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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel  Konkursföretags hantering av Earnings Management - mättning via 

discretionary accruals, och med hänsyn till revisionsberättelse. 

Seminariedatum 2009-06-03 

Ämne/kurs   BUSM36, Magisteruppsats i Corporate and Financial Manegement, 15 
högskolepoäng (15 ECTS) 

   
Författare   Waqqas Ahmed och Ilyas Ersoy  
 
Handledare   Göran Anderson 
 
Fem nyckelord  Earnings management, konkursföretag, revisionsberättelse, 

Dicretionary accruals (DCA, DLA), T-test (medelvärde).  
 
Syfte    Att undersöka hur svenska konkursföretag hanterar EM; 1. Om 

konkursföretag med ren revisionsberättelse har tendens att skifta 
resultat uppåt åren innan konkurs, än jämförbara friska företag. 2. Om 
konkursföretag med oren revisionsberättelse har tendens att ha 
konservativ beteende (nedjusterar resultat) åren innan konkurs, än 
jämförbara friska företag, år 0,-1, -2.  

 
Metod Kvantitativ metodval har använts för datainsamling och för att utföra 

regressioner. Uppsatsen har en deduktiv ansats.  
 
Teori    Undersökningen grundar sig i tidigare forskning på earnings 

management samt konkursföretags hantering av earnings management 
med hänsyn till revisionsberättelser.  

 
Empiri   Undersökningen utgår ifrån småaktie bolag med 10-49 anställda. 

Tvärsnittsdata regressioner har använts för beräkning av Jones modell 
och där med discretionary accruals (DCA, DLA). För att statistiskt 
säkerställa skillnaden mellan konkurs och friska företags hantering av 
EM så har t-test (medelvärde) och u-test (median värde) använts. 

 
Resultat   Resultaten visar att det inte går att statistik säkerställa att svenska 

konkursföretag som fått ren revisionsberättelse använder sig av EM för 
uppjustering av resultat åren innan konkurs, än jämförbara friska 
företag. Det beror framför allt på senaste gemensam lagstadgar och 
harmonisering av redovisningsprinciper som medfört till transparens 
av redovisning och därmed mindre spel rum för manipulering. 
Däremot går det att statistiskt säkerställa, att vid oren 
revisionsberättelse tillämpar konkursföretag konservativt beteende än 
jämförbara friska företag. Rädslan av att få onödiga följder från 
felrapportering och uppmärksamhet från utsidan föranleder 
nedjustering av resultat. Men det är i synnerhet revisorernas krav för 
konservativ rapportering som leder till detta beteende. 
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ABSTRACT 
Title     Distressed firms’ earnings management – estimating through 

discretionary accruals and audit opinions.   

Seminar date  2009-06-03 
 
Course   BUSM36, Degree project in Corporate and Financial management, 15 

University academic Points (15 ECTS). 
 
Authors:   Waqqas Ahmed and Ilyas Ersoy  
 
Adviser:   Göran Anderson 
 
Five Key words:  Earnings management, bankruptcy, audit opinions, Discretionary 

accruals (DCA, DLA), T-test (mean). 
 
Purpose:   To examine earnings management pattern of distressed firms; 1. 

whether distressed firms, as a result of unqualified opinion, are more 
likely to engage in earnings upwards than its comparable healthy firms. 
2. Whether distressed firms, as a result of qualified opinion, are more 
likely to be conservative (earnings decreasing management) than its 
comparable healthy firms.        

 
Methodology:  Quantitative data collection has been used for collecting the data and to 

perform regressions. The study has a deductive approach.  
 
Theoretical perspective: The study is based on existing EM theories and research conducted 

on distressed firms’ engaging in that, with respect to   
 audit opinions.   

 
Empirical foundation: The empirical examination is based on small limited companies 

with10-49 employees. Cross-section regressions are implied on Jones 
Model to estimate discretionary accruals (DCA, DLA). Establishing 
statistic significance difference of usage of EM between distressed 
and healthy firms, t-test (mean) and u-test (median) have been 
adopted. 

 
Conclusions:  It cannot be determined if Swedish distressed firms, as a result of 

unqualified opinion, are more likely to manage earnings upwards than 
its comparable healthy firms. Newly implemented accounting laws are 
the main cause for not having income increasing incentives. Also, 
more transparency of accounting has left little room for earning 
manipulation. On the other hand it could be determined that distressed 
firms, as a result of qualified opinion, are more likely to be 
conservative than its comparable healthy firms. Fear of discipline 
action from incorrect earnings statement as well as increased 
monitoring from outside has led to this behavior. Moreover, auditors 
seem to induce managers of distressed firms to be more conservative 
with respect to earnings reporting choices.     
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Enron och Worldcoms undergång blev en historia som skrevs i böckerna. Inte för att två 

gigantiska amerikanska företag gick i konkurs utan för att en stor häpnadsväckande händelse 

utspelades. Det som var häpnadsväckande var att företagen kontinuerligt visade goda resultat 

tills de plötsligt och utan förvarning sattes i konkurs.  

När ett företag går i konkurs är det aldrig bra för dess samhälle. De sociala och ekonomiska 

kostnaderna för samhället blir ofantliga. Leverantörer, aktieägare, anställda, investerare och 

kreditgivare får också ta smällen. Aktieägarna och investerarna förlorar sina investeringar. 

Fruktan av att företagets marknadsvärde sjunker dramatisk får ledningen att bli ängslig. 

Tidigare forskningar visar att ledning av företag under ekonomisk kris kan ha viljan eller 

känner sig pressade att hantera finansiell information på olika sätt eller driva det åt olika håll, 

t.ex. skjuta fram viktig finansiell information eller hemlighålla företagets dåliga situation. 

Men forskningsresultat är splittrat. Viss forskning påstår att ledningen av företag under 

krisläge justerar upp vinster för att bibehålla sin kreditvärdighet inför kreditgivarna eller helt 

enkelt undanhålla sitt krisläge för marknaden1. Andra författare påpekar att när företag finner 

sig i konkursläge så har ledningen tendens att justera vinster nedåt och vara konservativ vid 

rapportering av finansiell information när extern övervakning är stor, t.ex. från marknads sida 

när företaget tilldragit sig uppmärksamhet eller när revisorn ger oren revisionsberättelse2. 

På grund av den senaste tidens finanskris har rapportering av företagskonkurs ökad 
dramatiskt. Första kvartalet av 2009 ökade de med 51 %. Jämför man mars 2009 med samma 
månad året innan så har ökningen varit 85 % 3. I samma ögonblick blir investerare och 
kreditgivare mer oroliga över deras investeringar. Att konkursdrabbade företag dessutom kan 
använda sig av Earnings Management (EM) för att ändra och strukturera finansiell 
rapportering så att önskade resultat uppnås eller företags konkurs situation hemlighålls4 gör 
inte saken enklare för investerarna.  

 

                                                      
1 Beneish et al (2002), Rosner R (2003). DeFond M och Jiambalvo J (1994), 
2 DeAngelo et al (1994), Brennan M och Franks J (1997), Leuz et al (2003), Rosner R (2003). A. Charitou et al. 

(2007)    
3 https://www.uc.se/show.php?id=1028078 

4 Healy et al (1999) 
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1.2 Problemdiskussion 

Earnings management (EM) i korthet kan definieras som manipulering och styrning av 

företags redovisning så att önskade resultat uppnås5. Men till vilken grad av sådan åtgärd 

leder till etiskt brott finns det dock skilda meningar6. Investerarna, kreditgivarna, aktieägarna 

och andra intressenter förlitar sig på att den information eller redovisning som företag utger är 

fri från EM. Men tyvärr så är inte alltid fallen. Det senaste finanskris satte många företag i 

konkurs, allt från stora bjässarna som ”Lehman Brothers” till en mindre bageri. Sådana 

skandaler sätter stor press på företag att handla regelrätt i sin redovisning. Hur företag som 

gått i konkurs, agerat efter att de har blivit granskade av revisorerna, ifrågasätts allt mer. Allt 

detta gör att tvivelaktigheter kring konkursföretag rapportering alstras hos allmänhet. 

Investerarna känner sig vilseledande, näringslivet förtroende sättas i gungningen och därför 

blir det betydelsefullt att belysa hur konkursföretag hanterar EM.  

 

Tidigare forskning kring detta splittrar åt olika håll och författarna kommer till olika slutsatser 

gällande krisföretags redogörelse av resultatrapportering. Exempelvis undersökte DeAngelo  

intäkter, kassaflöde och periodiseringar (accruals)7 av NYSE börsföretag som hade ständiga 

förluster och minskning av utdelningar8. Dessa företag hade stora negativa summor av 

periodiseringar och valde att vissa minskande intäkter i sina redovisningar. Detta berodde dels 

på företags naturliga dåliga ekonomi, men också användningen av EM för nedjustering för att 

kunna omförhandla kontrakt med långivarna, fackföreningar och få bidrag från staten9.  

 

Healy & Palepu finner å andra sidan att företag under krisläge inte reducerar sina utdelningar 
men ändrar redovisningsprincip eller manipulerar accruals istället10. I motsats till det 
upptäckte Sweeny att företagen i samma situation hade tendensen att öka intäkter under sin 
resultatrapportering11. Andra författare undersökte företag som hade problem med att 
upprätthålla låneklausul12. De kom fram till samma slutsats som Sweenys, dvs. att företagen 
visade ökande intäkter under sin resultatrapportering för att kringgå låneklausulens brytning. 
Även om efterforskning är tvetydig så är det tydligt att författarna är ense om en sak, att vilket 
håll än resultatrapportering sker beror på vad ledningen har för avsikt. 

                                                      
5 Se kapitlet 2.1 för vidare diskussion av EM  
6 Mohanram P (2003), Elgers P (2007)  
7 Accruals är skillnaden mellan bokförda intäkter och verkliga kassaflöden, se kap ”definitioner”. 
8 DeAngelo et al (1994)    
9 Ibid 
10 Healy och Palepu (1990) 
11 Sweeny A (1994) 
12 DeFond M och Jiambalvo J (1994) 
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Samtidigt är det svårt att fastställa vilken mätningsmetod som är bäst för att upptäcka resultat 

manipulering; är det genom att studera ersättning av redovisningsprincip13 eller genom att 

studera manipulation av accruals14? Sweeny kritiserar användningen av accruals som 

mätnings metod för EM15. Dels för att accruals inte tar hänsyn till naturliga ekonomiska 

aktiviteter som ligger utanför ledningens händer och dels för att den inte mäter viss intäkt 

effekt som kanske skulle kunna uppstå genom förändring av avskrivningsmetod16. Nuförtiden 

har de flesta undersökningar accruals som mätnings metod för EM. En mer vedertagen modell 

som heter ”Jonesmodell”17 används för mätning av EM. Den är ganska omdebatterad för 

skattning av EM men samtidigt finns det inga alternativa beräkningsmetoder som är 

effektivare. 

 

I Sverige undersökte Mattson et al i sin magisteruppsats resultatmanipulering bland 300 

börsföretag för år 2005. I deras urval kunde de statisktik säkerställa förekomsten av EM för 

resultatstyrning. Men i vilken riktning styrde man resultatet fram kom dock inte. Vidare har 

undersökningar i Sverige kopplat EM med olika problemområden såsom introduktionspriset, 

pensionsredovisning, kapitalstruktur osv, men inte konkursföretag18. Därför anser vi behovet 

av att undersöka konkursföretags hantering av EM. En studie har gjorts i USA där man 

använde både Jones modell och revisors utsägelse vid granskning av konkursföretags EM19. 

Resultatet var att beroende på vad revisorer gav för revisionsberättelse, med eller utan 

anmärkning, så skiftades resultatstyrning upp och ner. Eftersom vi inte har hittat något 

liknande studie på svenska marknaden så är det intressant att undersöka hur svenska 

konkursföretag använde sig av EM precis innan konkurs med hänsyn till olika 

revisionsberättelser.  

 

 

 

                                                      
13 DeFond M och Jiambalvo J (1994), Sweeny A (1994) 
14 DeAngelo et al (1994)    
15 Sweeny A (1994) 
16 T.ex. varulager; om man byter avskrivning eller värdering princip från LIFO (last in first out) till FILO (first in 

last out) eller vise versa så kan en del intäkt effekt förekomma.  
17 En genomgående beskrivning av modellen samt kritik kan hittas under kapitlet jones modell. 

18Rickard W och Patrik F (2006), Sara P och Nicklas S (2007), Andre W och Jenny P (2008)    
19 A. Charitou et al. (2007)    
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1.3 Forskningsfrågor  
Nedan följer diskussion till problemfrågor som sedan avslutas med hypoteser. Tanken är att 

de ska hjälpa oss att demonstrera och illustrera hur konkursföretag hanterar EM.  

