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Abstract  

To reduce the lack of research on graph distortion this study is made to contribute to the 
discussion about graph practice. The purpose of the thesis is to explain what firm characteristics 
affect graph distortion in annual reports. 
 
In order to fulfil this purpose, a positivistic perspective and a deductive approach was applied. 
With the assumptions that management act opportunistically and distorts the information 
disclosed in the graphs presented in the annual reports, Agency Theory, Positive Accounting 
Theory and Impression Management are used as underlying theories. Further, prior research 
regarding voluntary corporate disclosure and graph distortion are used in order to derive the 
hypotheses.  
 
The empirical method used has been a document study where the purpose was to collect 
quantitative data. In total 152 companies listed on the Stockholm Stock Exchange were 
included in the study and a comprehensive amount of 1149 graphs measured to detect their 
distortion.  
 
The findings of the study show that companies hiring an audit firm from the Big 4 disclose less 
distorted graphs. In addition, companies that pay a higher compensation to the board members 
and CEO seem to present more distorted graphs. The study also found that for companies with 
a more dispersed ownership less graph distortion occurs. However, the findings do not support 
the view that firm size and debt ratio affect the level of graph distortion within the annual report. 
 
Concluding, the study contributes with evidence indication that higher agency costs affect 
management’s actions regarding graph distortion because a more dispersed ownership leads to 
less graph distortion. Also there is evidence that managers try to justify high compensation by 
improving impression of themselves through graph distortion. 
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Sammanfattning  
Studien har gjorts för att minska bristen på forskning om vilseledande information via figurer i 
årsredovisningar och på så vis bidra till diskussionen om hur figurer tillämpas i redovisningen. 
Syftet med uppsatsen är att förklara hur vilseledande av information via figurer i 
årsredovisningar påverkas av företagsspecifika egenskaper. 
 
Studien har tagit ett positivistiskt perspektiv och tillämpat en deduktiv ansats för att kunna 
uppfylla studiens syfte. Vidare antas det att företagsledningen agerar opportunistiskt och 
kommer vilseleda informationen i figurerna som presenteras i årsredovisningarna. Därför 
bygger den bakomliggande teorin på agentteorin, Positive Accounting Theory och Impression 
Management. För att skapa hypoteserna har tidigare forsking gällande frivillig redovisning och 
vilseledande av figurer använts. 
 
Den empiriska metod som användes var en dokumentstudie där syftet var att samla in 
kvantitativa data från årsredovisningar. Studien är gjord på totalt 152 företag som är listade på 
Stockholmsbörsen och hela 1149 figurer mättes för att upptäcka mängden vilseledande 
information. 
 
Studiens resultat visar att företag som anlitar en revisionsbyrå från Big 4 presenterar färre 
vilseledande figurer. Dessutom verkar det som att företag som betalar ut en hög ersättning till 
styrelsemedlemmar och VD redovisar en större andel vilseledande figurer. Studien kan också 
påvisa att i företag med en större ägarspridning förekommer det färre vilseledande figurer.  
 
Avslutningsvis bidrar studien med bevis som indikerar att högre agentkostnader påverkar hur 
företagsledningen agerar, eftersom en högre ägarspridning leder till mindre vilseledande 
information via figurer. Där finns även bevis för att företagsledningen använder sig av 
vilseledande av figurer för att förbättra intrycket av sig själva och på så vis rättfärdiga en hög 
ersättning.  
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Förord 

Att skriva uppsatsen har verkligen varit en spännande och utvecklande utmaning med 

många timmars slit. En utmaning där vi sökt svar på fler frågor än bara vår 

forskningsfråga. Där frågan: kommer vi att klara det? Har varit den mest 

förekommande. Efter många timmars slit, stort tålamod och en konstant känsla av att 

vilja ge upp kan vi nu svara Ja! på frågan med ett stort leende och en betydligt lättare 

ryggsäck. 

Under skrivandets gång är det en mycket speciell person som betytt väldigt mycket för 

oss. En person som redan från första veckan varit enormt engagerad och investerat sin 

tid på oss. Hon har ständigt stöttat oss speciellt under de mer krävande perioderna, 

pushat oss framåt, utmanat och ställt krav. Inte minst har hon, med hjälp av sina djupa 

kunskaper som forskare, varit ett excellent bollplank med många givande diskussioner 

som gett oss nya infallsvinklar och perspektiv. Tusen tack till dig Daniela Argento för 

allt du gjort för oss under vår sista studietid! 

Till sist vill vi tacka våra familjer och nära vänner som under hela vår studieperiod har 

peppat och stöttat oss. Framför allt under de sista intensiva uppsatsveckorna. Ett stort 

och välförtjänt tack till Er! 

 

Kristianstad, den 26:e maj 2016 
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1. Inledning 

En årsredovisning är en finansiell rapport som samtliga svenska aktiebolag måste ge ut 

årligen (SFS 1999:1078). Årsredovisningen är enligt Uyar (2011) företagets viktigaste 

redskap för att kommunicera med sina ägare och andra intressenter. Innehållet i 

årsredovisningen består av finansiell information tillsammans med ledningens åsikter 

om hur verksamhetsåret har varit samt företagets framtidsutsikter (Penrose, 2008). 

Årsredovisningen är också ett redskap som investerare flitigt använder för att bedöma 

om man ska sälja, köpa eller behålla sina aktier i ett visst bolag (Penrose, 2008). 

Uyar (2011) förklarar att informationen som publiceras i årsredovisningen kan 

klassificeras som antingen tvingande eller frivillig. Den tvingande rapporteringen består 

exempelvis av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Dessa delar 

är reglerade genom lagar och standarder. Medan den frivilliga rapporteringen är upp till 

företaget själv om det ska kommuniceras eller inte, ett exempel på detta kan vara 

hållbarhetsredovisning. Beattie och Jones (1997, 2008) betonar att den frivilliga 

rapporteringen har ökat med åren eftersom företagsledningar har sett potentialen i att 

skapa Public Relations genom årsredovisningens framvagn, det vill säga den del som 

inte tillhör den finansiella rapporteringen. Visuella hjälpmedel har därför inkluderats för 

att kommunicera den finansiella informationen bättre (Beattie & Jones, 2008). Detta får 

stöd av Accounting Standards Board (2007, s. 41) som anser att de bästa 

årsredovisningarna tillgodoser någon typ av berättande och grafisk förklaring av 

verksamheten. Dock så framhäver Penrose (2008) att personen som framställer de olika 

figurerna i årsredovisningen kan manipulera dem för att de ska uppfattas på ett sätt som 

gynnar företagsledningen. Manipulationen kan exempelvis ske genom val av figur för 

att beskriva informationen, missvisande skalor eller färger som kan vilseleda. Dessutom 

har det nyligen framförts kritik gentemot revisorerna och deras sätt att ta sig an 

framvagnen. De anses vara alldeles för trångsynta och mest rikta in sig på att 

redovisningsprinciperna följs, snarare än vad företaget faktiskt kommunicerar (Fraser & 

Lee, 2016). 

Användarna av årsredovisningen varierar stort när det kommer till kunskapsnivå, från 

professionella investerare som gör noggranna analyser innan investeringsbeslut fattas, 

till den mer amatörliknande personen vars beslutsfattande kan påverkas av grafisk 

design snarare än den finansiella informationen (Penrose, 2008). Vidare nämner 
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Penrose (2008) två studier som visar på att investerare lägger lite energi på att analysera 

årsredovisningen. Den ena studien tar upp att många användare endast lägger ner 15 

minuter på att läsa årsredovisningen innan investeringsbeslut fattas. Medan den andra 

studien visar på att många endast läser i framvagnen av årsredovisningen för att få den 

beslutsgrundande informationen. Detta betyder att många användare stödjer sig bara på 

den information som företagen frivilligt lämnar i sina framvagnar, snarare än den 

tvingande delen. Beattie och Jones (1992) nämner också att användarna inte är speciellt 

noggranna när de läser årsredovisningarna, trots att det är den primära 

informationskällan till ett företag. Vidare så framgår det att människans hjärna har en 

större kapacitet att komma ihåg bilder och figurer i förhållande till text och siffror 

(Beattie & Jones, 1992). Med detta sagt blir utformningen av figurer många gånger 

avgörande för de ekonomiska beslut som investerare fattar. Det är därför viktigt att 

figurerna utformas på ett korrekt vis och ger den verkliga bilden av företagets 

ekonomiska ställning, så inte användarna vilseleds. 

I och med frivilligheten i att publicera figurer i årsredovisningen så anger Beattie och 

Jones (2008) sex skäl till att företag väljer att använda figurer istället för tabeller och 

text. Ett skäl är att ledningen kan vara mer flexibel i hur de presenterar information 

eftersom figurerna i princip inte är reglerade i lagstiftningen. Ett andra skäl är att de 

väcker intresse och skapar en mer nyanserad årsredovisning. För det tredje så är 

figurerna ett effektivt verktyg för att sammanfatta och enkelt kommunicera information 

som man vill dela med sig utav. För det fjärde så tilltalar figurer vår kognitiva förmåga 

och underlättar tolkningen av information i jämförelse med att tolka språk. För det 

femte så är det lättare att komma och processera grafisk information i förhållande till 

siffror. Till sist är figurer jämställda och något som alla kan förstå oavsett hur van en 

användare är av att läsa en årsredovisning. Dessutom är figurer oberoende av språket 

och kan därmed tolkas internationellt. Detta betyder att figurerna gör det möjligt för en 

person med språkliga brister att ta till sig finansiell information från årsredovisningar. 

Dock så menar Ianniello (2009) att det medför en risk att data i årsredovisningarna 

framställs eller vilseleds på ett fördelaktigt sätt för företaget. Likaså finner Beattie och 

Jones (2000) stöd för att företag varsamt väljer ut vilka figurer som lyfts fram och att 

om de är vilseledande så är det generellt sätt till företagens fördel. Dessutom har 

revisorerna problem med att bedöma ifall en figur visar en rättvisande bild eller inte, 
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eftersom det saknas tydliga riktlinjer för hur en bedömning av grafiskt innehåll ska gå 

till (Fraser & Lee, 2016). 

1.1. Problematisering 

Tidigare forskning har kunnat konstatera att det finns ett samband mellan företagens 

prestationer och användningen av att illustrera prestationen i olika figurer. Vanligtvis 

brukar figurer förekomma vid goda resultat och undvikas vid sämre prestationer 

(Beattie & Jones, 2008). Beattie och Jones (2000, 2001) har också visat att 82-92% av 

företagen i sex västliga länder använder sig av figurer i sina årsredovisningar. Likaså ha 

Ianniello (2009) visat att 85% av de 52 största företagen på den italienska 

börsmarknaden använder sig av figurer i sina årsredovisningar. Antalet figurer som 

används varierar mellan 5,2 till 11 stycken per årsredovisning i de olika länderna 

(Beattie & Jones 2000, 2001; Ianniello, 2009). Däremot så har forskning på företag i 

Hong Kong visat att endast 35-38% använder sig av figurer i årsredovisningarna och att 

detta kan bero på kulturella skillnader (Beattie & Jones, 2008). Sätter man tidigare 

forskning i kontext med det som tidigare nämnts angående människans förmåga att 

lättare ta till sig information som presenteras i figurer, snarare än i text. Följderna som 

detta får är att investerare som regel endast uppfattar den goda sidan av företagen, 

eftersom denna information i större grad presenteras i figurerna.  

Litteraturen visar att vilseledande information via förvrängning av figurer kan delas upp 

i olika kategorier. En av dem är selektivitet som menar att företag kommer att 

presentera information i form av figurer så länge dessa är mer fördelaktiga för företaget. 

Med andra ord kommer man att lyfta fram de nyckeltal som är de mest positiva och 

framställer företaget i så bra dager som möjligt. Till exempel visar det sig att företag 

som har haft tillväxt i omsättning är mer benägna att presentera detta i figurer än de 

företag där omsättningen minskade (Beattie & Jones, 2008). Detta gör att investerare 

behöver vara kritiska under sina 15 minuters granskning och försöka göra en 

bedömning om figurerna endast visar det som företagen önskar eller om det faktiskt ger 

en rättvis bild på företagets ekonomiska ställning.  

Företagen använder inte bara selektivitet för att presentera sig själva från sin bästa sida, 

utan även en del av de figurer som illustreras är konstruerade på ett så felaktigt sätt att 

de uppfattas som missvisande om man inte studerar rubriker och siffrorna i figuren 
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(Beattie & Jones, 2008). Forskare har använt sig av olika verktyg för att räkna fram ifall 

en bild är felaktigt konstruerad och därmed missvisande. Två av verktygen är Graph 

Discrepancy Index (GDI) och Relative Graph Discreprancy (RGD) och de mäter hur 

mycket den illustrerade figuren avviker från verkligheten (Ianniello, 2009).  

Tidigare forskning har kunnat knyta ett samband mellan företagets prestation och valet 

av att illustrera dessa prestationer i figurer. Utöver detta finns det även forskning som 

visar att företag som har gjort goda prestationer i vissa nyckeltal tenderar att lyfta fram 

dessa bra nyckeltal i figurer (Beattie & Jones, 1992). Det vill säga att om ett företag har 

ökat i omsättning genom uppköp av andra företag, men samtidigt minskat sitt 

rörelseresultat så kommer företaget vara mer benäget att visa upp en ökning i 

omsättning snarare en minskning i resultat. Vidare har studier gjorts på själva 

konstruktionen av figurerna. Där har forskare funnit att företag är mer benägna att 

förvränga figurerna så att de ger en fördelaktig bild av företagets prestation (Beattie & 

Jones, 1992). Dessa förvrängningar kan exempelvis vara att överdriva en positiv trend 

eller att underdriva en negativ trend (Beattie & Jones, 2008). Därmed har forskning 

kunnat knyta samman företagens prestationer, både totalt och i specifika nyckeltal.  

