anledningen är att frågorna hade behövt ha en känslig karaktär för att 

ge svar på forskningsfrågorna.  

 

De skandaler som lyfts har alla uppdagats kring en närliggande tidsperiod. Därmed skulle de 

bakomliggande faktorerna som lyfts i studien kunna bero på tidsepoken. Andra 

bakomliggande faktorer hade möjligen framträtt ifall skandaler från en annan tidsperiod hade 

valts. Det skulle i sin tur kunna innebära att det skett regleringar som antingen minskat eller 

gjort det möjligt att använda earnings management idag.   

 

Att det för åskådaren kan vara självklart att earnings management medför negativa 

konsekvenser är något som inte tycks vara lika självklart för ledaren, vilket förvånade oss. 

Trots de varningssignaler som når ledaren om att agerandet inte är rätt används earnings 

management och de negativa konsekvenserna uppstår. Vissa konsekvenser kan tyckas vara 

självklara och därmed borde ledaren förstå vad handlandet medför vilket tyder på att ledarna 

har svårt att se konsekvenserna av sitt handlande. Andra konsekvenser kan vara svårare att 

identifiera vilket gör att det inte är konstigt att ledaren inte kan förutse dessa.    
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6.6 Framtida forskning 

 

Redovisningen används som verktyg som ska hjälpa intressenter vid beslutsfattande och när 

earmings management används skadas detta verktyg. Därför blir det viktigt att säkerhetsställa 

att redovisningen fortsatt ska fungera som ett verktyg för dess olika användare i praktiken. 

Det kan ifrågasättas huruvida verktyget fungerar i dagsläget i och med att 

redovisningsreglerna gör det möjligt för företagsledare att använda sig av earnings 

management. För att de olika samhällsaktörerna inte ska tappa förtroendet för företag är det 

viktigt att göra något åt användandet av earnings management. Därför bör framtida forskning 

fokusera på vad som kan göras för att reglera eller minska detta. Dessutom är reglering eller 

minimering av earnings management viktigt i och med de konsekvenser som det ger företaget 

och dess olika intressenter. Ett förslag är att intervjua olika branschspecialister, exempelvis 

revisorer, för att identifiera var de olika riskfaktorerna finns och därmed hitta lösningar som 

gör att riskerna för användandet av earnings management minskar. 

 

Studien har fokuserat på de olika relationerna som företag påverkas av för att identifiera olika 

bakomliggande faktorer till att earnings management har använts. Framtida forskning bör 

därför fokusera på andra teorier, exempelvis ledarskapsstilar, för att undersöka om det är 

någon ledarskapsstil som är mer vanligt förekommande bland de ledare som använder sig av 

earnings management. Detta för att identifiera om det kan vara en bakomliggande faktor till 

att earnings management används.  

 

Vidare är det även intressant att identifiera om earnings management förekommer i andra 

svenska företag än i de fallen där det uppdagats en skandal. Därför är det av intresse att 

använda sig av de olika modellerna (Zang 2012) som finns för att identifiera användandet för 

att se i vilken utsträckning som earnings management existerar i svenska företag. Visar det sig 

att andra svenska företag använder sig av earnings management kan våra identifierade 

bakomliggande faktorer testas i dessa företag.  
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