Som berört tidigare, om företag får svårt att upprätthålla låneavtal pga. krisläge eller är i nära 

konkurs har de en tendens att använda sig av EM och justera redovisat resultat uppåt för att 

bibehålla avtal eller skjuta fram konkursanmälan i tiden20. Detta skapar problem för 

investerarna och andra intressenter som känner sig vilseledande. Granskning av 

konkursföretag och åren innan konkurs visade att företag har tendens att bete sig på olika sätt, 

beroende på om de får spelrum eller inte21. Hur stort eller liten detta spelrum blir har att göra 

med hur ledning av dessa konkursföretag hanterar revisorernas granskning22. Rosner tog 

hänsyn till rekommendation om företags överlevnadsförmåga från revisorerna i sin 

undersökning och fann att om den var negativt, så hade konkursriskföretag också tendens att 

applicera EM innan konkurs anmälan för att visa ökade resultat eller skjuta fram 

konkursanmälan23.  

Vi gör en ändring här under Rosners tillväggångs sätt. Istället för använda revisorernas 

omdöme kommer vi att använda ren och oren revisionsberättelse24. Anledning är att när det 

gäller hantering av EM, ren eller oren revisionsberättelse från revisorerna påverkar mer 

ledningen än vad bara omdömet om företags överlevnadsförmåga skulle ha gjorts25. Det beror 

på att revisionsberättelser, i synnerhet pga. GAAP och IFRS, har en tendens att ge tidigare 

signal till intressenter och marknaden26. Det är mer sannolikt att ren och oren handlingar av 

ledningen upptäckts några år innan konkurs i revisionsberättelser än bara rekommendations 

rapporter från revisorerna27.  

Får då ett företag en ren revisionsberättelse så signaleras det att företag sköter sig, tar ansvar 

och därmed får mindre uppmärksamhet från externa intressenter och marknaden28. Den senare 

delen gör att företag i krisläge får större möjlighet för användning av EM till ett bättre resultat 

                                                      
20DeFond M och Jiambalvo J (1994), Sweeny A (1994) 
21Rosner (2003). A. Charitou et al. (2007), DeFond M och Jiambalvo J (1994) 
22 Ibid. 
23 Rosner R (2003) 
24Revisors omdöme på ett företag inte är alls samma som revisionsberättelse. Det först nämnt är revisors åsikt 

om företagets situation. Medan det andra är nogrann granskning av företag med hänsyn till bestämda lagar, 
normer och föreskrifter. 

25A. Charitou et al. (2007) 
26Ibid 

27Ibid 
28 A. Charitou et al. (2007)     
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så att konkurs kan förskjutas fram eller situation undangömmes, åtminstone några år innan 

konkursanmälan29. Dichev och Beneish påträffade också att innan företag bröt 

låneavtalsförpliktelser så hade de tendens att redovisa ökning av resultat 30. På ett medvetet 

sätt försöker ledningar få en bättre bild av företaget, före uppväckande företeelser slås igenom 

än efter åt då man har tilldragit sig uppmärksamhet31. 

Följaktligen ska vi se om svenska konkursföretag som fått ren revisionsberättelse upp till 3 år 

innan konkursanmälan, har tendens till inkomst ökande EM än jämförbara friska företag som 

inte gick i konkurs. Således första hypotesprövning (1A) blir; 

H0 (nollhypotes)   , Konkursföretag med ren revisionsberättelse har inte 
tendens att skifta resultat uppåt åren innan konkurs än friska företag, år 0, -1, -2. 

         (Ingen skillnad) 

H1 (mothypotes)                  , Konkursföretag med ren revisionsberättelse har tendens 
att skifta resultat uppåt åren innan konkurs än friska företag, år 0, -1, -2.  
  ( skillnad) 

 

Andra tendenser som företag i krisläge har haft är att de använde EM för nedjustering av 

resultat för att kunna omförhandla kontrakt med långivarna, fackföreningar och få bidrag från 

staten32. Företagen i krisläge som hade fått positivt rekommendations rapport om 

överlevnadsförmåga från revisorerna ansträngde sig att sänka inkomstrelaterad EM som de 

egentligen hade ökat under perioden av negativt rekommendations rapport33. Detta beror bl.a. 

på att ju bättre det går för ett företag desto högre krav kommer det från externa intressenter, 

och i och med dessa krisföretag egentligen var nära konkurs så kunde de inte leverera det34. 

Därför var det naturligt att visa minskade intäkter med hjälp av EM. Vad gäller beträffande 

konkursföretagen vid oren revisionsberättelse så hade de också tendens till inkomst 

minskande EM för nedjustering av resultat35. I och med oren revisionsberättelse signalerar att 

företaget brister i att följa lagarna korrekt och redovisa företagets finansiella status, så 

attraherar de uppmärksamhet från utsidan (revisorernas krav för rätt rapportering, externa 

intressenter, media osv.). Detta bidrar i sin tur till mindre möjlighet för manipulation och ett 

                                                      
29 Ibid 
30 Dichev I och Skinner D (2002), Beneish et al (2002) 
31 Ibid     
32 DeAngelo et al (1994) 
33 Rosner R (2003) 

34 Ibid 

35 A. Charitou et al. (2007) 

 021 =− μμ

021 ≠− μμ
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konservativt beteende36. Dessutom påpekar DeFond & Jiambalvo att om revisorerna har mer 

tillsyn i företaget desto mindre spelrum får ledningen till resultatmanipulering37.  

En annan faktor till inkomst minskande EM kan vara konkursföretags dåliga ekonomi. Dessa 

företag brukar ha mycket sämre ekonomitillstånd än friska företag. Att revisorerna har ett 

stort deltagande av granskning av företag samt bestämmande om eventuellt konkursanmälan 

så är det också mer sannolik att deras oren revisionsberättelse slår hårdare på konkursföretags 

ledning för ett konservativt beteende, än på friska företags ledning38.  

Således, kommer vi även att undersöka om svenska konkursföretag som fick oren 

revisionsberättelse upp till 3 år innan konkursanmälan, har tendens till inkomst minskande 

EM än jämförbara friska företag som inte gick i konkurs. Andra hypotesprövning blir (1B); 

H0 (nollhypotes)     , Konkursföretag med oren revisionsberättelse har inte 
tendens att vara konservativ (nedjusterar resultat) åren innan konkurs än friska 
företag, år 0, -1, -2. 

          (Ingen skillnad) 

H1 (mothypotes)    , Konkursföretag med oren revisionsberättelse har 
tendens att vara konservativ (nedjusterar resultat) åren innan konkurs än friska 
företag, år 0, -1, -2. 

           ( skillnad) 

 

Sammanfattning 

Liksom uppsatsens namn ligger tyngdpunkten på demonstrering och illustrering om hur 

konkursföretags hanterar EM. Således kommer våra hypoteser att fungera som vägledning till 

det. De kommer också att vara benchmark med tidigare undersökningar, framför allt med 

liknande studie utfört i USA.  

 

 

 

                                                      
36 Ibid 

37 DeFond M och Jiambalvo J (1994) 

38 A. Charitou et al. (2007), Rosner R (2003)  

021 =− μμ

021 ≠− μμ
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1.4 Syfte  
Vårt huvudsyfte med uppsatsen är att undersöka och illustrera huruvida konkursföretags 

använde sig av EM åren innan konkurs, relativ friska företag. Vi kommer att undersöka (1.A) 

om konkursföretag med ren revisionsberättelse har tendens att skifta resultat uppåt åren innan 

konkurs än friska företag, år 0, -1, -2. Sedan kommer vi att undersöka om konkursföretag med 

oren revisionsberättelse har tendens att vara konservativa (nedjusterar resultat) åren innan 

konkurs än friska företag, år 0, -1, -2.  

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till aktiebolag med 10-49 anställda (små aktiebolag). Vi valde att 

fokusera på små företag för att de utgör majoriteten av svenska företag enligt SCB39. 

Anledningen till val av just aktiebolag(AB) är att den är vanligaste bolagsform40 och 

revisorerna utger en revisionsberättelse, vilket vi behöver under vår undersökning. Mer 

uttömmande val av företag och kriterier kommer att finnas under kapitlet ”Urval av företag”.  

1.6 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig först och främst till långivare, investerare och ägare. Men andra grupper 

som revisorer och tillsynsmyndigheter kan ta minst del av det hela. Målsättningen är att ge en 

överskådlig blick över konkursföretags hantering av EM med hänsyn till revisionsberättelser. 

Förhoppningsvis en illustration ska kunna undvika intressegrupper och tillsynsmyndigheter 

att bli vilseledande, i synnerhet när ett företag går i konkurs och deras investerat kapital sätts i 

fara. Diverse begrepp och fackord är förklarat utförligt under hela vår uppsats men vi 

rekommenderar ändå lite förkunskaper inom företagsekonomi och finans.  

 

 
  
 
 
 
 

                                                      
39 Statistiska centralbyrån  
40 Koponen A (2003) 
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1.7 Diverse begreppsförklaringar 
De flesta uttryck som man hittar inom litteratur för EM området är på engelska. Vi väljer inte 
att översätta dessa då översättningar är ej tillfredsställande och missuppfattningar kan 
uppstå när man jämför med tidigare forskningar. Med dessa anledningar väljer vi förklara 
dessa uttryck istället och hoppas på att gjort läsarna medvetna för vår språkblandning.  

 

Earnings management (EM): Man väljer med avsikt att påverka kostnader eller intäkter 

så att de infaller den tidsperiod man önskar att redovisa. Således påverkar man nettoresultat 

som annars intet skulle uppnås utan manipulation. För mer utförlig diskussion av EM 

åberopar vi teori kapitlet längre fram i uppsatsen.    

Accruals: Det är skillnaden mellan bokförda intäkter och verkliga kassaflöden. De uppstår 

när inkomster och inflöden(själva betalningen) inte sammanfaller under samma period, 

förorsakar till periodisering eller förskjutning i tid.  

Kundfordringar: En av variablerna som används vid uppskattning41 av EM är förändring i 

kundfordringar. Man försöker skåda om det finns stora eller små skillnader mellan krediter till 

kunder relationer, och inkomster till företagets övriga tillgångar42.  

Anläggningstillgångar: Det kommer att beaktas som Materiella anläggningstillgångar, 

maskiner och inventarier, inga immateriella tillgångar kommer att beaktas under beräkning av 

EM. 

Total Accruals (TAC): Det är skillnaden mellan årets resultat och kassaflöde från löpande 

verksamhet i ett företag43. Total accruals fördelas i sin tur av kortsiktiga accruals (Current 

Accuruals, CA) och långsiktiga accruals (long-term Accruals, LA). Dessa används dock ej 

som proxy för EM. 

 

Discretionary Total Accruals (DTAC): Kör man då regression av TAC/TA mot variabler 

som finns i Jones modellen så får man Discretionary Total Accruals. Detta fördelas och 

likställs (precis som ovan) discretionary current accruals (DCA) och discretionary long-term 
                                                      
41Jones (1991) 
42 Ibid 
43 Healy P och Wahlen K (1999) 
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accruals (DLA)44. Dessa anses vara onormala accruals45 vilket kan ej läsas från finansiell 

information. DCA har med vardagsverksamhet i företaget att göra som t.ex. kortsiktiga 

tillgångar och skulder. Ledning kan alstras dessa genom att bl.a. öka kreditförsäljning (ökade 

intäkter för företaget men själva betalningen inte skett) eller periodisering av 

leverantörsskulder osv. DLA handlar om långfristiga netto tillgångar. De kan manipuleras 

genom förminskning av avskrivningar eller uppskjuten av skatter.46    

Det är dessa som används som proxy för EM, vilket kommer också att ligga som grund för 

EM mätning under vår uppsats. DTAC = DCA + DLA 

 

Nondiscretionary total accruals (NDTAC): Trots att man kan upptäcka accruals är det 

svårt för investerarna att avgöra vilken del av accruals är manipulation och vilken är 

självkommande (naturliga). De som är naturliga ligger utanför ledningens kontroll, kan inte 

manipuleras och påverkas av företagets storlek, bransch och kärnverksamhet47. Dessa accruals 

benämns då för nondiscretionary total accruals (NDTAC). Exempel på dem kan vara stora 

företag med hög intensiva tillgångar och avskrivningar eller snabb växande företag med stora 

intäkter vilket överskrider själva inbetalningen etc. De används ej som proxy för EM. 

Reducerar man dessa från DTAC så erhåller man DCA och DLA (klargjort ovan). Mer 

utförlig beskrivning och beräkning av dessa kommer att finnas under kapitlet ”Emiprisk 

metod”.    

Revisionsberättelse: Efter att revisorn är klar med sin granskning av räkenskaperna utger 

han en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om huruvida det 

granskade företaget har följt årsredovisningslagen vid uträttandet av årsredovisningen, samt 

om företaget ger en rättvisande bild av sin finansiella status i enighet med god redovisnings 

sed48.    