Flera studier kan visa på att figurer missbrukas i årsredovisningar. De används för att 

lyfta fram positiva resultat och undvika eller förminska sämre prestationer. 

Utgångspunkten som används i studierna börjar ofta med antagandet att ledningen har 

ett egenintresse som gör att de beter sig opportunistiskt (Beattie & Jones, 2002; 

Ianniello, 2009). Likaså används impression management som en underliggande teori 

(Beattie & Jones, 1992). Den har sin grund i att man vill framhäva och förbättra den 

upplevda bilden av ens prestationer (Beattie & Jones, 2000). 

Forskningen har nästan enbart fokuserat på kommunikationen med figurer som en 

produkt av lönsamhet. Detta samband mellan hur figurerna kommuniceras och hur 

lönsamt ett företag är har kunnat styrkas i flera studier (Beattie och Jones, 2008; 

Penrose, 2008). Däremot saknas det forskning kring vilka företagsspecifika faktorer 

som kan påverka kommunikationen med figurer. Främst faktorer som vanligtvis 

sammankopplas när forskning görs om frivillig rapportering, till exempel företagets 

storlek, ägarstruktur och bransch (Beattie och Jones, 2008). Avsaknaden av denna 

forskning tar oss vidare in på vår forskningsfråga där vi kommer att undersöka hur 

kommunikationen med figurer kan påverkas av företagskarakteristiska egenskaper som 



  Carlström & Karlsson     

13 

 

vanligtvis påverkar den frivilliga rapporteringen. Då det i dagsläget inte finns någon 

lagstiftning som reglerar informationen i figurerna. 

1.2. Frågeställning 

Hur påverkas vilseledande av information via figurer i årsredovisningar av 

företagsspecifika egenskaper? 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att förklara hur vilseledande av information via figurer i 

årsredovisningar påverkas av företagsspecifika egenskaper.  

1.4. Uppsatsens fortsatta disposition 

Resterande del av uppsatsen inkluderar fem kapitel, som är kort beskrivet nedan. 

Kapitel 2 – Vetenskaplig metod: I andra kapitlet presenteras studiens 

vetenskapsteoretiska val som ligger till grund för studiens utformande. Dessa val 

speglar vår syn på vetenskap. I kapitlet ges också en introduktion till de bakomliggande 

teorierna samt hur litteratursökningen har gått till. 

Kapitel 3 – Teori: I det tredje kapitlet kommer den teoretiska bakgrund som studien 

bygger att presenteras. Därefter följer undersökningen modell som presenteras i form av 

de fem hypoteser som senare ska testas.  

Kapitel 4 – Empirisk metod: I det fjärde kapitlet presenteras den datainsamlingsmetod 

som studien har använt. I kapitlet lyfts det även fram olika faktorer som påverkat 

datainsamlandet. Sedan förklaras det hur operationaliseringen av studiens modell har 

gjorts. 

Kapitel 5 – Empirisk analys: I det femte kapitlet sammanställs den insamlade datan 

och analyseras med hjälp av statistiska tester. Därmed kommer resultatet av studiens 

hypoteser att presenteras.  

Kapitel 6 – Slutsats och diskussion: I det sjätte kapitlet presenteras våra egna 

slutsatser kring den empiriska analysen. Därefter presenteras studiens bidrag till 

forskning och kapitlet avslutas med att lyfta fram förslag till framtida forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 

I följande kapitel kommer den vetenskapliga metoden som studien har använt att 

förklaras. Först kommer en diskussion om varför ett positivistiskt synsätt har valts 

framför ett hermeneutiskt. Därefter följer en förklaring till varför en deduktiv ansats har 

varit lämplig för att uppfylla studiens syfte. Sedan kommer en förklaring på vilken 

bakonliggande teori som använts för att skapa modellen och de viktigaste aspekterna i 

teorierna lyfts fram. Till sist kommer det en redogörelse för hur litteratur har sökts och 

hur de har bedömts.  

2.1. Forskningsfilosofi 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur vilseledande av information i årsredovisningar 

påverkas av företagspecifika egenskaper. För att kunna uppfylla syftet så kommer denna 

uppsats utgå från tidigare forskning som gjorts om frivillig rapportering och 

kommunikation med figurer. 

Ett perspektiv som kan användas för att förklara ett fenomen är genom att anta ett 

positivistiskt synsätt. I positivismen anses trovärdig kunskap föreligga om faktan går att 

observera och kan bekräftas av våra sinnen. Det positivistiska perspektivet menar att 

syftet med teorier att generera hypoteser som sedan kan testas och om de håller kan de 

också ge förklaringar av olika fenomen. Vidare grundas vetenskap i att empiriskt samla 

in tillräckliga kvantitativa data som sedan kan utgöra en grund för slutsatser som 

medför generaliserbarhet till populationen. Samtidigt måste forskaren sträva efter att 

förhålla sig objektiv genom hela datainsamlandet och även senare i analysen (Bryman 

& Bell, 2015).  

I kontrast till positivismen och insamlandet av kvantitativ data används ofta ett 

hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken skiljer sig i den mån att forskaren försöker 

införskaffa en djupare förståelse kring ett fenomen genom att undersöka ett mindre antal 

objekt, medan positivismen försöker förklara fenomen genom att samla in data från så 

många objekt att de går att generalisera för en population (Bryman & Bell, 2015). Enligt 

Denscombe (2014) är positivismen och hermeneutiken traditionellt sett konkurrerande 

gentemot varandra och båda har sin modell för hur forskningen utförs på bästa sätt. 
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Studien har undersökt ett stort antal bolag och utifrån empirin försökt skapa statistiska 

samband. Därför lämpar sig ett positivistiskt perspektiv bättre än ett hermeneutiskt.   

2.2. Forskningsansats och forskningsmetod 

Forskningen inom själva kommunikationen av figurer är ett relativt outforskat område 

sett till vad många andra områden inom redovisning är, men vad som får företag att 

frivilligt rapportera om något, exempelvis CSR-rapportering, är väl utforskat. Ett 

företags CSR-rapport ses som en sorts kommunikation, där företaget vill säga något till 

sina intressenter utan att de är tvingade till detta. Användandet av figurer kan också 

härledas till samma teoretiska utgångspunkt, eftersom denna typ av kommunikation 

också är frivillig. Denna studie har utgått från tidigare forskning som undersökt hur 

olika företagsspecifika egenskaper kan påverka frivillig rapportering, men även hur 

andra typer av kommunikation har använts i årsredovisningar. Utifrån denna tidigare 

forskning har en modell skapats. Modellen har sedan testats mot ett empiriskt insamlat 

material. Enligt Bryman och Bell (2015) är detta ett deduktivt tillvägagångssätt, det vill 

säga att ett logiskt resonemang baseras på befintlig teori mynnar ut i hypoteser som 

sedan testas empiriskt. Det tillvägagångssättet speglar även det positivistiska synsättet 

som uppsatsen har för avsikt att positionera sig emot. Eftersom vi har haft ett 

positivistiskt synsätt och har använt en deduktiv ansats som har lett fram till hypoteser 

och därmed har studien tillämpat en kvantitativ metod. Då en kvantitativ metod ger fler 

möjligheter att dra olika samband mellan olika faktorer och kunna göra generaliseringar 

om populationen.  

2.3. Teoretiskt perspektiv 

För att uppfylla uppsatsens syfte med att förklara hur vilseledandet av information i 

årsredovisningar påverkas av olika företagsspecifika faktorer har hypoteserna mynnat ut 

från agentteorin, Positive Accounting Theory (PAT) och Impression Management. Där 

agentteorin antar att individer agerar opportunistiskt och att även om det finns verktyg 

för att avhjälpa detta beteende så kan det inte helt elimineras (Jensen & Meckling, 

1976). PAT gör samma antagande om opportunistiskt beteende men fokuserar på tre 

specifika relationer och förutsäger företagsledningens agerande gentemot ägare, 

långivare och samhället i stort (Watts & Zimmerman, 1978). Impression Management 

utgår även den från opportunistiskt beteende hos individer och antar att företag kommer 
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att framställa bilden av sig själva så positiv som möjligt, medan agentteori och PAT har 

mer koncentrerade relationer i fokus så saknas detta fokus i Impression Management 

(Merkel-Davis & Brennan, 2007). Utifrån detta så kan dessa tre teorier vara lämpliga att 

utgå ifrån för att kunna förklara vilka företagsspecifika karaktärsdrag som påverkar 

förvrängningen av figurer i årsredovisningar. 

2.4. Litteratursökning 

För att kunna implementera en deduktiv ansats har vi genomfört en 

litteraturgenomgång. Litteraturgenomgången har gjort det möjligt att identifiera 

lämpliga teorier som har legat till grund för utformandet hypoteser. Litteratursökningen 

har främst bestått av vetenskapliga artiklar för att bygga en så tillförlitlig och relevant 

teoretisk grund som möjligt. De vetenskapliga artiklarna som användes hämtades från 

två databaser som HKR har tillgång till, Summon och Google Scholar. Artiklarna har 

huvudsakligen bedömts utifrån deras relevans till undersökningsområdet. Nyare artiklar 

har prioriterats framför äldre i den mån det varit möjligt att finna likvärdig information. 

Anledningen var för att få tag i ett mer aktuellt forskningsresultat. I de fall som 

artiklarna har refererat till tidigare forskning som var relevant för studien så har även 

ursprungskällan lästs för att kunna bekräfta de påstådda argumenten. Sökorden som 

använts för att söka artiklar var bland annat graph i kombination med distortion, annual 

report och financial reporting. Förutom sökorden har även artiklar sökts upp via 

artiklarnas referenslistor, alternativt har en artikels titel använts för att hitta andra 

studier som refererar till titeln. Vår teoretiska modell har skapats genom att kombinera 

olika delar av redan existerande litteratur som sedan blir presenterad i nästa kapitel.  
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3. Teori  

I detta kapitel förklaras bakomliggande teori och en beskrivning av studiens modell. 

Kapitlet börjar med att förklara agentteori, PAT och impression management och hur 

dessa kan användas för att förklara de grundläggande argument av ett företags 

användande av figurer. Genom att ta olika element från teorierna och vad tidigare 

forskning säger om frivillig rapportering har fem stycken hypoteser formats. Sist i 

kapitlet är modellen illustrerad i form av en bild. 

3.1. Agentteori 

Jensen och Meckling (1976) definierar relationen i agentteorin som ett kontrakt där 

minst en person (principalen) får en annan person (agenten) att utföra någon sorts tjänst 

för principalens räkning. Denna tjänst innehåller även någon sorts av beslutsfattande 

makt som principalen överlåter till agenten. Agentteorin antar att alla individer drivs av 

eget intresse för att maximera sin egen nytta. Detta leder till att principalen förutsätter 

att agenten inte kommer att agera för principalens bästa utan istället kommer agenten 

utnyttja principalens resurser för egen vinning. Därmed vill principalen minska 

ersättningen till agenten motsvarande den förväntade förlusten. Agenten kommer av 

detta skäl vilja ingå olika kontrakt för att övertyga principalen om att han agerar utifrån 

principalens bästa och på så vis kunna få en högre ersättning (Jensen & Meckling, 

1976).  

Agentteorin delar upp kostnaden för principalens och agentens relation i tre olika 

kostnader som tillsammans utgör agentkostnaden (Jensen & Meckling, 1976). Den 

första kostnaden är en sorts övervakningskostnad som principalen ådrar sig. Denna 

kostnad innefattar åtaganden som prestationsbaserad bonus, vars syfte är att få agentens 

och principalens intresse att likna varandra. Den andra delen av agentkostnaden är 

bonding cost. Kostnaden motsvarar det handlingsutrymme som agenten är villig att 

avsäga sig för att övertyga principalen om att agenten har samma intresse som 

principalen. Residualförlusten är den sista kostnaden. Den förklarar att agentens och 

principalens intresse aldrig kan vara exakt samma utan det kommer alltid finnas en viss 

skillnad, där agenten fattar beslut efter eget intresse (Jensen & Meckling, 1976). 

Agentteorin kan förklara varför företagsledningen frivillig väljer att lämna upplysningar 
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om sina prestationer. Företagsledningen vet om att ägarna försöker att styra dem genom 

att dra på sig olika kontraks- och övervakningskostnader. Ledningen i sin tur försöker 

att övertyga ägarna om att de agerar i ägarnas intresse. Genom att frivilligt lämna 

upplysningar om sitt arbete så kan de minska agentkostnaderna (Broberg, Tagesson & 

Collin, 2009). En annan sida är att agentteorin även kan förklara varför de frivilliga 

upplysningar som lämnas är manipulerade för att passa in i företagsledningens intresse. 

Företagsledningen utnyttjar den informationsasymmetri som finns och använder denna 

till att skapa vilseledande uppfattningar om företagets prestationer hos ägarna. Dessa 

åtgärder leder till en värdeökning på företaget som påverkar företagsledningens 

kompensation. Därmed antas det att företagsledningen kommer att manipulera den 

frivilliga informationen så länge nyttan av manipulation överskrider kostnaden för att 

avvika från ägarnas intresse (Merkel-Davis & Brennan, 2007). 