 
 
 
 
                                                      
44 Teoh et al (1998a), Teoh et al (1998b),   
45 Exempel på normala accruals kan vara avskrivningar 
46 Teoh et al (1998a), Teoh et al (1998b),   
47 Ibid 
48 FARs samlingsvolym 2007 Del 2 
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2. Teori    
Teori kapitel är delat i tre delar. Det är för att skapa en tydlig struktur i uppbyggandet av 
teorierna, vilket underlättar för läsaren och stärker uppsatsen. I första delen diskuteras 
earnings management, redovisningslagstiftnings funktion i EM och skillnad mellan svensk 
redovisnings princip och US GAAP. Del 2 belyser relevanta tidigare undersökningar och del 
3 tar upp av revisionsberättelse.    

 
 
 
2.1 Vad är Earnings Management  
De flesta uttryck som man hittar inom litteratur för EM området är på engelska. Vi väljer inte 
att översätta dessa då översättningar är ej tillfredsställande och missuppfattningar kan 
uppstå när man jämför med tidigare forskningar. Med dessa anledningar väljer vi förklara 
dessa uttryck istället och hoppas på att gjort läsaren medveten för vår språkblandning.  

Då det har varit svårt för oss att hitta en rätt svensk begrepp för earnings management 

kommer vi fortsättningsvis att använda det engelska uttrycket. Likställiga begrepp som 

vinstmanipulering eller förskönande justeringar kunde utnyttjas men vi tyckte inte att det 

passade bra ihop.  

Hur man definierar earnings manegement beror på vad man vill åstadkomma. Generellt 

brukar man säga att man vinstjusterar för bonus skull eller för att överträffa marknads 

förväntningar genom att redovisa positivt resultat. Tar man författarnas olika synpunkt så 

säger exempelvis Penman att earnings management bara handlar om övervärderad försäljning 

och undervärderad kostnader49. Medan Dechov säger att det handlar om inskridande i den 

finansiella rapporteringen för att uppnå egenintresse50. 

 Vad gäller konkursriskföretags EM så kan man hitta närmast definition från Healy och 

Wahlens: 

”Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in 
structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about 
the underlying economic performance of the company, or to influence contractual outcomes 
that depend on reported accounting numbers.” 51 

                                                      
49 Penman H (2007) 
50 Dechov P och Skinner D (2000) 

51 Healy et al (1999) 
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Det är denna definition vi kommer att ha i tanke under hela uppsatsen när vi jobbar vidare 

med konkursföretags EM. Här går författarna ett steg längre om EM och menar att det handlar 

mer än bara vinstmanipulering och justering av accruals. Utan de inkluderar att det även 

handlar om vilseleda intressenter och undvika att bryta kontraktklausuler. För exempelvis kan 

företag som har krav på en viss soliditet nivå från låneklausuler justera accruals så att 

tillgångar och skulder passar inom klausulen utan att behöva manipulera vinsten52. Dessutom,  

ju sämre det börjar gå för ett företag och har risk att hamna i konkursläge desto ansträngare 

klausuler ställs det från kreditgivarna och om nu inte företag klarar det så kan incitament för 

EM användning öka. 

Till ovan nämnd diskussion tänker vi också poängtera att forskarna inom EM område har 

delade meningar om när och till vilken grad användning av EM leder till olaglighet eller etisk 

brott. Mohanram yttrar t.ex. att ledning gör i flesta fall helt lagligt när de tillämpar EM53. Det 

är för att de använder sin besluträtt att visa upp den information som ligger i deras intresse. 

Men problemet uppstår när man försöker uppskatta vilka val är medvetna eller inte.54      

 
2.2 Redovisningslagstiftnings funktion i EM 

Man kan skåda två redovisningstraditioner i utvecklade industriländer, nämligen anglosaxiska 

och den kontinentala traditionen. Den anglosaxiska traditionen har länder som USA och 

brittiska samväldesländer medan kontinentala innefattas av majoritet av länder i Europa (ej 

Storbritannien, Irland och Holland)55. Skillnad mellan de två är att ena(kontinentala) följer 

bestämda föreskrifter och lagar medan andra (anglosaxiska) princip om rättvisande bild. 

Senast nämnd innebär att företag ska upprätta balans och resultat räkning om företagets 

rådande situation så rättvist som möjligt56.  

En annan ansenlig skillnad är att kontinentalas länder som t.ex. Tyskland, Sverige mfl har 

kopplat redovisning till skatter och har främst uppgift till tillgodose information till staten, 

institutioner och skatteverket. Medan anglosaxiska länderna har kopplat till aktieägarna och 

har främst uppgift till underrätta investerarna och kreditgivarna57. Det senaste tiden anglosiska 

                                                      
52 Dechov P och Skinner D (2000) 
53 Mohanram, P. (2003) 
54 Ibid 
55 Smith D (2006) 
56 Ibid 
57 Nobes C och Parker R (2006) 
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traditionen har påverkat mer den kontinentala traditionen, gäller även i Sverige. Numera 

kontinentala länder har tagit rättvisande bild även som praxis.  

I och med kraftig ökning av globalisering, förflyttning av företag och kapital har fordrat mer 

om en gemensam internationell redovisningsstandard.  År 2005 EU lagstadgades International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS). Syfte 

var att främja internationell harmonisering av redovisningsstandard på en global marknad58. 

Men innan implementering av dessa stadgor fanns redan en halv vägs försök till 

harmonisering, t.ex. en del av svenska redovisningsrådets rekommendationer bestod redan av 

direkt översättningar från EU-direktiv.  

Ett tillskjut som man fick i svenskredovisning från IFRS och IAS var fokusering på 

verkligtvärde tillskillnad från tidigare högsta och lägsta värde princip som hade mer 

spelutrymme59. I alla fall gemensam lagstadgar och harmonisering av redovisningsprinciper 

tör medföra att bokföringsmässiga utförbarheter till EM likställs inom EU så att jämförelse 

mellan gränser blir lättare60.  

Huruvida denna harmonisering och olika redovisningstraditioner påverkar vår undersöknings 
resultat och vilken inriktning den tar är svårt att förutse. I andra länder och i Europa har inte 
varit relevant undersökningar på konkursrelaterat EM som vi kan ta del av som benchmark. 
Men det förekommer EM skillnader bland olika länder61. Närmast som vi kan ha som referens 
är Leuz et el. Han anför att företag i länder med väl utvecklad aktiemarknad, spridd 
ägarstruktur, stark investerarnas rättighet och institutioner tenderar ha mindre EM62. Jämför 
man företagen på en internationell nivå med samma storlek och bransch så förekommer det 
också EM skillnader63. Dock poängterar Leuz et el att på större marknader och större företag 
tendrar EM vara lite högre. Vi tror att skiljaktigheten mellan olika kulturens redovisningssätt 
(USA och Sverige) kan komma och spela en liten roll i vårt resultat. En annan bevekelsegrund 
till avskild resultat från tidigare undersökningar kan bero på mer implementering av 
internationella lagar och i och med harmonisering trätt kraft i EU så har det förmått företag 
uträtta mer utförlig och transparens redovisning än vad USA:s GAAP kunnat förmå. En 
ökning av transparens i redovisning ger kreditgivarna möjlighet till bättre uppsikt av företag 
vilket föranleder till förminskning av möjlighet till EM.     
                                                      
58 IFRS/LAS, 2007) 
 
59 Smith D (2006) 
60 Andersson et al (2004) 
61 Leuz et al (2007) 
62 Ibid 
63 Ibid 
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2.3 Skillnad mellan svensk redovisnings princip och US GAAP 
Det finns en rad skillnader mellan svensk och USA’s redovisning. Vi kommer inte att gå i 
detalj och redogöra alla utan ta upp endast de som vi tror kan relatera till vår undersökning. 

 

Intäktsredovisning 

Det handlar om när de ska bokföras. För att intäkts bokföring ska få göras så finns det 

skillnader i kraven mellan dessa två redovisnings principer. Enligt svensk redovisning ska det 

bokföras i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska föredelarna 

tillfaller företaget och kan beräknas på ett trovärdigt sätt64. När intäkt har erhållits eller 

kommer att erhållas så ska det visas till verkligt värde65. Enligt US GAAP ska intäkter 

bokföras när de är realiserade (eller realiserbara) och intjänade66. En Intäkt är intjänad när en 

vara eller tjänst har ersatts med likvida medel eller fått rättighet att erhålla likvida medel67. 

Sammanfattningsvis kan man säga att under svensk redovisning tas intäkter upp när det är 

lagom säkert att de framtida ekonomiska föredelarna tillfaller företaget. Medan under US 

GAAP tas intäkter upp när de först är realiserade och intjänade. Olikheten i dessa två 

redovisningssätt medför i praktiken en tidsmässig skillnad vid intäkts bokföring.    

Kassaflöden 

Under både svensk och US GAAP fördelas kassaflöden under 3 kategorier; den löpande 

verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Enligt US GAAP 

omfattar likvida medel om de har 3 månaders löptid eller mindre68. Skillnaden uppstår när 

vissa placeringar under svensk redovisningsprincip som har mer än 3 månaders löp tid, 

redogjort under kategorin ”den löpande verksamheten”69, så måste de istället enligt US GAAP 

redogöras under ”investeringsverksamheten”.   

 

Omvärderingar av materiella anläggningstillgångar 
Uppskrivningar av materiella anläggningstillgångar är tillåtna enligt svensk redovisning 

princip70 men inte enligt US GAAP71. Beträffande nedskrivningar så skiljer det sig mellan de 

                                                      
64 RR 11 (Redovisningsrådets rekommendationer) 
65 Ibid 
66 SAB 101, SFAS 48, SFAC 5 
67 Ibid 
68 SFAS 95 
69 RR 7 (Redovisningsrådets rekommendationer) 
70 RR 12 och ÅRL 4:6 
71 ARB 43 och APB 6 
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två. Dels i frågan om hur bedömningen ska göras vid behov av nedskrivning och dels hur 

nedskrivningsbeloppet ska fastsällas. Enligt svensk redovisnings princip uträttas 

nedskrivningsbehovet genom att se om redovisningsbelopp överstiger den högsta av 

nettoförsäljningsvärdet72. Medan under US GAAP bedömning görs genom att se om 

redovisningsbelopp överstiger det odiskonterade framtida kassaflödet73. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
72 RR 12 och RR 17 
73 SFAS 144 
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2.4 Tidigare undersökningar (del 2) 
Det mesta är redan framfört under kapitlet ”Forskningsfrågor”. Vad vi har missat något 
tidigare och tror som kan förstärka vår analys ytterligare kommer att diskusseras här nedan.  

Agentteorin 

Principalen (ägarna av företaget) brukar utse agenten(ledningen) så att den ska handla i 

principalens bästa intresse. Men intressekonflikt uppstår när de inte kan komma överrens om 

gemensamma mål. Det kan även uppstå när det finns känsla att agenten handlar i eget 

vinstsyfte istället för ägarens. EM kan då visualiseras för att vilseleda intressenter74. Följande 

punkter kan vara till grund varför ledningen använder sig av EM och inte avslöjar företagets 

nöd eller konkursläge75;       

• Reducering av överraskning: Marknaden tycker inte om överraskningar. Kommer det 

plötsligt ut att det går jätte dålig för företag eller den är snart i konkurs så kan det skapa 

stora fluktuationer av aktiepriset. Investerarna kommer att då att betrakta stor risk och 

därmed låg värdering av företaget än normal fall. 

• Extern påverkan: Är det stor press på företaget från utifrån att prestera bra eller hög 

förväntning så kan EM begagnas, även om verkligen ser annorlunda ut.   

•   Låg finansierings status: Företag som har dålig finansiering status kan lätt hamna i ramp 

ljuset, t.ex. i media, anställda och andra intressegrupp blir ängsliga inför framtiden etc. Är 

företaget redan i underläge så kan det även vara svårare att få finansiering. Företaget kan 

då ta initiativet för EM för att få välsmakande finansiering status76.   

 
 
Debt – Covenant hypotesen 
 
Det finns åtskilliga covenant eller lånevilkor som ett företag måste uppfylla för att kunna få 

lån eller gå i ett kreditkontrakt77. Sweeny och DeFond & Jiambalvo undersökte företag som 

bröt mot dessa lånevillkor. Båda hade olika tillväggångssätt men kom ändå till samma 

slutsats. Sweeny observerade att de företag som var nära brytning mot lånevillkor hade 

tendens att byta till den redovisningsprincip där det var möjlighet få ökningar av resultat78. 

Samtidigt konsenterade hon att det var endast möjlighet när skattekostnader vid överflyttning 

                                                      
74 Healy et al (1999) 
75 Ibid 
76Healy et al (1999), DeAngelo et al (1994) 
77 Watts R och Zimmerman L (1986) 
78 Sweeny A (1994) 
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från en redovisningsprincip till annan var låga och storleken på avgifter som kreditgivarna 

kunde tillföra vid brytning av lånevillkor79.                 

 

DeFond & Jiambalvo undersökte istället accruals före och under året av brytning mot 

lånevillkor. De fann positiva accruals före brytning av lånevillkor. Som Sweeny, resonerar 

DeFond & Jiambalvo också att ju mindre tillsyn revisorerna hade i företag desto mer fick 

ledning spelrum för resultatmanipulering som i sin tur bidrog till högre grad av positiva 

accruals80. 