3.2. Positive Accounting Theory 

Positive Accounting Theory (PAT) använder sig av kontraktteori och argument för 

politiska kostnader för att kunna förklara och förutsäga utgången av olika 

redovisningsval som företagen använder sig utav (Beattie, 2005). PAT förutsätter, likt 

agentteorin, att de råder informationsasymmetri mellan principalen och agenten. Likaså 

antas att alla individer strävar efter att maximera sin egen nytta. Nyttomaximeringen 

sker genom att företagsledningen är innovativa när de ska redovisa då de väljer att göra 

uppskattningar och bedömningar i eget intresse (Watts & Zimmerman, 1976). Enligt 

PAT kan de olika agentkostnaderna variera på grund av olika företagsspecifika 

egenskaper som exempelvis storlek eller skuldsättningsgrad (Broberg, Tagesson & 

Collin, 2010). 

PAT bygger på tre hypoteser som förklarar vad som får företagsledningen att ta vissa 

redovisningsval (Watts & Zimmerman, 1990). Den första hypotesen säger att om det 

finns en bonus kopplat till det redovisade resultatet så kommer företagsledningen att 

använda sig av metoder för att öka resultatet och därmed sin bonus på kort sikt (Watts 

& Zimmerman, 1990). En annan typ av bonussystem är bonus som är kopplat till värdet 

på företaget. I en sådan situation kan företagsledningen försöka manipulera 

informationen som lämnas och som på kort sikt ökar värdet på företaget och därmed 

öka den egna vinsten (Merkel-Davis & Brennan, 2007).  
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Den andra hypotesen i PAT säger att företag med en hög skuldsättningsgrad kommer att 

välja redovisningsmetoder som ökar inkomsten. Detta på grund av att företag som är 

nära att bryta lånevillkor har ett större incitament till att försöka minska risken att 

avtalet bryts och på så vis undvika högre kostnader (Watts & Zimmerman, 1990). En 

högre skuldsättningsgrad ökar agentkostnaderna, eftersom långivarna skyddar sig med 

hjälp av avtal och kontrakt. En åtgärd för att minska dessa ökade agentkostnader kan 

vara att lämna ut fler frivilliga upplysningar (Broberg et al., 2010). Samtidigt ges 

chansen för företagsledningen att manipulera innehållet i upplysningarna så att de 

upplevs bättre (Merkel-Davis & Brennan, 2007).  

Den sista hypotesen i PAT säger att stora företag, snarare än små företag, kommer att 

välja redovisningsmetoder som minskar den redovisade vinsten. Anledningen är att 

stora företag är mer utsatta för publik granskning och vill undvika politiska kostnader, 

exempelvis en hårdare skattelagstiftning som påverkar vinsten i företaget(Watts & 

Zimmerman, 1990). För att undvika politiska kostnader så kan företag vara mer 

transparanta i sin redovisning och lämna fler frivilliga upplysningar (Broberg et al., 

2010). Risken för ökade politiska kostnader avskräcker även stora företag, eller företag 

som är under publik granskning, från att lämna manipulerad information på grund av 

risken att bli upptäckt (Merkel-Davis & Brennan, 2007). 

3.3. Impression management 

Impression Management konceptet har använts för att förklara beteende hos individer 

(Sandberg & Holmlund, 2015). Vidare beskriver Hooghiemstra (2000) Impression 

Management som ett forskningsfält inom det social-psykologiska området och som 

studerar hur individer presenterar sig själva gentemot andra för att upplevas som mer 

gynnsam än vad man egentligen är. Detta har översatts till forskning inom 

företagsekonomi där man utgår från att företag kommer att framställa bilden av sig 

själva och sina prestationer som bättre än vad som egentligen är fallet. Vidare kommer 

detta leda till att företagen kommer att försöka kontrollera och manipulera den upplevda 

bilden av finansiell information.  

De kommer även att använda sig utav olika strategier för att påverka intressenters 

uppfattning och beslut angående företaget (Merkel-Davis & Brennan, 2007). Utifrån 

detta antas det att företagsledningen strategiskt använder sig av årsredovisningar för att 
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manipulera intressenters uppfattning om företaget (Yuthas, Rogers & Dillard, 2002). 

Därmed har impression management vissa likheter med agentteorin. Båda utgår 

exempelvis från att företagsledningens intressen inte sammafaller med ägarnas 

intressen. Därmed kommer företagsledningen agera opportunistiskt när tillfälle ges. I 

Impression Management antas företagsledningen utnyttja de informationsasymmetrier 

som finns för att kunna vilseleda motparten och kunna införskaffa sig fördelar (Merkel-

Davis & Brennan, 2007). 

Impression Management förklarar att företag kommer att använda sig av olika strategier 

för att manipulera innehållet i årsredovisningarna. Dessa kan delas in i tre olika 

kategorier av manipulation (Beattie & Jones, 2000). En kategori är att företag fokuserar 

på att manipulera innehållet i upplysningarna. Det vill säga att de goda nyheterna lyfts 

fram och dåliga nyheter göms undan. Likaså rättfärdigar man dåliga nyheter med 

okontrollerbara faktorer. Ett annat sätt som informationen manipuleras på är genom att 

göra text lättare eller svårare att förstå. Alltså kommer fördelaktiga upplysningar om 

företaget vara enklare att förstå än de som inte är fördelaktiga. Till sist kommer företag 

att manipulera innehållet genom att lägga till grafiska designer som tar bort fokus från 

själva innehållet. Detta kan exempelvis vara att positiva nyckeltal presenteras i 

stapeldiagram istället för negativa, men det kan lika gärna vara att en positiv trend 

överdrivs (Beattie & Jones, 2000). Möjligheten att utföra dessa strategier inom 

Impression Management har ökat i takt med att årsredovisningarna har blivit mer 

omfattande. Samtidigt är många av de upplysningar som företaget kan göra oreglerade i 

lag. Därmed kan företagsledningen utnyttja sitt informationsövertag till att höja värdet 

på bolaget och därmed också sin kompensation (Merkel-Davis, 2007).  

3.4. Modell 

Modellen är uppbyggd på fem hypoteser som kan förklara varför företag väljer att 

vilseleda informationen i årsredovisningar med hjälp av figurer. Först definieras den 

beroende variabeln vilseledande information och på vilka sätt den kan vara 

vilseledande. Därefter följer de fem hypoteserna med ett logiskt resonemang som 

grundar sig på teorierna ovan samt vad tidigare forskning har funnit tillämplig och hur 

den kan förklara sambanden. Till sist illustreras modellen i form av en bild tillsammans 

med en kort beskrivning av modellen. 
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3.4.1. Vilseledande information 

Årsredovisningarna omfattning har de senaste åren ökat. Speciellt den delen av 

årsredovisningen där företagsledningen beskriver verksamhetsåret som gått (Merkel-

Davis & Brennan, 2007). Denna stora mängd information som kommuniceras ut till 

företagens intressenter kan manipuleras på olika sätt. Merkel-Davis & Brennan (2007) 

förklarar olika sätt att vilseleda användare av årsredovisningar. Till exempel kan företag 

välja att fokusera på att lyfta fram goda nyheter och därmed välja bort de dåliga 

nyheterna. Ett annat sätt är att dölja dåliga nyheter genom att använda ett svårbegripligt 

språk och på så vis göra informationen förvirrande (Beattie & Jones, 2000). Alternativt 

förklarar man negativa utfall med att de beror på okontrollerbara faktorer (Merkel-Davis 

& Brennan, 2007). Ytterligare ett sätt att lämna vilseledande information på är via 

figurer, som exempelvis stapeldiagram (Beattie & Jones, 2008). Figurer ses som ett 

effektivt verktyg för att kommunicera kvantitativ data och används regelbundet av 

företagen (Ianniello, 2009). Det finns flera olika sätt att konstruera en figur så den 

upplevs vilseledande. Till exempel kan man överdriva en uppåtgående trend eller 

underdriva en nedåtgående trend. Båda dessa sätten ger en mer fördelaktig bild av den 

illustrerade informationen. Samtidigt går det att göra tvärtom för att uppnå en motsatt 

effekt (Beattie & Jones, 2008). Studien har behandlat vilseledande information utifrån 

hur den illustreras i stapeldiagram. Eftersom det saknas forskning som förklarar hur 

stapeldiagram används i årsredovisningar. Till skillnad från hur den berättande 

informationen kan vara vilseledande (Beattie & Jones, 2008). 

3.4.2. Ägarstruktur 

Ju mer ägandet avskiljs från själva kontrollen i företaget desto mer ökar agentkostnaden 

och likaså kommer intresset mellan principal och agent att skilja sig åt (Jensen & 

Meckling, 1976). Detta ger företagsledningen ett informationsövertag och genom att 

lämna missvisande information till ägarna så kan ledning ge sken av att intresset 

sammanfaller. För företag där ägandeskapet är koncentrerat borde de ägare som 

dominerar aktieinnehavet ha tillgång till den nödvändiga informationen som de behöver 

(Cormier, 2005). I företag där det finns många olika ägare och där ledningen inte har 

något ägarintresse i företaget är det vanligare att det finns utrymme för opportunistiskt 

beteende hos företagsledningen (Adrem, 1999). Följaktligen kommer ledningen i 

företag med stor ägarspridning vara mer benägna att vilseleda information via figurer än 
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företag med en hög ägarkoncentration (Merkel-Davis & Brennan, 2007). Detta 

resonemang leder fram till följande hypotes: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan ägarspridning och vilseledande information 

via figurer. 

3.4.3. Skuldsättningsgrad 

Företag som lånar kapital mot en viss räntesats gör ofta det med ett krav från långivaren 

om att en viss skuldsättningsgrad ska hållas och företag med en hög skuldsättningsgrad 

har en större sannolikhet att göra bedömningar som minskar skuldsättningsgraden 

(Watts & Zimmerman, 1990). Vidare finns det forskning som visar att företag med en 

hög skuldsättningsgrad väljer att i större utsträckning frivilligt redovisa denna jämfört 

med bolag som har en låg skuldsättningsgrad (Ismail & Chandler, 2005). Enligt Jensen 

och Meckling (1976) beror detta på att ökade skulder även ökar agentkostnaderna och 

eftersom långivarna har möjligheten att skydda sitt kapital genom olika avtal och 

kontrakt. Genom att göra redovisa mer information så kan företagen minska 

osäkerheten hos investerarna och också minska agentkostnaderna (Prencipe, 2004). 

Tidigare forskning har visat på att företagsledningen använder sig av strategier för att 

vilseleda intressenterna genom att vara överdrivet positiva om bra nyheter och 

undvikande av dåliga nyheter (Merkel-Davis & Brennan, 2007). Därmed ger en hög 

skuldsättningsgrad incitament till att vilseleda informationen i figurer. Utifrån detta 

resonemang kommer följande hypotes:  

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och vilseledande 

information via figurer. 

3.4.4. Ersättning till styrelse och VD 

Adut, Cready och Roberts (2003) skriver att den vanligaste bonusersättningen är 

baserad på prestationer. I agentteorin antas alla agera utifrån egenintresse och vidta 

åtgärder som maximerar sin egen nytta (Jensen & Meckling, 1976). Watts och 

Zimmermann (1976) visar på att ledningen kommer att manipulera resultat för öka sin 

egen bonus. Det har visat sig att fördelaktig kommunikation, exempelvis CSR-
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rapportering, vilket förbättrar företagets rykte och investerare blir därmed mer benägna 

att investera kapital i bolaget (Jobber och Lancester, 2012). Dock så kan ledningen med 

hjälp av sitt informationsövertag manipulera bilden av företaget för att öka värdet 

detsamma (Merkel-Davis & Brennan, 2007). Därmed är företag där ledningens 

prestationer är kopplade till en bonus mer benägna att manipulera information som 

hjälper till att öka värdet på företaget och på så sätt kunna öka sin egen bonus 

(Adelberg, 1979; Rutherford, 2003). Utifrån resonemanget ovan har följande hypotes 

tagits fram: 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan ersättningen till styrelse och VD och 

vilseledande information via figurer. 

3.4.5. Storlek 

Det finns en utbredd forskning som visar att större företag tenderar att redovisa mer 

frivillig information (Meek, Roberts & Gray, 1995; Neu, Warsame & Pedwell, 1998; 

Adrem, 1999). Enligt agentteorin beror det på att agentkostnaderna ökar ju större den 

utomstående andelen av kapital är (Jensen & Meckling, 1976). Vidare så tenderar delen 

av utomstående kapital vara högre i större företag jämfört med mindre (Leftwich, Watts 

& Zimmerman, 1981). En förklaring till att större företag redovisar mer är för att 

ledningen önskar att minska agentkostnaderna (Adrem, 1999). En annan förklaring till 

att den frivilliga redovisningen ökar med storleken på företaget är att med en ökad 

storlek så är företaget mer utsatt högre politiska kostnader (Watts & Zimmerman, 

1976). Enligt Merkel-Davis & Brennan (2007) leder även den ökade utsattheten till att 

företagsledningen är mer försiktiga i att försöka vilseleda sina intressenter. Detta 

betyder att större företag är mer benägna att visa att håller sig på rätt sida. Genom detta 

resonemang följer nästa hypotes: 

 

H4: Det finns ett negativt samband mellan företagens storlek och vilseledande 

information via figurer. 
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3.4.6. Revisionsbyrå 

Revisionen av en årsredovisning är ofrånkomlig, samtidigt som den skänker legitimitet 

till dokumentet (Merkel-Davis & Brennan, 2007). Utifrån agentteorin så finns där 

övervakningskostnader som principalen ådrar sig för att kontrollera agenten (Jensen & 

Meckling, 1976). Revisorn kan ses som en del av dessa övervakningskostnader då 

denne kan styrka agentens rapportering (Chow, 1982). Tidigare forskning har undersökt 

om valet av revisionsbyrå har en effekt på mängden redovisad information (Uyar, 

2011). Enligt Malone, Fries och Jones (1993) är mindre revisionsbyråer mer känsliga 

för påtryckningar från kunder på grund av den ekonomiska förlusten det skulle innebära 

att förlora en stor kund. Tidigare forskning har funnit ett samband mellan 

revisionsbyråns storlek och antalet använda figurer i årsredovisningen (Uyar, 2011). 

Detta samband kan tyda på att större revisionsbyråer uppmanar företag att använda sig 

av figurer i årsredovisningen. Samtidigt borde de vara mer måna om att de stämmer. 

Detta resonemang leder fram till följande hypotes:  

 

H5: Det finns ett negativt samband mellan revisionsbyråns storlek och vilseledande 

information via figurer. 

3.4.7. Modellbeskrivning 

I modell 3.1 nedan illustreras modellen som har skapats utifrån hypoteserna. De röda 

boxarna på vänster sida illustrerar de oberoende variablerna i hypotes ett till fem. Sedan 

visar pilarna på vilken riktning som påverkan sker. I de små rutorna ovanför respektive 

pil framgår i vilken riktning som hypoteserna antas påverka vilseledande information, 

det vill säga att (+) betyder mer vilseledande information och (–) betyder att den 

vilseledande informationen antas minska. Till sist är den blåa rutan till höger visas den 

beroende variabeln som antas påverkas av de olika hypoteserna.   
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Figur 3.4.1: Faktorer som påverkar vilseledande information 
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4. Empirisk metod 

Inledningsvis diskuteras varför dokumentstudie har varit den mest tillämpliga 

datainsamlingsmetoden för studiens syfte. Därefter presenteras hur urvalet har gått till 

och hur många företag som exkluderats från undersökningen. Vidare följer 

operationaliseringen som börjar med att förklara hur den beroende variabeln har 

beräknats. Sedan beskrivs de oberoende variablerna och hur de har samlats in. Till sist i 

operationaliseringen förklaras det vilka kontrollvariabler som ingår i studien och hur 

dessa har beräknats. I det efterföljande avsnittet presenteras analysmetoden som förklara 

hur empirin har hanterats och vilka tester som gjorts. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för studiens hänsynstagande gentemot reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet samt vad som gjorts för att öka dessa. 

4.1. Datainsamlingsmetod 

För att uppfylla studiens syfte om att förklara hur vilseledandet av information påverkas 

av olika företagsspecifika egenskaper har den valda forskningsmetoden använts för att 

samla in kvantitativ data. Detta har gjorts eftersom syftet är förklarande och därmed ska 

empirin sammanställas och testas med hjälp av statistiska metoder (Bryman & Bell, 

2015). 

Restriktionerna är få över vad som får publiceras på nätet, därför måste de dokument 

som avses för forskningen var noga övervägda med hänsyn till författare, autenticitet 

och trovärdighet (Denscombe, 2014). Därmed har företagens årsredovisningar valts för 

insamlande av data, då dessa dokument är det mest trovärdiga som företag kan ge ut i 

samband med sin finansiella rapportering.  

Den här studien har baserats på dokument i form av inhämtat material från företagens 

årsredovisningar. Det finns flera fördelar med att bygga forskningen på dokument, för 

det första så är det oftast enkelt att få tag på de informationsrika källorna. En annan 

fördel är att metoden är kostnadseffektiv, då en stor mängd data kan samlas in till en 

förhållandevis låg kostnad. Vidare kan dokument granskas av andra då datakällan i 

regel är varaktig och tillgänglig för allmänheten. Metoden har också nackdelar likt 

andra metoder, för det första kan dokumentets information i större grad vara baserad på 

författarens tolkningar än på verkliga förhållanden. En annan nackdel är att författaren 
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behöver göra en bedömning av källans trovärdighet, eftersom att källan kan vara 

föråldrad eller av dålig kvalité. Till sist så har dokument vanligtvis framställts i ett annat 

syfte och är därför inte helt ändamålsenliga (Denscombe, 2014).  

4.2. Urval 

Studien har begränsats till att undersöka företag som är listade på Stockholmsbörsens 

(OMX) Large Cap-, Mid Cap- och Small Caplistor. Vidare så har även begränsning 

gjorts till ett räkenskapsår. Dessa begränsningar har gjorts på grund av tidsmässiga skäl. 

Det räkenskapsår som studien undersöker är 2014 och de företagen med brutet 

räkenskapsår går över perioden 2014/2015. Detta för att samtliga bolag inte hade lämnat 

årsredovisning för 2015 under april 2016 som var tidpunkten för datainsamlandet, 

genom att välja 2014 till undersökningen så har risken för ett för tunt datamaterial 

minimerats och jämförbarheten i materialet har inte komprimerats. Sex bolag har endast 

haft årsredovisning på engelska. Dock så har analysen handlat om den grafiska 

presentationen av figurer och målet har varit att mäta denna. Detta har medfört att 

språkskillnaden inte har vållat några problem i terminologin för variablerna då dessa är 

välkända på både svenska och engelska. Därmed påverkar inte de engelskspråkiga 

årsredovisningarna studiens reliabilitet eller validitet, vilket betyder att även 

årsredovisningar på engelska har inkluderats i urvalet. 

För att få fram vilka bolag som är listade på Stockholmsbörsen så har listor hämtats från 

Avanzas hemsida. Därefter har sökmotorn Google använts för att ladda ner PDF-

versioner av årsredovisningarna. Dessa har hämtats från företagens egna hemsidor. 

Årsredovisningarna har sedan skalats ner till att endast innehålla de sidor med 

stapeldiagram för att få ett mer lätthanterligt material efter utskrift. Anledningen till 

utskrifterna var för att det ansågs som nödvändigt med fysiska kopior för att kunna mäta 

stapeldiagramen med noggrannhet.  

Det var totalt 286 bolag listade på Stockholmsbörsens tre listor vid utgången av 2014. 

Utav dessa exkluderades alla banker och andra kreditinstitut på grund av att de omfattas 

av andra regelverk än bara IFRS, vilket har framgått i respektive bolags årsredovisning 

under not 1, redovisningsprinciper. Dessa företag uppgick till 20 stycken. Vidare har 71 

bolag exkluderats för att de inte har använt sig av stapeldiagram i sina årsredovisningar, 

alternativt har de använt sig utav stapeldiagram som inte har gått att mäta och därmed 
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har de ansetts vara irrelevanta för studiens syfte. Yterliggare 42 företag har exkluderats 

av andra skäl som till exempel att det inte har funnits någon tillgänglig årsredovisning 

för 2014. Tills sist slutade studien på 152 undersökta bolag. 

4.3. Operationalisering 

Operationalisering är processen när de framtagna koncepten ska omvandlas till något 

mätbart (Bryman & Bell, 2015). Syftet med operationaliseringen är att skapa mått som 

kan användas för att förklara forskningsfrågan (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). I 

uppsatsen har hypoteser tagits fram i teoridelen. Hypoteserna låg till grund för 

utformandet av måtten. Detta för att måtten ska avspegla hur vilseledandet av 

information i årsredovisningar påverkas av företagsspecifika egenskaper.  

4.3.1. Beroende variabel 

Den beroende variabeln i den teoretiska modellen är vilseledande information via 

figurer, som avgränsades till att endast mäta stapeldiagram på grund av mättekniska 

problem (Mather et al., 2005). Forskningen har använt sig av två olika metoder för att 

mäta om en figur är vilseledande eller inte. De två metoderna är Graph Discrepancy 

Index (GDI) och Relative Graph Distortion (RGD) (Ianniello, 2009). GDI har dock varit 

en frekvent använd mätmetod i tidigare forskning (Beattie & Jones, 1992, 1997, 2000; 

Ianniello, 2009). Medan RGD togs fram av Mather et al. (2005) för att komplettera GDI 

som mätmetod, denna har även Ianniello (2009) använt sig utav i sin studie. 

GDI har baserats på Tuftes ”lie factor” och som senare vidareutvecklades utav Taylor 

och Andersson (Beattie & Jones, 2008). Själva mätmetoden förklaras enligt följande 

formel:  

𝐺𝐷𝐼 = (
𝑎

𝑏
− 1) × 100%  

Där a är den relativa förändringen i cm i figuren och beräknas genom följande formel: 

𝑎 =
𝐻ö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛 − 𝐻ö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛

𝐻ö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛
× 100% 

Och b är den relativa förändringen i data i figuren och beräknas genom följande formel: 

𝑏 =
𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛 − 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛
× 100% 
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När en figur är korrekt konstruerad så är GDI=0. Om talet blir negativt så är 

informationen i figuren underdriven, medan ett positivt tal betyder att informationen är 

överdriven. Vidare finns det ett acceptansområde för vad som räknas som vilseledande 

och vad som är så pass liten förvrängning att den inte kan upplevas som vilseledande. 

Acceptansområdet löper mellan -0,1<GDI<0,1, det vill säga att en förvrängning på 10% 

upplevs inte som vilseledande (Ianniello, 2009). Studien har använt sig av RGD som 

mätmetod på grund av de tekniska problem som finns med GDI. Anledningen till att 

GDI har valts bort som mätmetod är på grund av fyra begränsningar som Mather et al. 

(2005) pekar ut:  

Den första begränsningen är att om förändringen i cm=0 så blir GDI alltid -100%, vilket 

betyder att figuren alltid blir 100% underdriven oavsett hur stor förändringen i data är. 

Med andra spelar det ingen roll ifall stapeldiagrammet är vilseledande eller inte.  

Den andra är ifall proportionen i förändringen mellan a och b är lika stor mellan två 

olika figurer. Detta leder till samma GDI-värde, men om de plottas ut i två diagram är 

den visuella skillnaden betydligt större mellan de två stapeldiagrammen.  

Den tredje begränsningen innefattar figurer med små förändringar i stora tal, eftersom 

det kan vara svårt att rita diagramet korrekt på mikrometern. Det leder till att GDI-

värdet blir högre än vad det uppfattas visuellt sett.  

Den sista begränsningen i GDI-mätmetod är om förändringen i data är noll, det vill säga 

b, eftersom det rent matematiskt inte går att dividera med talet 0 i nämnaren. 

Dessa begränsningar har lett fram till att RGD har valts som mätmetod istället. Formeln 

som Mather et al. (2005) använder sig av för att beskriva RGD är följande:  

𝑅𝐺𝐷 =
𝑔2−𝑔3

𝑔3
  

Där  

𝑔2 = 𝐻ö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑐𝑚 𝑝å 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛 

𝑔3 = 𝐷𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎 ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛  

därmed kan g3 också uttryckas följande: 

𝑔3 =
𝑔1

𝑑1
× 𝑑2 
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Där 

𝑔1 = 𝐻ö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑐𝑚 𝑝å 𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛 

𝑑1 = 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛 

𝑑2 = 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑝𝑒𝑙𝑛 

Begränsningarna med GDI finns inte i RGD (Mather et al., 2005).  

En begränsning med att använda RGD som mätmetod skulle vara i de fall g3=0, 

eftersom division med 0 är matematiskt omöjligt. Dock är det ovanligt att g3=0 

påträffas i årsredovisningar (Mather et al., 2005).  

För att en figur skulle inkluderas i studien så har den varit tvungen att uppfylla två 

kriterier. Det första är att figuren måste vara ett stapeldiagram. Den andra är att data i 

staplarna måste gått att utläsa i form av siffror. Med andra ord har det funnits fall där 

antingen d1 eller d2 inte funnits angivna i figuren eller i årsredovisningen. Dessa figurer 

har uteslutits eftersom att mäta data i figuren hade visat på en perfekt konstruerad figur 

och därmed varit meningslös att ha med. Det betyder att i de fall en figur var 

ofullständig så exkluderades den även från antalet figurer och de har därför inte 

påverkat den ackumulerade RGD:n eller den genomsnittliga RGD:n. Likaså har alla 

andra typer av diagram (linjediagram, cirkeldiagram, etc.) exkluderats och inte heller 

påverkat antalet figurer eller RGD.  

Intervallet i RGD sträcker sig från negativa till positiva värden som kan vara oändligt 

stora. Då det inte finns någon begränsning i hur stor en över- eller underdrift kan vara. 

Mather er al. (2005) och Ianniello (2009) använder halva GDI-värdet för att bestämma 

om en figur ska räknas som vilseledande eller inte. Det betyder att studien har använt -

0,05<RGD<0,05 som acceptansområde för att bestämma vad som är en korrekt 

konstruerad figur. Med andra ord är årsredovisningarnas vilseledande information i 

figurer större ju högre RGD-värdet är i absoluta tal.  

Den beroende variabeln har beräknats på tre olika sätt. Först har absolutvärdena av 

RGD summerats till ackumulerad RGD som mäter hur mycket vilseledande information 

som respektive företag har totalt sett. Detta kan dock vara ett orättvist mått gentemot de 

företagen med många stapeldiagram. Därmed har en andra mätmetod tagits fram. Den 

andra mätmetoden har tagit ackumulerad RGD och dividerat det med antalet 

stapeldiagram som mätts för att få fram genomsnittlig RGD. Detta har gjorts för att inte 
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straffa företagen med många stapeldiagram, eftersom nästan alla figurer har haft ett 

RGD-värde över noll. Den sista mätmetoden som använts har beräknats genom att 

antalet figurer som har haft ett RGD-värde över 0,05 har dividerats med det totala 

antalet figurer. Detta för att få fram andelen vilseledande figurer som företagen har 

använt. Sammanfattningsvis är den beroende variabeln (RGD) en kvantitativ variabel 

som går från 0 till oändlighet. Dock går andelen missvisande figurer från 0 till 100, 

eftersom ett företag inte kan ha fler missvisande figurer än vad det totala antalet figurer 

som använts. Denna variabel har använts för att kunna testa sambandet mellan de 

oberoende variablerna och RGD.  