Hantering av accruals: Discretionary current accruals (DCA) och discretionary 
long-term accruals (DLA). 

Som nämnt tidigare DeAngelo et al upptäckte att företag med överlevnad svårigheter hade 

stora negativa accruals81. Om det var DCA eller DLA som var negativa framkom dock inte. 

Däremot kunde man konsentera att åren innan de företag som anmälde för konkurs hade stora 

avskrivningar.82 

Teoh et al visade i sin undersökning att innan företag gjorde IPO83 justerade de DCA för att få 

högre netto inkomster. Det kan likställas med Guenthers studie som undersökte företags EM i 

samband med förändring av skattesatser84. Båda författarna fann att ledningen hade lättare att 

manipulera DCA för att de var mindre synliga för externa intressenter än DLA.    

A. Charitou et al fann att konkurs företag tenderar att vara konservativa vid finansiell 

rapportering före sin konkursanmälan jämförelse med friska företag. Både DCA och DLA var 

generellt mindre eller negativa för konkursföretag än friska. Främsta orsaken till det var 

konkursföretags dåliga ekonomi som reflekterade i accruals. Dock blev det mycket förändring 

i DLA, mer negativt medan DCA var nästan oförändrade över åren. Deras resultat gick emot 

Teoh et als förslag att det är lättare manipulera DCA. Emellertid sammanföll det med 

DeAngelo et als observation om negativa avskrivningar strax före konkurs, vilket ger upphov 

till negativa DLA.           

                                                      
79 Ibid 
80 DeFond M och Jiambalvo J (1994) 
81 DeAngelo et al (1994) 
82 Ibid 
83 Initial public offering = första gång företag registrerar sig på börsen   
84 Guenthers D (1994) 
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2.5 Revisionsberättelse:  Årsredovisningen och Revision (del 3) 
  

 Syftet med detta avsnitt är att förklara sambandet: 

 

 

Årsredovisning  Revision  Revisionsberättelse  

  

 

Svenska bokföringslagen och årsredovisningslagen publicerar de riktlinjer som företag bör 

följa vid uppträdandet av årsredovisningar. Företag är skyldiga att85:  

 

(1) löpande bokföra samtliga affärshändelser,  

(2) ansvara för att det finns verifikationer enligt 5kap. 6-9§§ för alla bokföringsposter och 

systemdokumentation samt behandlingshistorik,  

(3) spara all räkenskapsinformation och dylik utrustning och sådana system som behövs för 

att lägg fram räkenskapsinformationen i den form som anges i 7 kap. 

(4)upprätta en balansräkning enligt praxis och lag,  

(5) avsluta den löpande bokföringen enligt bestämmelserna i 6 kap. Lag (2006:874). 

 

Årsredovisningens viktigaste ändamål är att ge företagets intressenter en pålitlig och trovärdig 

information om företagets finansiella status och dess utsikter för framtiden86. 

Alla svenska aktiebolag ska enligt lag ha en revisor som granskar företagets årsredovisning. 

Hans eller hennes viktigaste uppgift är att granska företagets årsredovisning och se till att 

företaget har följ en god redovisningssed, allmänna regler samt normer87.  

 

2.6 Revisionsberättelsen 
Efter att revisorn är klar med sin granskning av räkenskaperna utger han en 

revisionsberättelse. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om huruvida det granskade 

företaget har följt årsredovisningslagen vid uträttandet av årsredovisningen, samt om företaget 

ger en rättvisande bild av sin finansiella status i enighet med god redovisnings sed88. Det är 

                                                      
85 Bokföringslagen (1999:1078), 1kap, 2§, Årsredovisningen (1995:1554), 1 kap, 3§ 
86 Lönnqvist R (2006) 
87 Ibid 
88 FARs samlingsvolym 2007 Del2 
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därför det ligger i vårt intresse att använda revisionsberättelser i vår undersökning än bara 

rekommendations rapporter från revisorerna.Revisorns uttalande i en revisionsberättelse kan 

vara två olika karaktär, ren eller oren.  

 
 
REN : Revisionsberättelse med standardutformning 

En ren revisionsberättelse (kallas även standardiserad, utan anmärkning) är när revisorn 

uppger att det granskade företaget har flöjt normer, regler och riktlinjer som 

årsredovisningslagen kräver vid uträttandet av årsredovisningen. Den rena 

revisionsberättelsen visar även på att företagets räkenskaper är pålitliga samt riktigt 

pressenterade i enighet med god redovisnings sed89. 

 

OREN : Revisionsberättelse som avviker från standardutformning 

En oren revisionsberättelse är när revisorn uppger (anmärkning) att det granskade företaget 

inte har flöjt normer, regler och riktlinjer som årsredovisningslagen kräver vid uträttandet av 

årsredovisningen. Den orena revisionsberättelsen innebär även på att företagets räkenskaper 

inte är pålitliga samt riktigt pressenterade i enighet med god redovisnings sed90.  

Revisorn är skyldig att lämna ett orent uttalande (anmärkning) i revisionsberättelsen om 

(1)revisorn inte kan samla in tillräckligt med revisionsbevis angående någon osäker 

komponent i redovisningen, (2) finansiella rapporter är påverkade och regelverk inte följs91. 

Exempel på anmärkningar som revisorn kan uttrycka vid oren revisionsberättelse är: 

 a) Anmärkning om fortsatt drift 

 b) Anmärkning angående skatter och avgifter 

 c) Anmärkning om att aktiekapitalet är förbrukat till hälften 

 d) Anmärkning om oklarhet vid värdering av balansposter. 

Ovan var en överskålig redogörelse över årsredovisningen samt revision av det. Revisorernas 

utsägelse i form av olika revisionsberättelser, med eller utan anmärkning, är relevanta för studie då vi 

ska se hur konkursföretag begagnar EM beroende på vilken revisionsberättelse de får.  

 

 

 

 
                                                      
89 Eilifsen et al (2006) 
90 FARs samlingsvolym 2007 Del2 
91 Ibid 
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3. Empirisk metod 
Kapitel inleder med metodval för beräkning av EM, presentation av Jones modell samt 

tillämpning av det. Senare diskuteras val av statistiska modeller vid jämförelse med friska 

företag. Avslutningsvis diskuteras insamling av data, urval av företag, tidsperiod och bortfall 

& tillägg.    

       

3.1 Metodval för beräkning av EM  
Vanligtvis går det inte att läsa om EM har ägt rum via finansiella rapporter. Därför har det 

varit åtskilliga diskussioner kring beräkning av EM.  

 

Watts & Zimmerman är två av författarna som under slutet av åttio- talet granskade 

företagens olika val av redovisning92. De fann att variabler som belåning, företagsstorlek, 

transaktion och agent kostnader spelade stor roll vid resultatrapportering och således låg till 

grund för mätning av resultatmanipulering. Linda DeAngelo försökte mäta EM på ett annat 

sätt. Hon gjorde mätningar genom att sätta kundfordringar i relation till totala tillgångar och 

osäkra fordringar till netto intäkter93. Resultat av hennes samt Watts & Zimmermans 

sammanfaller med Healys undersökning som visar att företag rationaliserar sina resultat så att 

de går hand i hand med ledningens bonus planer94. Men dessa tillväggångssätt var inte så 

robusta.   

 

Senare modeller som skattar EM använder sig av accruals. Gällande uppskattning av EM på 

konkursföretag så har tidigare undersökningar använt analys av enbart periodiseringar eller 

andra bokföringsmässiga grunder som kundfordringar, leverantörsskulder, inventarier, rörelse 

kapital etc95. Dessa mätnings metoder har inte varit så framgångsrika. Problem var att de inte 

klarade dela upp totala accruals96. Dechow et al försökte upptäcka olovlig resultat 

manipulering på företag som blev avverkade av Amerikanska SEC. Hon fann att 

undersökningen förklarade bäst av modifierade Jones-modellen som hade högst signifikant 

                                                      
92 Watts R och Zimmerman L (1986) 
93 Linda DeAngelo (1988) 
94 Healy P (1985), Healy P och Palepu K (1990)  
95 Healy P (1985), DeAngelo et al. (1994), Leuz et al. (2003), Rosner (2003) 
96 Guay et al (1996) 
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nivå på 28 %. Det var högre än vad DeAngelo och Healy kunde tillbringa med sina 

periodiserings modeller.97.   

Den ursprungliga Jones modellen skiljer sig från modifierad Jones modellen i avseende att 

den förenämnda inte tar hänsyn till kundfordringar och antar att daglig verksamhet som tex 

försäljningstillväxt ger normala eller 0 accruals, dvs accruals är konstanta (förhållandet 

mellan intäkter och inbetalningar avviker inte utan är samma över tiden). Medan den senare 

nämnda modellen tar hänsyn till kundfordringarnas skillnad (mellan år 0 och året innan (-1)) 

och aviserar iden att accruals är konstanta. Förhållandet mellan intäkter och inbetalningar inte 

är samma över tiden i ett företag98. Skillnad som då uppstår mellan kundfordringar och 

försäljning likställs med EM.  

Ännu en vidare utveckling av modifierad Jones modellen har gjorts – Jones cash flow 

modell99. Syftet var att förbättra modifierad Jones modell genom att tillägga en oberoende 

variabeln nämligen förändring i Cash flow (År t – År t-1)100. Alcarria testade denna modell för 

detektering av EM på spanska marknaden101. De fan att modellen gav högst förklarings grad. 

Ytterligare testades den tillsammans med Jones ursprungliga modell, Jones modifierad modell 

och andra accruals modeller på Indonesiska marknaden102. Även här upptäckte författarna att 

cash flow modellen gav den högsta signifikans nivå bland andra modeller.       
 

På senaste tiden modifierad Jones och cash flow modell har varit nästan vedertagen modell 

för detektering av EM. Men forskning är splittrad och val av modell är inte självfallen. Teoh 

tar hjälp av modifierad Jones modell och konstruerar komponenter för beräkning av 

kortsiktiga(DCA) och långsiktiga(DLA) EM103. Vi anser att fördelning av accruals på detta 

sätt kommer att skänka oss bättre och djupare inblick över hur konkursföretag hanterar EM 

och därför väljet att följa deras metod. Dessutom fördelningen av accruals på detta sätt och 

beräkning av EM har inte testat tidigare på svenska marknaden. Då blir det också intressant 

att se om den är implementerbar eller ej.  

Dock kommer vi att göra en mindre inskränkning i Teohs tillväggångssätt. Liksom 

författarna, kommer vi också att använda komponenter från modifierad Jones modell för 

                                                      
97 Dechow et al (1995) 
98 Ibid 
99 Kasnik R (1999) 
100 Ibid  
101 Alcarria et al (2004) 
102 Siregar et al (2007) 
103 Teoh et al (1998a), Teoh et al (1998b) 
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beräkning av DCA. Men för beräkning av DLA så räknar de först totala accruals (TAC) med 

hjälp av modifierad Jones modell och sedan drar av DCA (kortsiktiga accruals) för att 

bibehålla DLA (långsiktiga accruals). Mot bakgrund av Alcarria et al och Sirega et al som 

diskuterat tidigare, kommer vi att använda cash flow modell istället för beräkning av totala 

accruals (TAC). Mer utförlig beskrivning av hela processen kommer att belysas nedanför. 

 

3.2 Modifierad Jones-modell 
Företags totala accruals (TAC) i vår studie kommer att fördelas i form av kortsiktiga (CA) och 

långsiktiga (LA) accruals. Emellertid används de ej som proxy för EM. Likväl är det svårt att 

urskilja vilket del av dem är normala (naturlig kommande) eller onormala (manipulerade). 

Mening är att via regression på dem beräkna och sortera ut onormala (discretionary accruals) 

från normala så att proxy för EM; DTAC, DCA och DLA104 kan erhållas.  

TAC får vi genom att subtrahera kassaflöde från den löpande verksamheten105 ifrån årets 

resultat106.   

 

Koncentrerar vi först på CA uträkning så är det förändring i (kundfordringar + inventarier + 

övriga omsättningstillgångar) – förändring i (leverantörsskulder + skatter + övriga kortfristiga 

skulder)107.    

 

För att erhålla DCA används modifierad Jones-modell108. CA för ett visst år sätts i ekvation 

A4 som beroende variabeln och är regredierat på förändringen i försäljningen för det året med 

företag i ett och samma grupp. Samtliga variabler och interceptet delas med ingående 

                                                      
104 Detaljerad beskrivning av förkortningar kan hittas på under kapitlet ”Diverse begreppsförklaringar”. 

105 Siffror framför bokföringsmässiga grunder som tex Net income (172) speglar kod som finns i Amerikanskt 
databas ”computsat”. 