4.3.2. Oberoende variabler  

Efter att ha mätt RGD för samtliga företag togs de oberoende variablerna fram. 

Variablerna som undersöktes var ägarspridning, skuldsättningsgrad, ersättning till 

styrelse och VD, företagens storlek och revisionsbyrå. Hur respektive variabel mättes 

förklaras nedan: 

Ägarspridning mättes genom att andelen aktier som ägs av en ägare med maximum 2% 

ägande av det totala antalet aktier. Eftersom dessa ägare normalt sett anses vara okända. 

Tidigare forskning har beräknat andelen okända ägare har sedan gjorts genom att ta 

100% av aktierna minus de den andelen av kapitalet som ägs av ägare med mer än 2% 

aktieinnehav (Prencipe, 2004; Broberg et al., 2010). Därmed har samma 

beräkningsmetod tillämpats i studien. Denna variabel har gjort det möjligt att testa 

hypotes 1. 

Skuldsättningsgraden har beräknats genom att manuellt dividera skulderna med totalt 

eget kapital (Adrem, 1999; Broberg et al., 2010). Detta gjordes för att säkerställa att 

skuldsättningsgraden mättes på samma sätt i alla bolag. Skulderna och det egna 

kapitalet har hämtats från respektive företags balansräkning i årsredovisningen. Denna 

variabel har gjort det möjligt att testa hypotes 2. 

Ersättning till styrelse och VD har i tidigare studier beräknats genom att ta hela 

kompensationen för styrelse och VD. Exempelvis har Barontini & Bozzi (2011) använt 

sig av denna metod för att beräkna bonus. Informationen har hämtats från 

årsredovisningarnas noter. Där hänsyn tagits mot hela koncernledningen genom att 
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subtrahera deras ersättning för att kunna göra värdena jämförbara med varandra. Denna 

variabel har gjort det möjligt att testa hypotes 3. 

Företagens storlek har beräknats med hjälp av tre olika variabler var för sig. De tre 

variablerna som har hämtats från företagens årsredovisningar är balansomslutning, antal 

anställda och omsättning. Sedan har logaritmen beräknats på var och en av de olika 

variablerna. De tre logaritmerna har sedan individuellt använts för att bedöma storleken 

på företagen (Broberg et al., 2010). Denna variabel har gjort det möjligt att testa hypotes 

4. 

Revisionsbyrån har tagits fram genom att lokalisera den påskrivande revisorn i 

årsredovisningarna och vilken byrå denne tillhör. Byråerna har delats upp efter vilka 

som tillhör Big 4 och vilka som inte gör det. Big 4 utgörs av Ernst and Young, Deloitte, 

KPMG och PwC (Broberg, Tagesson, Argento, Gyllengahm & Mårtensson, 2016).  

Sedan har en dummy variabel använts där 1 är lika med att revisorn tillhör Big 4 och 0 

är lika med alla övriga revisionsbyråer. Denna variabel har gjort det möjligt att testa 

hypotes 5. 

4.3.3. Kontrollvariabler 

Tidigare forskning har visat på att lönsamma företag är mer benägna att använda sig av 

vilseledande information som förstärker bilden av företaget (Beattie & Jones, 2008). 

Därför har lönsamhet tagits som med kontrollvariabel och har manuellt beräknats som 

räntabilitet på totalt kapital (Broberg et al., 2010). Där informationen har hämtats från 

företagens resultat- och balansräkning i den aktuella årsredovisningen. 

En andra kontrollvariabel som har identifierats i tidigare forskning och som kan förklara 

varför företag lämnar vilseledande information är bransch (Merkel-Davis & Brennan, 

2007). Branscherna delades inledningsvis in efter Nasdaq OMX Stockholm 

kategorisering som är följande: Oil & Gas, Materials, Industrials, Consumer Goods, 

Consumer Services, Health Care, Telecom, Utilities, Financials och Technology. Dock 

var det vissa branscher med för få observationer, vilket ledde till att de kodades om till 

tre kategorier, Manufactoring, Service och Technology. Kategorierna har sedan använts 

som dummyvariablar när de har testats i regressionen.  

Om företagen är noterade på fler än en marknad kan ha en påverkan på om företag 

vilseleder information via figurer eller inte. Tidigare forskning har testat sambandet 
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mellan företag listade på fler marknader och innehållet av den frivilliga redovisningen 

(Broberg et al., 2010). Därmed har företag listade utomlands tagits med som en 

kontrollvariabel. Variabeln har behandlats som en dummyvariabel där 0 motsvarade 

företag som endast var listade på Stockholmsbörsen och 1 motsvarade de företag som 

var listade på fler än en marknad. 

Andelen utländska ägare har tagits med som en kontrollvariabel då en större skillnad 

mellan ägares kulturella skillnader påverkar informationsasymmetrin och antas öka 

agentkostnaderna (Broberg et al., 2010). Ökningen av informationsasymmetri ger 

därmed större utrymme för att vilseleda information i årsredovisningarna via figurer. 

Andelen utländska ägare har beräknats genom andelen utlandsägt aktier som företaget 

har och som redovisats i årsredovisningarna.  

Ytterligare en kontrollvariabel som tagits med är börslista, det vill säga om företagen 

tillhör Large Cap, Mid Cap eller Small Cap. Dessa har kodats genom att skapa en 

dummyvariabel för respektive kategori. 

Den sista kontrollvariabeln är antal figurer som har tagits med för att ackumulerad 

RGD borde öka i samband med att fler figurer används. För att kunna urskilja ifall 

samband beror på vilseledande eller att de endast har använt sig av fler figurer än andra 

företag. 

4.4. Analysmetod 

Samtliga beräkningar har gjorts med hjälp av ett excelark (Bilaga 1) där samtliga värden 

har skrivits in och sedan har färdigkonstruerade formler räknat ut de olika variablerna. 

När alla variablerna räknats ut så importerades de till SPSS för att köra statistiska tester. 

I SPSS inleddes med att alla variablerna testades i ett Kolmogorv-Smirnow-test för att 

se om det fanns någon normalfördelning. Därefter gjordes en korrelationsmatris med 

hjälp av Pearsons Korrelation. Detta för att upptäcka fall av multikollinearitet mellan 

variabler innan de användes i en multipel linjär regression. Till sist gjordes en multi 

linjär regression för att testa modellen. Signifikantnivån som användes för att acceptera 

eller förkasta hypoteserna var 10%, eftersom detta är en vanlig signifikansnivå för 

statistiska samband inom tidigare forskning (Beattie & Jones, 1992,1997). 
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4.5. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet menas att resultaten av en studie är konstant givet att kontexten som 

studien utförs i är den samma. Variationer i mätningen beror på att objektet som 

undersöks förändras och inte på grund av att det finns brister i mätinstrumenten som 

använts i studien (Denscombe, 2014). Därmed är det viktigt hur studien är utformad för 

att kunna skapa pålitliga resultat (Bryman & Bell, 2015). Undersökningen som gjorts 

kan enkelt replikeras av andra forskare eftersom de utgivna årsredovisningarna inte 

förändras med tiden. Samtidigt finns alla variabler tillgängliga i årsredovisningarna och 

beräkningarna för dessa är likadana. Därmed kan studien anses uppnå en hög 

reliabilitet. En annan aspekt som kan ha påverkat studiens reliabilitet är det faktum att 

figurerna har mätts av två personer, vilket kan leda till olika resultat på grund av olika 

uppfattningar av vad som ska mätas. För att öka reliabiliteten har därför de första 

figurerna mätts och bedömts tillsammans innan de har delats upp mellan forskarna. 

Validitet är när man mäter de saker som man har för avsikt att mäta (Bryman & Bell, 

2011). Med andra ord är det viktigt att datamaterialet är kvalificerat för att kunna 

genomföra undersökningen och att datamaterialet kan mätas upp på ett korrekt vis. 

Detta måste forskaren bedöma utifrån existerande teorier och den kunskap som finns 

inom området (Denscombe, 2014). Undersökningen har utgått från tidigare forskning 

för att ta fram mått som gör hypoteserna mätbara. Detta tillför studien en högre 

validitet. Att ha tydliga mått och mätmetoder är en förutsättning för att klara sig undan 

problem. Det är därför viktigt att forskaren använder ett noggrant mått och att det 

tillämpas på ett konsekvent sätt (Evjegård, 2009). Då samtliga mått har funnits 

tillgängliga i årsredovisningarna så har de kunnat tillämpas konsekvent genom hela 

studien. Dock har vissa företag haft Euro, Brittiska pund eller US dollar som 

redovisningsvaluta istället för svenska kronor. För att öka validiteten har därför 

redovisningsvalutan omräknats till svenska kronor motsvarande den växelkurs som 

Riksbanken angav 2014-12-30. Anledningen till att endast ett datum användes var för 

att samtliga bolag som hade en annan redovisningsvaluta använde kalenderår som 

räkenskapsår.  

Generaliserbarheten är ett mått som visar hur väl en studie kan anses gälla även för 

andra studier (Denscombe, 2014). Då studiens hypoteser har genererats utifrån ett redan 

existerande teoretiskt ramverk vilket styrker generaliserbarheten (Bryman & Bell, 
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2015). Då studien är gjord på svenska börsnoterade företag betyder detta att 

generaliserbarheten är begränsad till en svensk kontext eftersom det inte har tagits 

hänsyn till kulturella skillnader mellan länder. En annan aspekt som påverkar 

generaliserbarheten är att urvalet började på samtliga 286 börsnoterade företagen på 

Large-, Mid- och Small Caplistorna men slutade på 152 på grund av olika orsaker. Dock 

finns det ingen anledning att det undersökta underlaget inte skulle kunna anses vara 

representativt för populationen. 
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5. Empirisk analys 

Inledningsvis i den empiriska analysen används beskrivande statistik för att ge en 

överblick över det empiriska materialet. Den beskrivande statistiken börjar med att visa 

fram hur urvalet är fördelat på Stockholmsbörsen och branschtillhörighet. Därefter lyfts 

den beroende variabeln fram och de tre olika beräkningarna som använts för att mäta 

RGD. Till sist redovisas beskrivande statistik för de oberoende variablerna. I nästa del 

görs en bivariat analys av det empiriska materialet och framställs i form av en 

korrelationsmatris. Avslutningsvis redogörs det för hypotesprövningen där resultatet för 

hypoteserna presenteras.  

5.1. Beskrivande statistik 

I syfte att skapa en översikt av det empiriska materialet kommer beskrivande statistik att 

tillämpas. Detta sker genom en univariat analys där varje variabel analyseras var för sig 

(Bryman & Bell, 2015). Först görs en beskrivning av urvalet och hur detta fördelat sig 

på respektive börslista och bransch. Sedan presenteras den beroende variabel och till 

sist de oberoende variablerna.  

När urvalet var färdigt återstod det 152 företag. Tabell 5.1.1 visar fördelningen på de 

olika börslistorna. Det var jämnt fördelat mellan företagen på Mid Cap och Small Cap 

med 36,2% respektive 35,5%. Large Cap är något underrepresenterad, men består likväl 

av ungefär 28% procent av urvalet. 

Tabell 5.1.1: Börslistor 

 
 

I tabell 5.1.2 visar urvalets fördelning efter bransch. Den bransch som omfattade flest 

företag var Service som stod för drygt 47% av urvalet. Därefter följer företagen som 

verkar inom Manufactory och motsvarar nästan 37% av företagen. De resterande 

företagen återfinns i Technology och står för ungefär 16% av urvalet.  

Frekvens Procent

Large cap 43 28,30%

Mid cap 55 36,20%

Small cap 54 35,50%

Totalt 152 100,00%
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Tabell 5.1.2: Bransch 

 
 

Gällande den beroende variabeln, i tabell 5.1.3, redovisas minimumvärde, 

maximumvärde, medelvärde och standardavvikelsen för ackumulerad RGD, 

genomsnittlig RGD samt andelen RGD > 5%. Ackumulerad RGD hade 0 som minsta 

värde och 3,1052 som högst. I genomsnitt är ackumulerad RGD 0,2491 med en 

standaravvikelse på 0,3756, vilket tyder på att det finns en stor spridning i materialet. 

Den andra beroende variabeln, genomsnittlig RGD, gick från minimum 0 till som mest 

0,4167. I genomsnitt var RGD 0,0346, vilket betyder att företag generellt sätt inte 

vilseleder så mycket information via figurer eftersom värdet i genomsnitt är lägre än 

0,05 som anses vara nivån för vilseledande. Standardavvikelsen för genomsnittlig RGD 

är 0,0502 vilket betyder att även här finns en relativt stor spridning i materialet. Andel 

RGD > 5% går från minimivärdet 0 till maximivärdet 1, vilket motsvarar måttets 

intervall. I genomsnitt är 13,12% av figurerna som företagen använder missvisande med 

en standardavvikelse på 20,59 procentenheter. Detta tyder på att materialet är 

snedvridet, eftersom skalan inte kan falla under 0.   

Tabell 5.1.3: Ackumulerad RGD och genomsnittlig RGD 

 
 

De oberoende variablerna inleds med att illustrera den företagsspecifika egenskap som 

mättes med nominalskala presenteras nedan i tabell 5.1.4. Den visar att 96,7% av de 

undersökta företagen anlitar en av revisionsbyråerna som ingår i Big 4.  

Tabell 5.1.4: Revisionsbyrå 

 

De variabler där kvotskala har använts presenteras i tabell 5.1.5. I genomsnitt hade 

företagen nästan 41,356% okända ägare med en standardavvikelse på 18,202 

Frekvens Procent

Manufactory 56 36,8%

Service 72 47,4%

Technology 24 15,8%

Total 152 100,0%

Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

Ackumulerad RGD 0 3,1052 0,2491 0,3756

Genomsnittlig RGD 0 0,4167 0,0346 0,0502

Andel RGD > 5% 0 1 0,1312 0,2059

Frekvens Procent

Big 4 147 96,70%

Övriga 5 3,30%

Total 152 100
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procentenheter. De har i genomsnitt en skuldsättningsgrad på 1,698 med en stor 

standardavvikelse på 1,987, vilket antyder att det finns en stor spridning i 

datamaterialet. Den stora spridningen kan bero på att det finns många outliers som höjer 

medelvärdet. VD och styrelse fick i genomsnitt en total ersättning på 12,978 miljoner 

kronor och det flesta styrelser och VD fick ut en ersättning mellan noll och 26,5 

miljoner kronor. För variablerna kopplade till företagens storlek har logaritmen av dessa 

används för att materialet lättare ska kunna analyseras. Företagen har i genomsnitt en 

balansomslutning motsvarande logaritmen 6,577 och de omsatte i genomsnitt 

logaritmen 6,445. Standardavvikelsen för balansomslutning är 0,829 och för omsättning 

är den 0,819. I båda kategorierna täcks merparten av företagen inom en 

standardavvikelse, vilket är en indikation på materialet är normalfördelat. Antalet 

anställda är logaritmen 2,930 med den relativt höga standardavvikelsen på 0,988, 

jämfört med de andra storleksmåtten. Detta visar på att det finns en större spridning i 

antalet anställda i företagen än vad spridningen i balansomslutning och omsättning är.  

Tabell 5.1.5: Företagsspecifika egenskaper med kvotskala 

 
 

Den kontrollvariabel som tagits med i form av nominalskala presenteras nedan i tabell 

5.1.6. Den visar att 89,4% av företagen endast är listade på Stockholmsbörsen och 

resterande 10,6% är listade på Stockholmsbörsen och minst en marknad till.  

Tabell 5.1.6: Kontrollvariabel med nominalskala 

 

I tabell 5.1.7 visas de kontrollvariabler med kvotskala som tagits med i de statistiska 

testerna. I genomsnitt har de undersökta företagen en ROA på 6,5%. Lönsamheten gick 

från minimum -38,1% till som mest 46,3% vilket är ett ganska stort intervall. Dock är 

standardavvikelsen endast 0,094 som indikerar att de flesta företagen ligger 9,4 

procentenheter från medelvärdet. Andelen utländska ägare i företagen är i genomsnitt 

Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

Ägarspridning i % 0 92,6 41,356 18,202

Skuldsättningsgrad 0,002 20,213 1,698 1,987

Ersättning till styrelse och VD 1,165 87 12,978 13,726

Storlek, balansomslutning (lg) 4,861 8,661 6,577 0,829

Storlek, antal anställda (lg) -0,699 4,976 2,93 0,988

Storlek, omsättning (lg) 3,435 8,452 6,445 0,819

Frekvens Procent

Endast Stockholmsbörsen 127 89,4%

Listade utomlands 15 10,6%

Total 142 100,0%
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nästan 26,5%. Vidare är det minsta utländska aktieinnehavet är 0,4% och det största 

utländska aktieinnehavet motsvarar 76,7% bland de undersökta företagen. 

Standardavvikelsen i den utländska ägarandelen är ungefär 18,1 procentenheter, vilket 

tyder på att de flesta företagen ligger mellan 8,4% och 44,5% i andelen aktier som ägs 

av utländska ägare. Den sista kontrollvariabeln är antalet figurer som företagen använt. I 

genomsnitt använder företagen 7,6 figurer per årsredovisning. Där en figur är det lägsta 

antalet figurer i företagens årsredovisningar och 42 är de högsta antalet figurer i 

företagens årsredovisningar. Utifrån standardavvikelsen indikeras att de flesta företagen 

använder mellan en och 14 figurer i sina årsredovisningar.  

Tabell 5.1.7: Kontrollvariabler med kvotskala 

 

5.2. Statistiska tester 

Inledningsvis presenteras resultatet av ett Kolmogorow-Smirnov-test och en förklaring 

till varför normalfördelning antas i val av test till korrelationsmatrisen. Sedan följer en 

korrelationsmatris som belyser fall där multikollinearitet kan förekomma bland 

variablerna. Därefter testas variablerna med hjälp av en multipel linjär regression för att 

få ut vilka variabler som är signifikanta. Till sist illustreras hypotesprövningen där 

hypoteserna antingen förkastas eller accepteras.  

5.2.1. Kolmogorow-Smirnov-test 

Till att börja med genomfördes ett Kolmogorow-Smirnov-test på de olika variablerna 

för att kunna bestämma om variablerna är normalfördelade eller inte. Testet visar att 

storleksvariablerna är normalfördelade medan övriga variabler inte kan anses vara 

normalfördelade. Då ackumulerad RGD, genomsnittlig RGD och andelen RGD över 5% 

inte är normalfördelade hade detta kunna påverkat vilka statistiska tester som ska 

utföras. Dock är stickprovet så pass stort att normalfördelning kan antas vid statistiska 

tester, därför används Pearsons korrelationsmatris istället för Spearmans rho. 

Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

Lönsamhet, ROA -0,381 0,463 0,065 0,094

Andel utländskt ägande 0,4 76,7 26,472 18,076

Antal figurer 1 42 7,559 7,114
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5.2.2. Korrelationsmatris 

Efter Kolmogorow-Smirnov-testet utfördes ett statistiskt test för att testa om det finns 

multikollinearitet mellan modellens variabler. Testet som utfördes var en Pearsons 

Korrelation och resulterade i en korrelationsmatris som illustreras i bilaga 2. 

Korrelationsmatrisen visar på de positiva och negativa samband som finns mellan de 

olika variablerna, samt om dessa samband är signifikanta (Djurfelt & Barmark, 2009).  

I korrelationsmatrisen finns det några kombinationer med starka signifikanta samband 

som är värda att beakta i den multipla regressionsanalysen. Till exempel har Large Cap 

starkt signifikant positiva samband mellan de två andra storleksmåtten antal anställda 

och omsättning. Likaså har variabeln Small Cap ett starkt signifikant negativt samband 

med de tre storleksmåtten, vilket inte heller är speciellt onaturligt då företagen på Small 

Cap är de med lägst börsvärde och borde således också vara mindre utifrån 

balansomslutning, antal anställda och omsättning. Ytterligare en variabel som är 

intressant att ta upp är antal figurer som har ett starkt positivt signifikant samband med 

den första beroende variabeln ackumulerad RGD, vilket inte är något konstigt i sig då 

antalet figurer ingår i beräkningen av ackumulerad RGD. Dock har också antalet 

figurer starka signifikanta positiva samband med balansomslutning, antal anställda och 

omsättning. Dessa samband kan förklaras utifrån tidigare forskning som gjorts på 

mängden frivilligt redovisad information (Broberg et al., 2010). Dock bör dessa 

samband tas i beaktning när analysen fortsätter med och ackumulerad RGD och 

storleksmåtten testas i modellen.  

Den andra beroende lägre i företag där andelen utländska ägare är hög. Dock går det 

inte att påvisa vilken variabel som är den påverkande variabeln genomsnittlig RGD har 

ett signifikant negativt samband med andelen utländska ägare. Detta indikerar att den 

genomsnittliga vilseledande informationen via figurer är lägre i företag som har en stor 

andel utländska ägare. Det bör tilläggas att sambandet säger inget om vilken variabel 

som är den påverkande faktorn.  

Den tredje beroende variabeln andelen RGD > 5% har signifikanta negativa samband 

med storleksmåtten balansomslutning och omsättning. Sambandet tyder på att andelen 

vilseledande information minskar desto större företaget är. Likaså har andelen RGD > 

5% ett signifikant negativt samband med andelen utländska ägare, företag inom 

branschen technology och Mid Cap- företag. Att andelen utländska ägare skulle ha ett 
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samband som följer företagens storlek får ändå anses vara naturligt då många av de 

största företagen har en större andel utländska ägare. Detta syns också till viss del i 

korrelationsmatrisen då den kan påvisa ett signifikant positivt samband mellan andelen 

utländska ägare och företagets storlek. Det vill säga att ju högre andel utländska ägare 

desto större är företaget. 

Korrelationsmatrisen kan användas för att upptäcka om variablerna påverkar varandra 

och kan därför varna för vilka variabler som inte är lämpliga att kombinera i en multipel 

regressionsanalys. För att kunna påvisa att det inte finns någon multikollinearitet mellan 

variablerna bör korrelationen inte vara högre än 0,7 eller lägre än -0,7. Det vill säga att 

korrelationer som överstiger 0,7 löper en risk att påverka varandra i en multipel 

regressionsanalys och därmed påverka utfallet i modellen (Djurfelt & Barmark, 2009). 

Korrelationsmatrisen visar på att det finns tre olika kombinationer av variabler där 

korrelationen är högre än 0,7 och som löper risk för multikollinearitet. Första 

korrelationen som kan vara multikollinear är den mellan balansomslutning och 

omsättning som har en korrelation på 0,855. Detta i sig är visserligen inte speciellt 

förvånande, eftersom de två variablerna har tagits med som ett mått på företagens 

storlek. Den andra starka korrelationen är mellan antal anställda och omsättning med 

en korrelation på 0,877, precis som i föregående kombination ingår även antal anställda 

bland de variabler som har för avsikt och mäta storleken på företagen. Därav är det 

också troligt att antal anställda och omsättning mäter samma sak. Den tredje 

korrelationen över 0,7 är den mellan balansomslutning och företag på Large Cap med 

en korrelation på 0,724. Även om dessa mått inte har för avsikt att mäta samma sak är 

det trots allt rimligt att anta att de företag med störst balansomslutning återfinns på 

Stockholmsbörsens Large Caplista. Detta kommer dock att inverka på hur den multipla 

regressionsanalysen utförs.   

5.2.3. Multipel linjär regression 

Multipel linjär regression är ett statistiskt test som kan användas till att testa hur en 

beroende variabel, som är en kontinuerlig variabel förhåller sig till flera oberoende 

variabler, som även de oftast är kontinuerliga (Pallant, 2013). En styrka med en multipel 

linjär regression är att den inte endast förklarar korrelationen mellan variabler utan den 

kan även förklara vilken påverkan den oberoende variabeln har på den beroende 
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variabeln. Anledingen till att multipel linjär regression används i studien är för att den 

gör det möjligt att testa hela modellen och samtidigt hur mycket varje variabeln tillför 

till modellen. I tillägg går det att testa ifall en oberoende variabeln kan förutsäga 

utgången trots att den blir kontrollerad av kontrollvariabler (Pallant, 2013). 

Den multipla regressionen som används i det statistiska testet är standard multiple 

regression vilket gör att alla oberoende variabler testas samtidigt mot den beroende 

variabeln. Detta leder till att varje oberoende variablers förutsägande förmåga testas i 

relation till de övriga oberoende variablerna. En multipel regression kräver en viss 

storlek på det empiriska underlaget för att inte äventyra generaliserbarheten och göra 

undersökningen svår att replikera (Pallant, 2013). En accepterad formel för att beräkna 

om underlaget är tillräckligt stort är att N ska vara större än 50 plus åtta multiplicerat 

med antalet oberoende variabler (Tabachnick & Fidell, 2013). I studien skulle detta 

motsvara att N måste vara minst 90, vilket också är fallet och för att urvalet består av 

152 företag därmed är en multipel linjär regression möjlig att göra. När man utför en 

multipel regression är det viktigt att ta hänsyn till eventuell multikollinearitet mellan 

variabelt, exempelvis en hög korrelation mellan två oberoende variabler eller 

kontrollvariabler för den delen (Pallant, 2013). Innan materialet testades i 

regressionsanalys exkluderades de variabler med en korrelation på över 0,7 som 

förklarades i korrelationsmatrisen. Enligt Pallant (2013) förekommer multikollinearitet 

när Variance Inflation Factor (VIF) är högre än 10. I tabell 5.2.1 illustreras modellernas 

högsta VIF-värde. Utifrån tabellen går det att utläsa att samtliga modeller har ett högsta 

VIF-värdet mellan 3,908 och 4,087, vilket betyder att modellerna klarar testet för 

multikollinearitet.  

Tabell 5.2.1: Högsta VIF-värde i modellerna 

 

När multipel linjär regression användes för att testa modellen gjordes den med varje 

storleksvariabel, balansomslutning, antal anställda och omsättning, var för sig. Det 

utgjordes ingen skillnad i resultaten av testerna mellan storlekvariablerna och inte heller 

VIF-värde

Ackumulerad RGD med utländskt ägande 4,087

Genomsnittlig RGD med utländskt ägande 3,942

Andel RGD > 5% med utländskt ägande 3,942

Ackumulerad RGD utan utländskt ägande 3,908

Genomsnittlig RGD utan utländskt ägande 3,908

Andel RGD > 5% utan utländskt ägande 3,908
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var de signifikanta i modellen. Av den anledningen presenteras endast testerna med 

storleksvariabeln omsättning. En annan viktig punkt är att den multipla 

regressionsanalysen har gjorts en gång, för varje beroende variabel, med andelen 

utländskt ägande som kontrollvariabel och en gång utan andelen utländskt ägande som 

kontrollvariabel. Anledningen till detta är för att uppgifter om andelen utländskt ägande 

endast fanns för 95 bolag, vilket betyder att urvalet minskade från de 144 som är antalet 

företag i regressionsanalysen utan kontrollvariabeln andel utländskt ägande.  