106 Healy et al (1999) 
107 Teoh et al (1998a), Teoh et al (1998b) 
108 Ibid 
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tillgångar(alltså utgående tillgångar från förra året) för att minska heteroskedasticitet109; där j 

står för företag i bransch, TAj,t-1 är totala tillgångar i år t-1, ΔSales är förändring i försäljning i 

år t för företag  j, ε är residual fel och α0, α1, är bransch specifika/företagsspecifika variabler. 

Med hjälp av minsta kvadratmetoden skattas α0 och α1(ovan) som sätts vidare i ekvation A5 

för beräkning av Non Discretionary Current Accruals. Det är den del av CA som är 

normala/naturliga, ligger utanför ledningens kontroll, kan inte manipuleras och påverkas av 

företagets storlek, bransch och kärnverksamhet110. ΔTRi,t är förändring i kundfordringar i år t 

för företaget i. Man reducerar ökning i kundfordringar med försäljnings tillväxt för att 

eventuellt kunna se kreditförsäljnings manipulation111.  

 

Subtraherar man NDAC i ekvation A6 så erhåller man DCA. Dessa anses vara onormala 

accruals vilket kan ej läsas från finansiell information. DCA har med vardagsverksamhet i 

företaget att göra som t.ex. kortsiktiga tillgångar och skulder. Ledning kan alstras dessa 

genom att bl.a. öka kreditförsäljning (ökade intäkter för företaget men själva betalningen inte 

skett) eller periodisering av leverantörsskulder osv. Det är vår första huvudkomponent som 

kommer att fungera som proxy för EM.    

 

Vad gäller vår andra huvudkomponent DLA så måste först totala accuruals (TAC) beräknas 

på det sätt så att totala onormala accruals sorteras ut från normala. Det är här inskränkning av 

Teoh et als tillväggångssätt som kommer in. Författarna använde modifierad Jones modell för 

detta. Men bakrund till diskussion i förra kapitel kommer vi att använda Jones cashflow 

modell istället. Två ytterligare oberoende variabler har introducerats till denna modell vilket 

                                                      
109 Det är helt enkelt när variansen varierar. När man gör en enkel linjär regression brukar man anta att man har 

konstant varians, detta är dock inte fallet i verkligheten, så heteroskedasticitet finns alltid i viss mån. 

110 Teoh et al (1998a), Teoh et al (1998b), A. Charitou et al. (2007)     
111 Dechow el al (1995) 
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Sammanfattning 

Trots att man kan uträkna accruals är det svårt för investerarna att avgöra vilken del av 

accruals är manipulation och vilken är självkommande (naturliga). Därför sönderdelas 

skattning på EM i olika komponenter, där NDAC och NDTAC anses vara naturliga och kan 

inte påverkas från ledningens sida. Medan andra två, DCA och DLA, kan påverkas av 

ledningen och är Proxy för EM under vår uppsats.  

 

3.2 Tillämpning av Jones modellen 
Beroende på hur data insamling utförs så finns det en rad beräknings metoder för Jones 

modell; tidsserier, tvärsnitt eller paneldata. Tidigare forskning på modellen använde sig 

tidserier för beräkning av normala accruals för varje enskilt företag114. Fördelen med det är att 

koefficienterna i modellen skattas för varje företags egna premisser. Man behöver dock stora 

mängder av data som sträcker sig över längre perioder, vilket i praktiken oftast saknas 

(överlevnadsbias). Ytterligare nackdelen är att den förutsätter variabler inom modellen 

konstanta. Hade det varit en teknisk framgång så hade normala accruals varit snitt över tiden 

(före och efter framgång) och ingen hänsyn till förminskning av anläggningstillgångar hade 

tagit.  Tvärsnittsdata beräknas som snitt för hela marknaden varje år för sig. Fördelen är att 

marknadseffekter som uppkommer år efter år beaktas. Nackdelen blir det att företags egna 

specifik konstruktion går ej beakta. Det kompenseras med en jämförelsegrupp istället115.       

Paneldata kombinerar både tidserier och tvärsnittdata. Det är lämpligt att använda när data 

består av många olika individer och år.   

Vår datainsamling är strukturerad som tvärsnittdata där samma företag, både konkurs och 

friska, undersöks årsvis. Det är för att undersöka EM beteende på konkursföretag åren innan 

de anmäler för konkurs och jämföra med friska företag. Vad som viktigt är att ha alla företag 

(jämförelsegrupp) så lik som möjlig för att kunna få någorlunda korrekt beräkning av 

accruals116. Tidigare publikationer delar företag branschvis och sedan utförs regressioner117. 

Vi kommer inte att dela på det viset eftersom Sverige utgör en liten marknad, med minsta 

bransch energi sektorn på 4-5 observationer. Det är alltför få observationer för att kunna göra 

                                                      
114 Jones (1991), Perry S och Williams T (1994) 
115 Kasznik R (1999) 
116 Ibid, Cornett et al (2008) 
117 Ibid, Teoh et al (1998a och b), A. Charitou et al. (2007), Rosner (2003)  
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tillräckligt många samt urvalsgruppen borde representera populationen på bästa tänkbara 

sätt125. I vår undersökning har vi valt att göra ett obundet slumpmässigt urval 

(sannolikhetsurval) av de friska företagen samt konkursföretagen som ingår i vår studie. Detta 

bygger på att varje enhet (företag) i populationen har samma sannolikhet att komma med i 

urvalet.126  

 

Det första steget i ett obundet slumpmässigt urval är att avgränsa populationen. Eftersom det 

är princip otänkbart att göra en studie som grundar sig på en hel population127(alla företag av 

alla sorters bolagsform i Sverige) satte vi upp vissa bedömningsgrunder (kriterier) för de 

företag som ska representera vår population, vart vi därpå gör ett urval av 

undersökningsföretag. Detta medför att vi kommer att ha två populationer, en för 

konkursföretagen och en för de friska företagen (kontrollgrupp). Slutsatserna vi kommer fram 

till ska således inte bara vara passande för vårt urval, utan dessa ska även kunna passa med 

hela populationen. 

  
Bedömnings Kriterier för företag 
 
Vi var tvungna att sätta ett antal kriterier för både konkurs företag och friska företag, för att 

det skulle vara möjligt för oss att utföra undersökningen. Nedan följer en beskrivning av de 

kriterier vi ställde upp för båda företagsgrupperna (konkurs & friska). Såldes representerar 

konkursföretag med dess kriterier samt friska företag med dess kriterier vår population för 

studien. 

 

Konkursföretag: Datasamling med valda kriterier 
 
Kriterier (1) Aktiebolag med 10-49 anställda (små aktiebolag). Det var svårt att avskilja 

vilka exakt sorts av företag tidigare undersökning hade (gjort i USA)128. Därför valde vi att 

fokusera på de sorts av företag som var mest förekommande i Sverige. Enligt SCB, små 

företag utgör majoriteten av svenska företag129 och således valde vi att ha de i vårt urval. 

Anledningen till val av just aktiebolag(AB) är att den är vanligaste bolagsform och 10-49 

                                                      
125 Ibid 
126 Ibid 
127 Ibid  
128 A. Charitou et al. (2007) 
129 Statistiska centralbyrån  
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anställda utgör majoriteten av alla AB i Sverige130. En annan betydelsefull val för AB är att 

oberoende revisorer är skyldiga utse revisionsberättelse och säkerställa deras 

årsredovisningar. Det först nämnda är oundviklig för vår undersökning då ren och oren 

revisionsberättelse används i våra hypoteser.  

 

Kriterier (2) Företag har drabbats av konkurs (inledd konkurs). Det andra kriteriet för 

vår undersöknings population var att företagen hade drabbats av en konkurs. Eftersom vår 

studie fokuserar på perioden innan konkursen fram till konkursen inleds, valde vi att 

tingsrättskoden 20 (20 = Konkurs inledd) i affärsdata.  

 

Kriterier (3) Utesluta bank och finansiella institutioner. Vi valde att eliminera dessa 

företag på grund av att de har annorlunda redovisningsstandard. Detta gör att vår 

undersöknings modeller blir svår applicerade på deras finansiella rapporter. Genom att välja 

bort SNI-kod ”K” i affärsdata reducerades dessa företag automatisk från vår population.      

 

 Friska företag: Datasamling med valda kriterier 
 
Kriterier (1) Aktiebolag med 10-49 anställda (små aktiebolag).Samma kriterier som  

nämnds under konkursföretag. 

Kriterier (2) Aktiva företag (kontroll grupp)Här valde vi att inte använda oss av 

tingsrättskoden 20. 

Kriterier (3) Utesluta bank och finans företag. Samma kriterier som nämnds under 

konkursföretag.  

 

Populationen för vår studie är alla de aktiebolag som uppfyller våra kriterier, både friska och 

konkursföretag. Vid jämförelser av två populationer är det dessutom rättvist att ha lika många 

företag av vardera131. För att få signifikant skillnad och statisktik säkerställa resultat så måste 

man ha minst 30 observationer132.  

 

                                                      
130 Thorell P och Norberg C (2005)  
131 Wahlgren L (2002) 
132 Ibid 
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Under slumpmässig urvalsteknik, som vi haft när vi hämtade in företag, bör man utforma en 

uppställning över de bolag som ska utgöra populationen i undersökningen133. Senare ska man 

med hjälp av en slumptalstabell eller dataprogram slumpmässig välja dessa bolag134. 

Affärsdata, som är vår insamlingskälla, hade en slumptalstabell över kriterier fyllda 26 635 

friska och 7026 konkurs företag. Vi använde oss utav denna slumptalstabell vid överföring av 

data till Excel samt till SPSS. Information som hämtades in var nyckeltal för Jones-modellen 

samt anmärkning av revisionsberättelser för samtliga företag, rena och orena. Bearbetning av       

revisionsberättelsen i SPSS var dock lite ansträngande. Vi var tvungna att omkoda dessa till 

0(Ren) och 1 (Oren). Vi kunde också konsentera under vår insamling av data att konkursföretag 

hade mer revisions anmärkningar än friska företag     
 
Tidsperiod 
Perioden sträcker sig över 3 års period från det året konkurs inleds och bakåt i tiden. Året där 

konkurs inleds får beteckning 0 och åren innan -1 och -2. För att inte riskera olika årsbokslut 

sned vrida resultat eller påverka i annan riktning koncentrerade vi på att ha samma årsbokslut 

för samtliga företag. Såldes åren som undersöks blir 2008, 2007, 2006 vilket likställs med 

våra beteckningar 0,-1, -2.       

 
3.5 Bortfall och tillägg  
 

Från början tänkte vi ha så många företag att det precis täckte minsta krav. Av varje 

population hämtade vi data för 50 företag för år 0, -1 och -2. Vid beräkning av EM för varje år 

var det viktigt att nyckeltal fanns för samtliga företag för alla år. Dessvärre var det inte så, och 

vi hamnade efter bortfall på 37-40 företag. Bortfall kan ha berott på otillräcklig eller ej 

existerande företagsinformation i Affärsdata, ny inkommen företag eller bortgång av 

konkursföretag. För att vara konsekvent kan vi säga att antal observationer var få. Vissa 

företag var vi tvungna att exkludera för att de inte hade fått oren revisionsberättelse för alla 3 

åren. Vi mer än dubblade antal företag istället. Av 26 635 friska och 7026 konkurs företag 

hämtade vi in 200 friska respektive 200 konkursföretag. Anledning till att vi inte tog alla 

26 635 friska och 7026 konkurs företag var att det hade blivit förstort data att handskas med. 

Inte nog med det, antal tvärsnittdata observationer för alla år hade blivit 100983 ((3*26635) + 

(3*7026)). Med tanke på tids och uppsats begränsning så hade det varit mycket svårt, om inte 

                                                      
133 Bryman A och Bell E (2007) 
134 Ibid 
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omöjlig, bearbeta all data samt räkna ut EM ekvationer med hjälp Jones-modell. Dessutom 

avgränsning är nödvändigt när man skriver vetenskapliga rapporter 135. Efter bortfall, antal 

företagen nu var 190 (95 vardera för varje population) med ren revisionsberättelse och med 

oren revisionsberättelse 142 (71 vardera för varje population). Vi tyckte ändå att val på 190 

respektive 142 undersöknings företag var skäligt för nog att kunna säkerställa EM skillnaden 

samt eventuellt vissa påverkan av ren och oren revisionsberättelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
135Dahmström K (2005)    
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3.6 Forskningsmetod 
 
Kapitlet inleds med angreppssätt och forskningsstrategi. Därefter diskuteras reliabilitet och 

validitet.   

Angreppssätt  
Vid skrivande av forskningsrapporter kan man välja mellan två olika angreppsätt, induktiv 

eller deduktiv ansats. Induktiv angreppsätt innebär att man utgår ifrån empiri för att bilda ett 

förstånd för teorin. Deduktiv utgår istället från existerande teorin, som finns på området, till 

empirin136. Vår undersökning kommer inte att handla om att alstra nya teorier. Utan studien 

kommer att utgå ifrån tidigare studier inom EM område för att sedan genomföra med vårt 

empiriska resultat. Följaktligen, kommer vi att använda befintliga vetenskapliga artiklar och 

forskning som stöttepelare och referenser till vår empiri. Därför infaller deduktiv ansats en 

naturlig val för oss.  

 

Det existerar en del kritik mot användning av deduktiv ansats. Det största är att den finns en 

risk för subjektivitet vid början av datainsamling. Det menas med att empiri, uppsåtligt eller 

ouppsåtligt, väljs så att det passar det förväntade resultatet137.  I och med vi kommer att ha ett 

kvantitativt urval så utsätts vi oss för denna risk. Men denna risk försökte vi minska genom att 

göra oss medveten för subjektivitet och konsekventa vid olika förfarandesätt. 

 

Forskningsstrategi 
Med tanke på vår uppsats syfte och frågeställning har vi bestämt oss för att använda 
kvantitativ som metod val. Denna metod försöker förklara vad som föranleder ett företeelser, 
karakteriseras framför allt av siffror vid datainsamlingen och vid analys används statistiska 
modeller. Eftersom vi kommer att använda nyckeltal och statistiska mätmetoder för att 
säkerställa EM skillnaden mellan friska och konkurs företag så besvaras vår frågeställning 
bättre med kvantitativ än annan val, t ex kvalitativ. Vårt ställningstagande kan också dras i 
parallell med Jacobsens antagande som säger ”kvantitativa metoder i stor utsträckning måste 
vara deduktiva - de bygger på att forskaren kategoriserar information innan den samlas 
in”138.  
 
 
                                                      
136 Bryman A och Bell E (2007) 
137 Jacobsen D (2002) 
138 Ibid 
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Reliabilitet 
Man kan förklara på olika sätt vad reliabilitet är. Vanligaste förklaringsbegrepp är tillförlighet 

och trovärdighet i en undersökning. Det innebär att om en annan extern person vid annat 

tillfälle utför samma undersökning och erhåller med storsannolik likartat resultat så finns det 

tecken för undersökningens höga reliabilitet139. För eventuell replikering och granskning av 

vår studie har vi försökt lämna detaljerad information avseende datainsamling och 

tillväggångssätt. 

I takt med att vår forskningsstrategi är kvantitativt så finns det större sannolik för hög 

reliabilitet än vid val av kvalitativt metod, tex vid intervju kan respondents personliga åsikter 

och tolkning av deras argument ge inflytande på studie och därmed minska reliabilitet. Å 

andra sidan mätfel och subjektiva tolkningar är mer förekommande under kvantitativa 

metoder. Detta har vi minskat bl.a. genom att vara observationskonsekvent140, dvs valt ett 

metodiskt och grundligt förfaranden. Skiljaktigheter pga. mänskligfaktorn är en faktor som 

inte går att undvika fullständigt vid datainsamling och beräkningar. Emellertid försökte vi 

minska det genom kontroll av data med sin ursprungliga källa samt dubbel granskning av 

beräknade nyckeltal och ekvationer.   

I samband med reliabilitet ska man också ha undersöknings metod och analys i tanke. Alla 

forskare använder sina egna metoder och hävdar att deras sätt är det bästa. Vi har tidigare 

redogjort och argumenterat för vår undersökningsmetod så att läsare/replikerare för insikt till 

vårt tillväggångssätt. 

 
Validitet  
”Validiteten är mått hur väl man mäter det man vill mäta”141. Att tillgå företags EM siffror 

direkt från sekundär data är nästan omöjlig. Hur noggrant konkursföretag vinstmanipulerar 

eller förskönar sina årsredovisningar jämförelse med friska företag blir således svårt att 

fastställa. För att få konkret svar och mäta rätt det som är avsedd (intern validitet) 142 valde vi 

först studera tillgänglig forskning på området. Utifrån undersökningar valde vi sedan 

beräknings modeller som är avsedda för sekundärdata för att tillgå DCA och DLA 

(discretionary accruals). Dessa användes då som en Proxy för EM. Empirisk metod kapitlet 

har gått mer i detalj om förfaringsätt samt säkerställning av skillnad mellan konkurs och friska 

företag. 
                                                      
139 Jacobsen D (2002) 
140 Bryman A och Bell E (2007) 
141 Jacobsen D (2002) 
142 Ibid   
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Vad gäller beträffande undersökningens överförbarhet i andra sammanhang så är det svårt att 

uttala sig. Visserligen har en likadan studie gjorts i USA men det återstår att se om den ger 

samma resultat på svenska marknaden eller ej. 

 

Sammanfattning 
Det är nödvändigt att vetenskapliga avhandlingar har betryggande validitet och reliabilitet. I 

vår uppsats strävar vi efter att uppnå dessa så högt som möjligt. Men det är osannolikt att man 

kan nå fullkomlig validitet och reliabilitet. Emellertid kan man minimera svårigheter genom 

att alltid gå utifrån forskningsuppgiftens premisser. I de flesta fall kan man få relativt hög 

reliabilitet. Men det kommer på bekostnad av validitet och vice versa. Dilemma blir att hitta 

en bra fördelning mellan dessa. Forskningsuppgift ska dock försöka sträva efter att nå hög 

begreppsvaliditet och reliabilitet, så kommer god resultatvaliditet självverkande143.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
143 Esaiasson P (2003)  
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                          Tabell 1A: Resultat av tvärsnittsdata regressioner enligt ekvation ovan  

                          ***,**,* föreställer statisktik signifikans på nivåer 1%, 5% och 10% respektive.        

4. Resultat 
Kapitlet presenterar undersökningens resultat. Först visas regressionsresultat från Jones 

modeller. Sedan visas företags hantering av EM samt T-test & MWW-test för våra hypoteser.    

 
4.1 Regressionsresultat från Jones modeller 
Här nedan presenteras 4 olika tabeller där resultat av tvärsnittsdata regressioner från Jones 

modeller redogörs (ekvationer A4 och A7). Tabeller 1A-1B innehåller företag med ren 

revisionsberättelse och 2A – 2B med oren revisionsberättelse. Efter att ha genomfört 

regressioner för varje grupp av företag respektive år så erhåller man koefficienterna nedan;  

 

Tabell 1A 

Friska & Konkurs Företag – Ren 
revisionsberättelse 

            

   CA 
(friska) 

CA 
(konkurs)

CA 
(friska) 

CA 
(konkurs) 

CA 
(friska) 

CA 
(konkurs)

År  -2 -1 0 
a0  -0,004 -0,118 -0,074 0,038 0,007 -0,197
tvärde  -0,1 -1,401 -0,758 0,547 0,076 -1,828
a1  1,003 -0,541 -0,19 -0,732 -0,273 -0,303
tvärde  23,319 -6,429 -1,957 -10,539 -2,904 -2,805
# observationer  95 95 95 95 95 95
Justerad R2  0,997 0,343 0,031 0,513 0,057 0,187
SIG  0,461 0,082* 0,251 0,2925 0,4715 0,038**
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                                           (A7) 

Tabell 1B: Resultat av tvärsnittsdata regressioner enligt ekvation ovan 

***,**,* föreställer statisktik signifikans på nivåer 1%, 5% och 10% respektive. 

 

                          Tabell 2A: Resultat av tvärsnittsdata regressioner enligt ekvation ovan  

                          ***,**,* föreställer statisktik signifikans på nivåer 1%, 5% och 10% respektive.        

Tabell 1B  

Tabell 1B. Friska & Konkurs 
Företag - Ren 
revisionsberättelse 

            

   TA 
(friska) 

TA (konkurs) TA (friska) TA (konkurs) TA  (friska) TA (konkurs)

År  -2 -1 0 
a0  -0,113 0,03 -0,011 0,053 -0,03 -0,476
tvärde  -1,726 0,583 -0,182 0,916 -0,375 -5,189
a1  2,253 0,108 0,037 0,25 -0,059 0,279
tvärde  6,964 2,172 0,628 4,154 -0,751 3,128
a2  -0,1 -0,145 -0,281 -0,142 -0,196 -0,225
tvärde  -1,921 -3,12 -4,91 -2,322 -2,51 -3,004
a3  -1,047 -0,888 -0,743 -0,797 -0,565 -0,593
tvärde  -3,443 -16,886 -12,894 -12,432 -7,07 -7,67
# observationer  95 95 95 95 95 95
justerad R2  0,992 0,782 0,664 0,669 0,344 0,463
SIG  0,036** 0,1487 0,347 0,096* 0,295 0,001***

 

 

 

 

Tabell 2A  

Friska & Konkurs Företag - Oren 
revisionsberättelse 

            

   CA 
(friska) 

CA 
(konkurs)

CA 
(friska) 

CA 
(konkurs) 

CA 
(friska) 

CA 
(konkurs)

År  -2 -1 0 
a0  -0,141 1,942 0,225 -0,136 -0,091 0,97
tvärde  -1,234 7,78 1,664 -2,464 -1,055 8,521
a1  -0,371 -2,94 -0,468 -0,787 -0,613 -0,465
tvärde  -3,252 -11,777 -3,461 -14,221 -7,137 -4,088
# observationer  71 71 71 71 71 71
justerad R2  0,193 0,998 0,111 0,701 0,377 0,444
SIG  0,1115 0,000*** 0,051** 0,008*** 0,147 0,000*
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                                           (A7) 

Tabell 2B: Resultat av tvärsnittsdata regressioner enligt ekvation ovan 

***,**,* föreställer statisktik signifikans på nivåer 1%, 5% och 10% respektive. 

Tabell 2B 

Tabell 2B. Friska & Konkurs Företag - Oren 
revisionsberättelse 

            

   TA 
(friska)

 TA 
(konkurs)

TA 
(friska)

 TA 
(konkurs) 

TA 
(friska) 

TA 
(konkurs)

År -2 -1 0 
a0  -0,368 -0,542 -0,092 -0,460 -0,050 0,051
tvärde  -3,319 -0,886 -0,766 -9,134 -0,615 0,354
a1  -0,096 0,959 -0,212 0,074 -0,167 0,144
tvärde  -0,880 1,598 -1,762 3,062 -2,073 0,994
a2  -0,214 -1,408 -0,073 -0,261 -0,128 -0,305
tvärde  -2,327 -12,149 -0,789 -4,533 -1,552 -3,039
a3  -0,434 -0,577 -0,551 -0,541 -0,645 -0,203
tvärde  -4,538 -1,078 -5,933 -17,135 -7,922 -2,088
# observationer  71 71 71 71 71 71
Justerad R2  0,332 0,158 0,381 0,945 0,455 0,171
SIG  0,101* 0,342 0,240 0,008*** 0,177 0,272

 
 

 

 

Tolkning av värdena  

Koefficienterna överlag skiljer sig över åren vilket ger olika värdena på CA och TA. Det är 

bl.a. annat marknadseffekten över åren som tvärsnittdata beaktar ger upphov till avskilt 

resultat. Skattade koefficienten a1 som mäter skillnaden i omsättning minus skillnaden i 

kundfordringar är både positivt och negativt över åren för samtliga företag. Det gäller även för 

modifierade Jones modell för mätning av CA. Vilket tecken man kan förvänta sig för a1 är 

inte alltid tydligt144. Jones menar att om en viss förändring sker i omsättning över åren så kan 

det orsaka inkomstökande skillnader i rörelse kapital och inkomstminskande skillnader i 

korsfristiga skulder145. Koefficienten a2 som behandlar hur anläggningstillgångar (PPE) berör 

TA, är negativt för samtliga företag. Det borde också vara det eftersom anläggningstillgångar 

förorsakar accruals i form av avskrivningar146. Den skattade Koefficienten a3 som mäter 

operativtkassaflöde är också negativt. Det går enligt med Dechows undersökning som 

åskådliggör att kassaflöde är negativt korrelerat med TA147.   

                                                      
144 Jones (1991) 
145 Se tex ekv A1 och A3 
146Ibid  
147Dechow et al (1995) 
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Förklaringsgraden i regressionerna förutom få fall är ganska hög. Ser man på modifierad 
Jones modellen som räknar den korsiktiga EM (CA) har den lägre förklaringsgraden än 
modifierad cash flow modellen. Det är inte så överraskande för att ekvation A4 har få 
variabler som förklarar den beroende variabeln CA. Men jämför man med tidigare studier så 
har Teoh et al och Perry & Williams lyckas få en genomsnittlig förklaringsgrad på 27 
procent148. Vi har fått en genomsnittlig förklaringsgrad på 35% (rena) och 47% (orena). Våra 
observationer sträcker sig från 71 till 95 medan tidigare studier hade en genomsnittlig på 88. 
Med det i åtanke så kan man iaktta att modifierad Jones modellen som räknar den korsiktiga 
EM (CA) är även applicerbar på den svenska marknaden.        
  

Genomsnittlig förklaringsgraden för modifierad cash flow modellen är 65% (rena) och 41% 

(orena). Det är ganska högt. Rättvis jämförelsegrupp av företag som vi valde, 10-49 anställda, 

gav verkligen effekt i förklaringsgraden. Kasznik som delade sitt urval efter bransch hade fått 

ett genomsnittlig förklaringsgraden på 47%.  