Tidigare forskning inom området har använt sig av signifikansnivån 10%  (Beattie & 

Jones, 1992,1997). Likaså har signifikansnivån 10% använts när modellen och 

hypoteserna har prövats.   

Vid presentationen av analysen kommer även resultatet diskuteras och kopplas 

gentemot hypoteserna som utvecklades i kapitel 3, därför följer nedan en 

sammanfattning av studiens hypoteser: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan ägarspridning och vilseledande information 

via figurer. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och vilseledande 

information via figurer. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan ersättningen till styrelse och VD och 

vilseledande information via figurer. 

H4: Det finns ett negativt samband mellan företagens storlek och vilseledande 

information via figurer. 

H5: Det finns ett negativt samband mellan revisionsbyråns storlek och vilseledande 

information via figurer. 

Regressionsanalysen består av två delar, där respektive del är presenterad i var sin tabell 

(tabell 5.2.2 och tabell 5.2.3). Första delen är multipel regressionsanalys med andelen 

utländskt ägandes som en kontrollvariabel och den andra delen är multipel 

regressionsanalys utan andelen utländskt ägande. I båda delarna används Modell 1, 

Modell 2 och Modell 3 för att illustrera resultatet för respektive beroende variabel. Där 

Modell 1 består av ackumulerad RGD som beroende variabel. Därefter följer Modell 2 

som använder genomsnittlig RGD som beroende variabel. Till sist illustreras Modell 3 

där andel RGD > 5% är den beroende variabeln. Anledningen till att den beroende 
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variabeln presenteras i tre olika modeller är för att kunna göra skillnaden mellan måtten 

mer överskådliga. Modell 2 analyseras inte i någon av tabellerna eftersom modellen inte 

är signifikant och det går därför inte att dra några slutsatser om de individuella 

variablernas bidrag till modellen.  

Resultatet av den multipla regressionsanalysen med andelen utländskt ägande 

illustreras i tabell 5.2.2. Till att börja med har de standardiserade Beta-värdena använts, 

istället för de ostandardiserade. Detta för att de standardiserade Beta-värdena har räknat 

om alla variablerna till samma skala så att de blir jämförbara (Pallant, 2013).  

I Modell 1, som behandlar ackumulerad RGD, går det att utläsa att modellen är 

signifikant på p < ,001-nivån, vilket innebär att vi kan gå vidare och testa hypoteserna. 

Det justerade R
2
-värdet i modell 1 är 0,299 som betyder att 29,9% av variansen i den 

beroende variabeln kan förklaras av de oberoende- och kontrollvariablerna. Vidare i 

analysen av variablernas individuella bidrag till modellen går det att utläsa två 

kontrollvariabler som ger ett signifikant bidrag till modellen. Den första är antal figurer 

som är signifikant på p < ,001-nivån och den andra är andelen utländskt ägande som är  

signifikant på p < ,1-nivån. Vidare går det att utläsa att den oberoende variabeln 

revisionsbyrå också ger ett statistiskt signifikant bidrag på p < ,1-nivån och Beta-värdet 

indikerar att det finns ett negativt samband mellan ackumulerad RGD och 

revisionsbyrå. Vilket menas om företag anlitar en revisionsbyrå som ingår i Big  4 har 

mindre vilseledande information via figurer. Detta betyder att det finns statistiskt stöd 

för hypotes 5, men att stöd saknas för hypotes 1, 2, 3 och 4.  

Modell 3, som behandlar andel RGD > 5%, är signifikant på p < ,05-nivån, vilket 

betyder att det är lönt att analysera variablernas individuella bidrag. Det justerade R
2
-

värdet är 0,114 som betyder att 11,4% av variansen i den beroende variabeln kan 

förklaras av de oberoende- och kontrollvariablerna. Kontrollvariablerna lönsamhet och 

bransch, manufactory är signifikanta på p < ,1-nivån. Samtidigt kan det påvisas ett 

signifikant bidrag för den oberoende variabeln ersättning till styrelse och VD på p < ,1-

nivån och Beta-värdet indikerar ett positivt samband mellan  ersättning till styrelse och 

VD och andel RGD > 5%. Med andra ord betyder att det finns statistiskt signifikant stöd 

för hypotes 3. Vidare ger revisionsbyrå ett signifikant bidrag till modellen på p < ,01-

nivån och Beta-värdet påvisar ett negativt samband mellan revisionsbyrå och andel 

RGD > 5%. Detta samband indikerar att företag med revisionsbyrå från Big 4 leder till 
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att andelen vilseledande information minskar. Detta i sin tur leder till att det finns stöd 

även för hypotes 5. Hypoteserna 1, 2 och 4 förkastas eftersom det inte går att påvisa 

något statistiskt stöd för dem.  

Tabell 5.2.2: Multipel regressionsanalys med andel utländskt ägande 

 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen utan andelen utländskt ägande 

illustreras i tabell 5.2.3. Även här har de standardiserade Beta-värdena använts av 

samma anledning som ovan.  

Modell 1, som behandlar den beroende variabeln ackumulerad RGD, är statistiskt 

signifikant på p < ,001-nivån. Det justerade R
2
-värdet i modellen är 0,282. Därmed kan 

28,2% av variansen i ackumulerad RGD förklaras med hjälp av de oberoende- och 

kontrollvariablerna. Kontrollvariabeln antal figurer har ett signifikant bidrag till 

modellen på p < ,001-nivån, precis som i första regressionsanalysen. Den oberoende 

variabeln ägarspridning ger ett statistiskt signifikant bidrag till modellen på p < ,1-

nivån. Däremot är Beta-värdet negativt, vilket indikerar ett negativt samband mellan 

ägarspridning och ackumulerad RDG.  Sambandet tolkas därför som att ju högre 

ägarspridningen är i ett företag, desto mindre vilseledande information via figurer.  

Detta leder till att det inte kan påvisas något stöd för hypotes 1. Skuldsättningsgrad, 

ersättning till styrelse och VD, omsättning och revisionsbyrå ger inget signifikant 

Variabler Std.B Std.Error Std.B Std.Error Std.B Std.Error

Ägarspridning -,138 ,003 -,141 ,000 -,070 ,001

Skuldsättningsgrad -,064 ,053 -,010 ,006 ,070 ,023

Ersättning till styrelse och VD ,116 ,004 ,145 ,000 0,235† ,002

Storlek, omsättning -,051 ,097 -,120 ,012 -,145 ,042

Revisionsbyrå -,160† ,374 -,140 ,045 -,284** ,163

Lönsamhet, ROA -,099 ,509 -,097 ,061 -,268† ,221

Andelen utländsk ägande -,179† ,003 -,178 ,000 -,167 ,001

Antal figurer ,539*** ,005 -,024 ,001 -,040 ,002

Bransch, Manufactory ,091 ,126 ,189 ,015 ,304† ,055

Bransch, Service ,197 ,127 ,229 ,015 ,216 ,055

Börslista, Mid Cap -,163 ,112 -,215 ,013 -,119 ,049

Börslista, Small Cap -,073 ,154 -,106 ,019 -,016 ,067

Konstant 1,188 ,732 0,160† ,088 ,780* ,318

F-värde 4,372*** ,907 2,023*

Just. R
2

,299 -,012 ,114

VIF-värde, högsta 4,087 3,942 3,942

N=95

Modell 3

Ackumulerad RGD Genomsnittlig RGD Andel RGD > 5%

O
b

e
ro

e
n

d
e

K
o

n
tr

o
ll

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05; † p < 0,10

Modell 1 Modell 2



  Carlström & Karlsson       

49 

 

bidrag till ackumulerad RGD. Med andra ord finns det inget statistiskt stöd för hypotes 

2, 3, 4 och 5 som därmed kan förkastas.  

Modell 3, som testar den beroende variabeln andel RGD > 5%, är statistiskt signifikant 

på p < ,1-nivån. Det justerade R
2
-värdet är 0,044. Med andra ord beror 4,4% av 

variansen i andel RGD < 5% på de oberoende- och kontrollvariablerna. De två 

kontrollvariablerna för bransch är signifikanta i modellen. Den första är manufactory 

och är signifikant på p < ,05-nivån. Den andra är service som också är signifikant på p < 

,05-nivån. Utöver de två kontrollvariablerna finns där inga statistiskt säkerställda bidrag 

i modellen. Eftersom varken ägarspridning, skuldsättningsgrad, ersättning till styrelse 

och VD, omsättning och revisionsbyrå har något signifikant bidrag i modellen förkastas 

samtliga fem hypoteser. 

Tabell 5.2.3: Multipel regressionsanalys utan andel utländsk ägande 

 

5.2.4. Sammanfattning 

För att testa studiens hypoteser användes multipel linjär regression. Det valda statistiska 

testet var lämpligt eftersom modellen består av flera variabler som testas samtidigt samt 

att stickprovet var tillräckligt stort för att kunna utföra testet. I tabell 5.2.3 visas vilka 

hypoteser som har ett signifikant stöd och även vilka hypoteser som har förkastats.  

Variabler Std.B Std.Error Std.B Std.Error Std.B Std.Error

Ägarspridning -,129† ,002 -,124 ,000 -,046 ,001

Skuldsättningsgrad -,033 ,014 -,066 ,002 -,050 ,009

Ersättning till styrelse och VD ,037 ,003 ,081 ,000 ,087 ,002

Storlek, omsättning -,082 ,061 -,191 ,010 -,120 ,039

Revisionsbyrå -,039 ,151 ,059 ,024 ,078 ,096

Lönsamhet, ROA -,051 ,303 -,042 ,049 -,027 ,193

Antal figurer 0,575*** ,004 -,006 ,001 -,004 ,003

Bransch, Manufactory ,079 ,083 ,149 ,013 ,283* ,053

Bransch, Service ,118 ,080 ,157 ,013 ,307* ,051

Börslista, Mid Cap -,149 ,084 -,208 ,014 -,124 ,054

Börslista, Small Cap -,092 ,107 -,084 ,017 ,169 ,068

Konstant ,461 ,420 ,109 ,068 ,148 ,268

F-värde 6,154*** ,824 1,607†

Just. R
2

,282 -,014 ,044

VIF-värde, högsta 3,908 3,908 3,908

N=144

Modell 3

Ackumulerad RGD Genomsnittlig RGD Andel RGD > 5%

O
b

e
ro

e
n

d
e

K
o

n
tr

o
ll

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05; † p < 0,10

Modell 1 Modell 2
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Tabell 5.2.4: Hypoteser med och utan stöd 

 
 

Trots att de flesta hypoteserna har förkastats finns där intressanta iakttagelser som är 

signifikanta. Ägarspridning har visats signifikant i en av modellerna även om 

sambandet visade sig vara motsatsen till vad hypotesen förutspådde.  

  

Hypotes 1 Hypotes 2 Hypotes 3 Hypotes 4 Hypotes 5

Ackumulerad RGD med utländskt ägande Inget stöd Inget stöd Inget stöd Inget stöd Stöd

Genomsnittlig RGD med utländskt ägande Inget stöd Inget stöd Inget stöd Inget stöd Inget stöd

Andel RGD > 5% med utländskt ägande Inget stöd Inget stöd Stöd Inget stöd Stöd

Ackumulerad RGD utan utländskt ägande Inget stöd Inget stöd Inget stöd Inget stöd Inget stöd

Genomsnittlig RGD utan utländskt ägande Inget stöd Inget stöd Inget stöd Inget stöd Inget stöd

Andel RGD > 5% utan utländskt ägande Inget stöd Inget stöd Inget stöd Inget stöd Inget stöd
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6. Slutsats och diskussion 

Detta avslutande kapitel i uppsatsen inleds med en analys och diskussion kring 

resultatet av den multipla regressionsanalysen. Här ger vi våra tolkningar av vad som 

kan vara förklaringar och hypoteserna kan styrka teorin kring fenomenet. Därefter 

presenteras studiens bidrag till både vetenskapen och samhället. Avslutningsvis lämnar 

vi tankar och idéer om vad som är intressant att forska om i framtiden.  

6.1. Slutsatser 

Vår slutsats är att det finns företagsspecifika egenskaper som påverkar den vilseledande 

informationen via figurer i årsredovisningar. En del av de faktorer som i tidigare 

forskning har kunnat förklara varför företagsledningar väljer att manipulera 

informationen som lämnas till intressenterna har också visat sig ha en signifikant 

påverkan på vilseledandet av information i figurer.  

I de två tabellerna är Modell 1, ackumulerad RGD, signifikant. Modell 1 med utländskt 

ägande som kontrollvariabel, i tabell 5.2.2, visar att företag som anlitar en revisionsbyrå 

som tillhör Big 4 har en lägre ackumulerad RGD än de företag som anlitar en 

revisionsbyrå utanför Big 4. Därmed är den vilseledande informationen lägre i företagen 

med Big 4-byrå, vilket betyder att hypotes 5 har statistiskt stöd. Tidigare forskning har 

funnit ett samband mellan val av revisionsbyrå och antalet använda figurer i 

årsredovisningarna (Uyar, 2011). Det har också påvisats att mindre revisionsbyråer 

lättare ger med sig av påtryckningar från företagsledningen (Malone et al., 1993). Detta 

tyder på att företag som har en revisionsbyrå från Big 4 leder till en noggrannare 

kontroll av företagsledningen, vilket begränsar ledningens möjligheter till att 

manipulera informationsflödet till ägarna. Utifrån detta är en rimlig förklaring att 

företagsledningen vill undvika att skapa vilseledande information på grund av risken att 

fastna i kontrollorganet, som skulle leda till negativa konsekvenser för ledningen. 