 

De olika t-värdena kan tyckas vara ganska låga. Det är en olägenhet som inte lyckas avlägsna 

helt i tidigare studier med. Kasznik tyder att det kanske kan bero på man har få 

observationer149. Vad gäller signifikans nivå för regressionerna så kan man se att hälften av 

dem har problem med heteroskedasticitet. Det är inte ovanligt problem och förekommer inom 

Jones modellen150. Som ekvationerna visar, division med totalt kapital laggad ett år har varit 

ett sätt att minska detta. Men denna korrigering har inte lyckats helt å hållet. Vi är medveta 

om detta men samtidigt vill poängtera att heteroskedasticitet är en välkänt problem inom EM 

forskning.         

 

4.2 Resultat från hypoteser 
Koefficienterna från ovan nämnd tabellerna sätts då i ekvationer A5 och A8 för att räkna ut 

nondiscretionary accruals. Därefter subtraheras dessa nondiscretionary accruals i ekvationer 

A6 och A9 för att erhålla DAC och DLA för uppskattning av EM. Dessa Proxys för EM 

räknas ut för samtliga företag. Sedan beräknas medelvärde av dessa Proxys för respektive 

grupp av företag (konkurs och friska) och år. För att statisktik säkerställa skillnaden mellan 

                                                      
148 Teoh et al (1998), Perry S och Williams T (1994) 
149 Kasznik R (1999) 
150 Ibid 
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konkurs och friska företag används t-test och Mann-Whitney-Wilcoxon(median värde). 

Resultatet redogörs nedan; 

 

Tabell 3A: Illustration över företags hantering av EM med hänsyn till ren 

revisionsberättelse. 

     DCA        DLA   
ÅR -2 -1 0  -2 -1 0
Konkurs F. medelvärde -0,0246 0,0065 0,0020  0,0856 0,0317 0,0373
Friska F. medelvärde -0,1579 0,0104 0,0268  0,5688 0,1148 0,0580
Skilland   ( - ) 0,1333 -0,0039 -0,0248  -0,4833 -0,0831 -0,0207
p-värde (t-test) (0,006)*** (0,909) (0,422) (0,000)*** (0,025)** (0,468)
p-värde (MWW-test) (0,004)*** (0,363) (0,237) (0,000)*** (0,031)** (0,668)

N 95 95 95   95 95 95 
Tabell 3A representerar medelvärde för EM (DCA och DLA) både för konkurs och friska företag för respektive 

år. År 0 är när konkursföretag ansöker om konkurs. Sammanlagt är det 190 företag, 95 vardera för varje 

population. T-test görs för medelvärde och MWW-test för median.   

***,**,* föreställer statisktik signifikans på nivåer 1%, 5% och 10% respektive.        

 

Som man kan konstatera från tabell 3A, är DLA signifikant avskilt från friska företag år -2 

och -1 men mönster för EM som förespråkat under resonemanget för hypotesprövning 1A 

finns inte. DLA går ner istället från 0,0856 till 0,0317. DCA’s signifikans bekräftas år -2 och 

sedan ökas det precis som vårt resonemang tyder, en ökning från -0,0246 till 0,0065. Men det 

gör friska företag med och ingen skillnad kan hittas under de åren (-1 och 0). Således 

accepteras H0 för DCA och DLA medan H1 förkastas. 

Tabell 3B: Illustration över företags hantering av EM med hänsyn till oren revisionsberättelse 

    DCA       DLA   

ÅR                -2 -1 0  -2 -1 0
Konkurs F. medelvärde 0,1002 0,0118 -0,0866 -0,4648 0,0485 0,0890
Friska F. medelvärde 0,1663 0,2407 0,0367 -0,0521 -0,1292 -0,0118
Skilland   ( - ) -0,06604 -0,22888 -0,12335  -0,41268 0,17763 0,10073
p-värde (t-test) (0,572) (0,000)*** (0,043)** (0,000)*** (0,001)*** (0,017)***
p-värde (MWW-test) (0,343) (0,000)*** 0,133 (0,000)*** (0,000)*** (0,054)**

N 71 71 71   71 71 71 

Tabell 3B representerar medelvärde för EM (DCA och DLA) både för konkurs och friska företag för respektive 

år. År 0 är när konkursföretag ansöker om konkurs. Sammanlagt är det 142 företag, 71 vardera för varje 

population. T-test görs för medelvärde och MWW-test för median.   

***,**,* föreställer statisktik signifikans på nivåer 1%, 5% och 10% respektive.        
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DCA siffror för konkursföretag minskas kontinuerlig från år -2 till ett negativt värde (-0,0866) 

år 0, då företag ansöker om konkurs. Medan friska företags DCA föreblir positivt. 

Följaktligen kan man läsa ett mönster för DCA som är avtagande för konkursföretag. År -1 

påträffas signifikans samband både för t-test och för MWW-test. År 0 påträffas signifikant 

skillnad endast för t-test (medelvärde) men eftersom vi redan har fått bekräftelse på 

signifikant samband av DCA under år -1, kan vi konsentera att H0 borde förkastas och H1 

accepteras.  

För DLA finns signifikans samband för samtliga år, både för t-test och för MWW-test. Men 

DLA siffror för konkursföretag ökas kontinuerlig från år -2 till 0 vilket går emot vårt 

resonemang förordat under hypotesprövning 1B. För friska företag förblir DLA negativt. 

Sålunda H0 accepteras för DLA och H1 förkastats. 
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5. Analys 
Här nedan kommer undersökningens resultat att analyseras. Först analyseras resultat från 
Jones modellen. Därefter kommer konkursföretags hantering av EM analyseras och hypoteser som 
lyftes fram under kapitlet ”Forskningsfrågor” förkastas eller accepteras.     

 
5.1 Jones modell  
Upptäckning och beräkning av EM är väldigt omdebatterad. Tidigare detektering av EM via 

ersättning av redovisning principer i ett företag var inte så framgångsrikt. Inte heller 

bokföringsmässiga grunder som inventarier, rörelsekapital, kundfordringar och 

leverantörsskulder var robusta för detekteringen. I vår uppsats när modifierad Jones och cash 

flow modell är applicerade så påvisar de samma resultat som tidigare undersökningar151. Även 

här kan det konsenteras att cash flow modell ger bäst resultat och har den högsta signifikans 

nivå, TA 65% jämförelse med CA 35%, precis som Alcarria et al och Sirega et al anträffade. 

Emellertid minskas förklaringsgrad för TA till 41% och ökas för CA till 47%,  när man läser 

av resultatet som man fått vid användning av data från oren revisionsberättelser. Det är typisk 

bevis för hur Jones modell kan vara känslig för inmatning av siffror, i senare fall när siffror 

inte är pålitliga eller avviker i räkenskaper.  

En annan kritik till modellen är att accruals som mätnings metod för EM, inte tar hänsyn till 

naturliga ekonomiska aktiviteter som ligger utanför lednings händer och inte heller mäter viss 

intäkt effekt som kanske skulle kunna uppstå genom förändring av avskrivningsmetod152. 

Som försvar till den först nämnda kritiken kan man säga att Jones modell är anpassat för 

fördelning av Non-discretionary och Discretionary accruals. Men frågan är om den verkligen 

på ett rättvist sätt sorterar ut Non-discretionary accruals. Likväll kan det ifrågasättas att den 

som kvarstår, i vårt fall residualen i regressionen – Discretionary accruals, verkligen speglar 

EM på ett rätt förfarandesätt.  

Trots det, är det ändå skäligt att framhäva att Jones modellen har utvecklat och förbättrat över 

åren och är vedertagen modell för beräkning av EM. Bekräftelse på bättre variant har inte 

lyckats upptäckas och med bakgrund till det anser vi att modifierat Jones och cash flow 

modell är även implementerbar på svenska marknaden.  

                                                      
151 Teoh et al (1998), Perry S Williams T (1994), Alcarria et al (2004), Sirega et al (2007) 
152 Sweeny A (1994) 
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5.2 Hypoteser 
 
Hypotesprövning 1A 
 

H0 (nollhypotes)    , Konkursföretag med ren revisionsberättelse har inte 
tendens att skifta resultat uppåt åren innan konkurs än friska företag, år 0, -1, -2. 
           
        (Ingen skillnad) 

 H1 (mothypotes)                  , Konkursföretag med ren revisionsberättelse har 
tendens att skifta resultat uppåt åren innan konkurs än friska företag, år 0, -1, -2.  
 
 ( skillnad) 
 

Resultat: H0 accepteras för både DCA och DLA. H1 förkastas. 

Att svenska konkursföretag (AB, 10-49 anställda) med ren revisionsberättelse skulle med 

hjälp av EM skifta upp resultat än icke konkursföretag går ej att verifiera. Tidigare studiers 

resonemang att ren revisionsberättelse attraherar mindre uppmärksamhet från externa 

intressenter och marknad som i sin tur leder till mer spelrum för manipulering håller inte 

här153. Visserligen kan man se att konkursföretags medelvärde på kortsiktiga EM (DCA) ökar 

men det går inte statistik säkerställa. En ökning för friska företag infaller också. Avvikelse 

från tidigare studier först och främst kan bero på internationell harmonisering av 

redovisningsstandard på en global marknad som ägt rum på sistone. I synnerhet gemensam 

lagstadgar och harmonisering av redovisningsprinciper som trätt kraft i EU har förmått 

företag uträtta mer utförlig och transparens redovisning. I och med Sverige också påverkas av 

det så får företag mindre möjlighet till EM. Jo mer utförlig och transparent redovisning utförs 

desto bättre uppsikt får externa intressenter av företag och mindre spelrum för manipulering.  

Det kan också vara olika kulturens redovisningssätt mellan USA och Sverige. Den 

anglosaxiska redovisningssätten är ju avsedd för aktieägarna och har främst uppgift till 

underrätta investerarna och kreditgivarna. Medan svensk redovisningssätt är kopplat till 

skatter och har främst uppgift till tillgodose information till staten, institutioner och 

skatteverket. I en värld som är främst ämnat för investerarna och aktiemarknad, där en 

redovisning med ren revisionsberättelse inte attraherar någon uppmärksamhet, kan få då och 

då kryphål för manipulering. Dock kan det bli krångligare att göra samma sak i en värld som 

är ämnat för staten och skatteverket och som har ofta striktare policy gentemot företag. 

Hursomhelst, den senaste tiden anglosiska traditionen har påverkat mer den kontinentala 

                                                      
153 A. Charitou et al. (2007), Dichev och Skinner (2002), Beneish et al (2002) 
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traditionen och även Sverige. Med hänsyn till det så borde vi också ha fått samma resultat 

som A. Charitou et al. Men det fick vi inte vilket tyder på starkare inverkan från gemensamma 

lagstadgar och harmonisering av redovisningsprinciper.  

Leuz lyckades ju hitta vid större marknader och större företag högre grad av EM154. Att Sverige utgör 

en liten marknad jämförelse med USA och vi hade små aktiebolag kan också tyda på avskilt 

resultat. Hade vi valt annan sorts av företag i vår undersökning så hade vi kanske fått 

annorlunda resultat. Men man får samtidigt också påpeka Leuz hade friska företag i sin 

undersökning medan vi har konkursföretag som vi jämför med.    

 
Hypotesprövning 1B 
 

H0 (nollhypotes)     , Konkursföretag med oren revisionsberättelse har inte 
tendens att vara konservativ (nedjusterar resultat) åren innan konkurs än friska 
företag, år 0, -1, -2.         
 (Ingen skillnad) 
  
H1 (mothypotes)    , Konkursföretag med oren revisionsberättelse har 
tendens att vara konservativ (nedjusterar resultat) åren innan konkurs än friska 
företag, år 0, -1, -2. 

         ( skillnad) 

Resultat: H0 förkastas för DCA och H1 accepteras. För DLA, H0 accepteras och H1 

förkastas.  

Att svenska konkursföretag (AB, 10-49 anställda) med oren revisionsberättelse tenderar vara 

mer konservativ (justerar ner resultat) än friska företag går att statisktik säkerställa för 

kortsiktigt EM (DCA) men icke för långsiktigt EM (DLA). Som tidigare studier beträffar en 

oren revisionsberättelse medför ledning av konkursföretag bli konservativa155. Anledning till 

det är att när företag inte ta ansvar, undanhåller något eller inte redovisar enligt lag och praxis 

så attraherar de uppmärksamhet från utsidan, externa intressenter156. Företag får då flera 

fingrar att göra med vilket i sin tur leder till mer aktsamhet, mindre spelrum för manipulering 

och mer konservativt beteende. Det kan också relatera till DeFond & Jiambalvos resonemang att 

om revisorerna får mer tillsyn i företaget desto mindre spelrum får ledningen till 

resultatmanipulering157. Under våra båda hypoteser så hade det varit samma 

                                                      
154 Leuz et al (2003) 
155 A. Charitou et al. (2007), Rosner (2003) 
156 Ibid 
157 DeFond och Jiambalvo (1994) 
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redovisningsstandard men utsägelse från revisorerna här har skiftat från ren till oren. Då kan 

man naturligtvis reflektera att oren revisionsberättelse sätter mer fart på ledning av dessa 

företag än vad ren revisionsberättelse gör. Ren revisionsberättelse ger inte spelrum till 

ledningen. Inte heller oren revisionsberättelse, men den får revisorerna ögonen öppna och mer 

motivation till djupare granskning av företaget som i sin tur leder till konservativt 

rapportering från lednings sida158. Man kan då ifråga sätta varför det inte här påverkar friska 

företag med? Främsta anledning är konkursföretags dåliga ekonomi tillstånd. I och med 

konkursföretag har generellt mycket sämre ekonomi än friska företag så påverkas först 

nämnds ledning mer av revisorernas oren revisionsberättelse än friska företags ledning159.      

Att vi inte lyckas hitta något mönster för DLA (långfristiga netto tillgångar) som 

sammanfaller med vår hypotes kan ha göra med att de är mer synliga. Författarna av tidigare 

undersökningar förordar att kortsiktiga accruals (DCA) är lättare att justera eller manipulera 

än långsiktiga accruals (DLA)160. Författarna påpekar att eftersom kortsiktiga accruals är så 

inbäddad i företags dagligverksamhet så är de osynliga för externer och därmed lättare för 

ledningen att justera. Medan långsiktiga som handlar om långfristiga tillgångar, avskrivningar 

m.m. är mer synliga och svårare att manipulera161. Oftast har kreditgivarna covenant på de 

tillgångar och justering på de, skrivning upp eller avskrivning ner utan deras samtycke, är 

nästan omöjlig. Efter att ha fått oren revisionsberättelse så faller det kanske naturlig att inrikta 

sig på minskning av DCA än DLA EM.  

DLA under samtliga hypoteser har varit i stort sett positiva. Jämför man med DeAngelo et als 
undersökning så hade de hittat stora avskrivningar. Det kunde också reflekteras i A. Charitou 
et als undersökning i form av negativa DLA. Varför vi får då positiva DLA handlar i stort sett 
hur US GAAP och svenskredovisning omvärderar materiella & anläggnings tillgångar. Ett 
typiskt exempel är uppskrivnings möjlighet under US GAAP inte är tillåtet medan under 
svensk praxis tillåtet. DLA kan också manipuleras genom justering av uppskjuten av 
skatter162. Beroende på vilka skattelagar båda redovisningsprinciper har skiljaktigheter mellan 
dessa också kan reflektera i vårt resultat. 

 

                                                      
158 Ibid 
159 A. Charitou et al. (2007), Rosner ( 2003) 
160 Guenther D (1994), Teoh et al (1998a,b)  
161 Ibid 
162 Teoh et al (1998a) 
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6. Slutsats 
Det är väl ganska känt att den senaste finanskrisen och uppkommande skandaler har skakat 

investerarna och ägarna i den mån, att deras oro inte avlägsnar helt även efter revisorernas 

granskning av deras företag. Synnerligen, när företag går i konkurs uppstår tvivelaktigheter 

kring resultat manipulering. Men om svenska konkursföretag med 10-49 anställda har större 

tendens att skifta resultat uppåt som följd av ren revisionsberättelse (så att låneklausul 

brytning undviks eller företags dåliga ekonomitillstånd undangöms) går ej statistiskt att 

säkerställas. Vad som bidragit till att ledning av dessa företag hålls tillbaka från applicering av 

inkomst ökande EM, är framför allt de senaste gemensam lagstadgar och harmonisering av 

redovisningsprinciper. Detta har medfört mer konkret och transparat redovisning, så att 

mindre spelrum ges. En annan grund kan också vara olika kulturers redovisningssätt mellan 

USA och Sverige och hur man ser på EM.  

Vidare under vår undersökning kunde vi också notera att Jones cash flow modell var den 

starkaste modell för detektering av EM. Däremot var det svårt att avskilja mönster på 

hantering av långsiktiga EM (DLA) under våra hypoteser. Det är betydligt mer svårare att 

manipulera dessa värden (pga. olika värderings och avskrivnings regler som förekommer över 

nationella gränser).  

Vid oren revisionsberättelse så hade konkursföretag, precis som tidigare studier bekräftar, ett 

konservativt beteende (minskning av DCA). Rädslan av att få onödiga följder från 

felrapportering och uppmärksamhet från utsidan föranleder till inkomst minskande EM 

(nedjustering av resultat). Men det är i synnerhet revisorernas krav för konservativ 

rapportering som leder till detta beteende.  

Ena sidan har vi ju sett att dessa konkursföretag inte kan begagna EM för att vilseleda 

intressenter (pga. robust gemensam lagstadgar och harmonisering av redovisningsprinciper). 

Å andra sidan har vi märkt hur revisorerna vid oren revisionsberättelse medför ledning av 

dessa konkursföretag till ett konservativt beteende vid felaktig rapportering. Om nu Enron och 

Worldcoms revisorer hade gett en revisionsberättelse som verkligen fungerat som 

”watchdog” så hade man kunnat ingripa mycket tidigare och eventuellt kunnat rädda 

företagen och andras investeringar från fördärvning.    
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7. Förslag till vidareforskning 
Flera idéer för vidareforskning uppstår. Motiv till accruals hantering av företag förtjänar mer 

ingående undersökning. Man skulle kunna kanske undersöka om hur stora konkursföretag 

som en gång var börsnoterade använde sig av EM som följd av olika revisionsberättelser. 

Eventuellt hade man hittat samma mönster eller avskiljt resultat pga. skillnaden i 

företagsstorlek. Detta hade då gett en bättre förståelse över lednings val av resultatstyrning i 

händelse av konkurs.  

 

Att åskåda EM från ägarperspektivs infallsvinkel hade också varit intresseväckande. Majoritet 

av ägarna i USA är enskilda individer och de är utspritt. Medan i Sverige är institutioner 

större ägare med stark inflytande. Det hade varit spännande se hur dessa ägarstrukturer hade 

påverkat EM och åt vilken håll den hade dragit. Syfte skulle ha varit t.ex. se under vilken 

ägarstruktur förekommer mest EM och vilka åtgärder berörs för hämning av det. Med andra 

ord istället för att undersöka revisionsberättelse påverkan på EM så undersöker man 

”corporate governance” mekanism.  

 

Som revisorer har även corporate governance mekanism roll som övervakare över ledning; 

Hade ledningen då agerat annorlunda om det hade varit olika ägarstruktur? En annan extern 

intressegrupp som har stort inflytande på företaget är kreditgivarna. Det är också tänkvärt att 

undersöka samband mellan belåning och hantering av accruals och där med EM.          
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9. BILAGOR 

Hypotes 1A 

Group Statistics 

 
Group0 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ÅR0.DCA 1,00 95 ,0020 ,21545 ,02211 

2,00 95 ,0268 ,20983 ,02153 

ÅRminusett.DCA 1,00 95 ,0065 ,23640 ,02425 

2,00 95 ,0104 ,23148 ,02375 

ÅRminustvå.DCA 1,00 95 -,0246 ,26408 ,02709 

2,00 95 -,1579 ,38497 ,03950 

ÅR0.DLAC 1,00 95 ,0373 ,18699 ,01918 

2,00 95 ,0580 ,20450 ,02098 

ÅRminus1.DLAC 1,00 95 ,0317 ,24303 ,02493 

2,00 95 ,1148 ,26363 ,02705 

ÅRminus2.DLAC 1,00 95 ,0856 ,26465 ,02715 

2,00 95 ,5688 1,21960 ,12513 

 

Independent Samples Test 

  
 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
  95% Confidence  

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tail

ed)

Mean 

Differ

ence 

Std. Error 

Differ

ence Lower Upper 

ÅR0.DCA Equal variances assumed ,213 ,645 -,804 188 ,422 -,02481 ,03086 -,08568 ,03605

- not assumed   -,804 187,868 ,422 -,02481 ,03086 -,08568 ,03605

ÅR-1 

DCA 

Equal variances assumed ,253 ,616 -,114 188 ,909 -,00388 ,03395 -,07085 ,06308

- not assumed   -,114 187,917 ,909 -,00388 ,03395 -,07085 ,06308

ÅR-1 

DCA 

Equal variances assumed 11,230 ,001 2,783 188 ,006 ,13331 ,04790 ,03882 ,22779

- not assumed   2,783 166,429 ,006 ,13331 ,04790 ,03874 ,22787

ÅR0.DLAC Equal variances assumed ,356 ,551 -,728 188 ,468 -,02070 ,02843 -,07678 ,03539

- not assumed   -,728 186,514 ,468 -,02070 ,02843 -,07678 ,03539

ÅR-1. 

DLAC 

Equal variances assumed ,046 ,830 -2,258 188 ,025 -,08307 ,03679 -,15564 -,01050

- not assumed   -2,258 186,768 ,025 -,08307 ,03679 -,15564 -,01050
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ÅR-2. 

DLAC 

Equal variances assumed 61,716 ,000 -3,774 188 ,000 -,48325 ,12804 -,73583 -,23067

-not assumed   -3,774 102,833 ,000 -,48325 ,12804 -,73719 -,22931

 

Test Statisticsa 

 
ÅR0.DCA ÅRminusett.DCA ÅRminustvå.DCA ÅR0.DLAC ÅRminus1.DLAC ÅRminus2.DLAC 

Mann-Whitney U 4064,000 4168,000 3410,000 4350,000 3694,000 2707,000

Wilcoxon W 8624,000 8728,000 7970,000 8910,000 8254,000 7267,000

Z -1,183 -,909 -2,909 -,429 -2,160 -4,764

Asymp. Sig. (2-tailed) ,237 ,363 ,004 ,668 ,031 ,000

a. Grouping Variable: Group0 

 

Hypotes 1B                                 Group Statistics 

 
Group0 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ÅR0.DCA 1,00 71 -,0866 ,35731 ,04240

2,00 71 ,0367 ,36213 ,04298

ÅRminusett.DCA 1,00 71 ,0118 ,33721 ,04002

2,00 71 ,2407 ,41264 ,04897

ÅRminustvå.DCA 1,00 71 ,1002 ,85169 ,10108

2,00 71 ,1663 ,49185 ,05837

ÅR0.DLAC 1,00 71 ,0890 ,23008 ,02731

2,00 71 -,0118 ,26508 ,03146

ÅRminus1.DLAC 1,00 71 ,0485 ,27245 ,03233

2,00 71 -,1292 ,32231 ,03825

ÅRminus2.DLAC 1,00 71 -,4648 ,81224 ,09640

2,00 71 -,0521 ,33391 ,03963

 

 

Independent Samples Test 

  
 Levene's Test for Equality of Variancest-test for Equality of Means 

  
  95% Confidence Interval  

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tai

le

d)

Mean 

Differ

ence

Std. Error 

Differ

ence Lower Upper 
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ÅR0.DCA Equal variances 

assumed 

,025 ,875 -2,043 140 ,043 -,12335 ,06037 -,24271 -,00398

- not assumed   -2,043 139,975 ,043 -,12335 ,06037 -,24271 -,00398

År-1. 

DCA 

Equal variances 

assumed 

1,792 ,183 -3,619 140 ,000 -,22888 ,06324 -,35392 -,10385

- not assumed   -3,619 134,658 ,000 -,22888 ,06324 -,35396 -,10380

År-1 

DCA 

Equal variances 

assumed 

3,925 ,050 -,566 140 ,572 -,06604 ,11672 -,29680 ,16473

- not assumed   -,566 112,018 ,573 -,06604 ,11672 -,29731 ,16523

ÅR0.DLAC Equal variances 

assumed 

3,162 ,078 2,418 140 ,017 ,10073 ,04166 ,01837 ,18309

- not assumed   2,418 137,283 ,017 ,10073 ,04166 ,01836 ,18310

ÅR-1. 

DLAC 

Equal variances 

assumed 

,673 ,413 3,547 140 ,001 ,17763 ,05009 ,07861 ,27665

- not assumed   3,547 136,224 ,001 ,17763 ,05009 ,07858 ,27668

ÅR-

2.DLA

C 

Equal variances 

assumed 

10,354 ,002 -3,960 140 ,000 -,41268 ,10422 -,61874 -,20663

- not assumed   -3,960 93,003 ,000 -,41268 ,10422 -,61965 -,20571

Test Statisticsa 

 
ÅR0.DCA ÅRminusett.DCA ÅRminustvå.DCA ÅR0.DLAC ÅRminus1.DLAC ÅRminus2.DLAC 

Mann-Whitney U 2152,000 1575,000 2288,000 2048,000 1533,000 1174,000

Wilcoxon W 4708,000 4131,000 4844,000 4604,000 4089,000 3730,000

Z -1,503 -3,858 -,949 -1,928 -4,029 -5,494

Asymp. Sig. (2-tailed) ,133 ,000 ,343 ,054 ,000 ,000

a. Grouping Variable: Group0 

 