Modell 1 utan utländskt ägande som kontrollvariabel, i tabell 5.2.3, visar att företag som 

har en lägre ägarspridning tenderar att ha mer vilseledande information i figurerna 

jämfört med de företag där mängden okända ägare är större. Detta samband är i motsats 

till vad hypotes 1 förutspådde, men ger fortfarande ett intressant bidrag till modellen. 

Tidigare forskning har förklarat att företag med stor ägarspridning har högre 

agentkostnader och är därför mer villiga att lämna ut mer frivillig information (Broberg 
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et al., 2010). En förklaring till sambandet mellan ägarspridningen och mängden 

vilseledande information kan vara att företagsledningen vill minska de ökade 

agentkostnaderna genom att vara mer ”ärliga” i redovisandet av figurer och därmed 

visa att företagsledningen agerar i aktieägarnas intresse. En annan förklaring till att 

ägarspridningen minskar den vilseledande informationen kan vara att företag med en 

stor andel okända ägare också löper en risk att utsättas för politiska kostnader och därför 

inte vill riskera att framställas som oärliga. Även om politiska kostnader oftast nämns 

tillsammans med företagens storlek (Watts & Zimmermann, 1990) har ändå 

ägarspridning ett signifikant positivt samband med storleksmåtten enligt 

korrelationsmatrisen i bilaga 2. Därför kan ett rimligt antagande vara att risken för 

politiska kostnader även ökar för företag med en stor andel okända ägare. 

I Modell 1 med ackumulerad RGD som beroende variabel saknas det statistisk 

signifikans för att stödja hypotes 2, 3 och 4. Med andra ord går det inte att påvisa att 

skuldsättningsgraden, ersättning till styrelse och VD och företagens storlek påverkar 

den vilseledande informationen via figurer i årsredovisningar. Därmed saknas det stöd 

för att PAT och i viss mån Impression Management skulle vara lämpliga teorier för att 

förklara vilseledande information via figurer. Gällande skuldsättningsgraden kan det 

vara så att långivarna med kontrakt redan vet hur den ekonomiska ställningen i 

företagen är. Därmed bör vilseledande information via figurer inte påverka långivarnas 

bedömningar av företagets finansiella ställning (Watts & Zimmermann, 1990). En 

annan anledning till att en högre skuldsättningsgrad inte leder till mer vilseledande 

information kan bero på att de övriga investerarna inte anser att ett mer skuldsatt företag 

är mindre attraktivt än företag med lägre skulder. När det kommer till ersättning till 

styrelse och VD går det inte att påvisa att en högre ersättning skulle leda till att den 

sammanlagda vilseledande informationen via figurer skulle öka. Det kan förstås finnas 

flera anledningar till detta. En anledning kan vara att den sammanlagda vilseledande 

informationen inte leder till att värdet på företaget ökar och därmed är det inte heller 

vara lönt att vidta vilseledande åtgärder (Merkel-Davis, 2007). Inte heller företagens 

storlek kunde påvisa någon signifikant påverkan på vilseledande av information via 

figurer. Detta kan bero på att företag som är stora väljer att lämna ut mer frivillig 

information (Broberg et al., 2010). Utifrån korrelationsmatrisen i bilaga 2 går det att 

utläsa ett signifikant positivt samband mellan företagens storlek och antalet figurer, 

vilket betyder att större företag har fler figurer i sina årsredovisningar. Detta skulle 
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kunna vara en förklaring till att storleken inte signifikant påverkar ackumulerad RGD. 

En sista notis i modellerna med ackumulerad RGD är att de har en stark statistisk 

signifikans med antalet figurer, vilket i sig inte är så konstigt då antalet figurer är en 

väldigt påverkande faktor för hur man räknar ut ackumulerad RGD. Detta i sin tur kan 

ha haft en påverkan på de andra variablerna i regressionen. 

I Modell 2 med genomsnittlig RGD som beroende variabel saknas det statistiskt 

signifikans och eventuella signifikanta variabler bör tolkas med extra försiktighet. Dock 

är de oberoende variablerna inte individuellt signifikanta i modellerna. Därmed kan inte 

de fem hypoteserna stödjas. En anledning till att modellen med genomsnittlig RGD inte 

visar på någon signifikans, medan de andra fyra modellerna gör det, kan bero på att 

genomsnittlig RGD inte är ett lämpligt mått att använda för att mäta hur vilseledande ett 

företag är i sitt informationsflöde. Oavsett så går det inte att tillämpa agentteori, PAT 

eller Impression Management till att förklara varför ett företags genomsnittliga 

vilseledande information via figurer skulle öka eller minska. 

Modell 3 som har mätt vilseledande information via figurer som andelen figurer med 

RGD > 5% är i båda testerna signifikanta. Dock ska det tilläggas att modellen som 

inkluderar utländsk ägande är signifikant på p < ,05-nivån och modellen utan utländskt 

ägande endast är signifikant på p < ,1-nivån. Den första modellen med utländskt 

ägande, som återfinns i tabell 5.2.2, har revisionsbyrå en signifikant påverkan på 

andelen RGD > 5%, liksom i modellen med ackumulerad RGD. Därmed kan hypotes 5 

stödjas även i denna modell. Utifrån samma resultat kan en liknande förklaring också 

ges i den här modellen. Intressant är dock att revisionsbyrå har en ännu starkare 

signifikans i andelen figurer med RGD > 5% än vid ackumulerad RGD. Detta tyder på 

att företagen som anlitar en revisionsbyrå från Big 4 har en lägre andel vilseledande 

figurer än de företag som anlitar en revisionsbyrå utanför Big 4. 

Den andra hypotesen som stöds i Modell 3 med utländskt ägande som kontrollvariabel, 

tabell 5.2.2, är hypotes 3, om ersättning till styrelse och VD. Därmed går det med 

statistisk signifikans påvisa att ju högre ersättning styrelsen och VDn får desto större är 

andelen vilseledande figurer. Detta ger tecken på att företagsledningen agerar 

opportunistiskt om de har möjlighet att vilseleda informationen (Watts & Zimmermann, 

1990), vilket ger stöd för att PAT är tillämplig för att förklara företagsledningens 

agerande vid konstruerandet av figurer. Utifrån detta är det rimligt att anta att 
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företagsledningen kommer att vilseleda intressenterna med hjälp av figurer om detta 

kan leda till värdehöjande effekter som påverkar ersättningen som de får. Det kan också 

diskuteras ifall företagsledning istället vidtar åtgärderna för att i efterhand försöka 

övertyga intressenterna om att de har gjort skäl för den ersättning som de har tagit del 

av. Utifrån ett Impression Management perspektiv kan den vilseledande informationen 

via figurer vara värdehöjande och påverka intressenternas uppfattning om såväl 

företaget som kompetensen hos företagsledningen (Adelberg, 1979; Rutherford, 2003). 

En intressant aspekt är att andelen vilseledande information är signifikant med 

ersättning till styrelse och VD till skillnad från den sammanlagda och vilseledande 

informationen. Det kan tyda på att det även finns selektivitet för vilka figurer som 

vilseleds (Beattie & Jones, 2008). Samtidigt som de kanske inte vilseleds så pass 

mycket att det får en stor inverkan på RGD-värdet. En annan förklaring kan vara att de 

har använt sig av ett litet antal figurer som påverkar resultatet av ackumulerad RGD.  

I Modell 3 utan utländskt ägande som kontrollvariabel, tabell 5.2.3, finns det även två 

kontrollvariabler som har en intressant signifikant påverkan på andelen figurer med 

RGD > 5%. Den första är lönsamhet som har en negativ påverkan på andelen 

vilseledande information. Med andra ord ju sämre lönsamhet som företagen har desto 

större andel vilseledande figurer använder de sig av. Detta skulle kunna förklaras utifrån 

ett Impression Management perspektiv. I enlighet med Impression Management borde 

företagsledningen vidta åtgärder som förskönar bilden av både sig själva och företaget 

(Merkel-Davis, 2007). Dessutom är det rimligt att anta ifall ett företag presterar dåliga 

resultat löper företagsledningen en större risk att bli utbytta. I sin tur borde detta leda till 

att de försöker skapa en så positiv bild av sig själva som möjligt än vad som vore fallet 

när prestationerna är bra. Den andra kontrollvariabeln som ger ett signifikant bidrag till 

modellen är branschen manufactory. Detta skulle kunna betyda att företag anpassar sig 

och utvecklar praxis beroende på olika branscher. En närmare undersökning med hjälp 

av systemorienterade teorier, likt institutionell teori, intressentteori och legitimitetsteori, 

hade kanske kunnat finna nya förklaringar på varför företag väljer att vilseleda sina 

intressenter via figurer i årsredovisningarna. 

Den sista modellen som testades i regressionsanalysen är modell 3 utan andelen 

utländskt ägande, i tabell 5.2.3, och använde den beroende variabeln andelen RGD > 

5%, precis som i modellen ovan. Själva modellen är statistiskt signifikant, men ingen av 
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de oberoende variablerna är det. Därmed förkastas samtliga hypoteser utifrån modellens 

resultat. De variabler som har en signifikant påverkan i modellen är de två 

branschmåtten, manufactory och service. Dessa kan inte förklars utifrån teorierna som 

studien bygger på, agentteori (Jensen & Meckling, 1976), PAT (Watts & Zimmerman, 

1990) och Impression Management (Merkel-Davis, 2007). Även här skulle en 

undersökning baserad på de systemorienterade teorierna kunna ge en förklaring till 

varför företag i vissa branscher väljer att använda sig av en högre andel vilseledande 

figurer i sina årsredovisningar. 

6.2. Studiens bidrag 

Studien har teoretiskt bidragit med att PATs grunder fått ett nytt tillämpningsområde. 

Vidare kan studien påvisa att företagsledningen inte endast använder sig av 

redovisningsmetoder för att öka sin ersättning utan även av andra metoder som 

exempelvis vilseledande figurer. Studien hjälper också till att visa på vilka effekter valet 

av en revisionsbyrå som inte är lika lättpåverkad av sina klienter ger och att en högre 

övervakningskostnad leder till en mer trovärdig kommunikation via figurer. Ett annat 

bidrag som studien kan ge teorin är att de politiska kostnaderna (Watts & Zimmerman, 

1990) som antas bero på storlek inte leder till mindre vilseledande information. Istället 

bidrar studien med stöd för att ökade agentkostnader får företagsledningen att agera mer 

i ägarnas intresse. Detta stöds i studien eftersom den visar att ju större glappet mellan 

ägarna och företagsledningen blir desto mindre information vilseleds via figurer.  

Studien ger ett empiriskt bidrag i form av att en liknande undersökning inte har gjorts 

tidigare i Sverige utan endast andra västerländska länder så som Italien, U.S.A., U.K., 

Australien och Tyskland för att nämna några exempel (Beattie & Jones, 2008). Genom 

att göra studien i en svensk kontext elimineras eventuella kulturella skillnader mellan 

Sverige och de andra länderna och undersökningen blir därmed mer relevant till att 

förklara fenomenet i Sverige.   

Studiens resultat visar att det förekommer vilseledande figurer i årsredovisningar som 

ger en skev, snarare än en rättvisande, bild av företagen. Därmed bidrar studien till 

samhället genom att lyfta fram att figurer även är ett problem som behöver ses över. 

Eventuellt ska revisorer kanske även granska figurer som en del av revisionspaketet. De 

förespråkar trots allt användandet av dem. En annan grupp som kan ha nytta av studien 
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är de som upprättar årsredovisningarna, eftersom det är möjligt att de faktiskt inte har 

kunskap om att figurer kan framstå som vilseledande.  

6.3. Studiens begränsningar och framtida forskningsförslag 

Det finns några begränsningar som studien haft. Studien är gjord på svenska företag och 

därmed blir studiens resultat svårt att göra gällande i andra länder. Anledningen till 

detta är att studien inte har tagit hänsyn till eventuella kulturella aspekter som kan 

finnas mellan olika länder. En annan begränsning som studien har är att själva måttet på 

den beroende variabeln har varit svårt att få rättvisande för bolagen. Då variationen i 

antalet figurer påverkar beräkningarna. En lösning på detta var att använda tre olika 

mått, men detta har gjort resultatet mer svårtolkat.  

Under studiens gång har det uppkommit flera frågor som hade varit intressanta att 

undersöka vidare. En sak som upptäcktes under arbetets gång var att urvalets bortfall 

blev mycket stort eftersom att flera företag saknade figurer i sina årsredovisningar. 

Detta lämnar oss med frågan: varför väljer företag att inte använda figurer i sina 

årsredovisningar? Figurer är trots allt ett verktyg som underlättar kommunikationen 

mellan olika språk, samtidigt som det gör text mer lättolkad även om språket är 

detsamma (Beattie & Jones, 2008). En studie som undersöker vilka företag som 

använder sig av figurer och vilka företag som undviker dem hade i våra ögon varit ett 

intressant forskningsområde.  

Nästa forskningsförslag är också något som dök upp under bortsållningen av icke-

mätbara figurer. Nämligen att först undersöka vilka typer av figurer som används i 

årsredovisningarna, det vill säga stapeldiagram, cirkeldiagram, histogram, etcetera. 

Därefter skulle det vara intressant och se vad figurerna faktiskt illustrerar samt försöka 

koppla dem med olika typer av företag, likt vi har gjort i den här studien. Till exempel 

kan ett rimligt antagande vara att företag med dålig lönsamhet kommer att undvika 

figurer som illustrerar lönsamhet. 

Vårt sista forskningsförslag bygger egentligen på samma studie som gjorts här, det vill 

säga mäta figurer och bestämma om de är vilseledande eller inte. Dock hade det varit 

intressant att ta ett annat teoretiskt perspektiv och istället utgå från de systemorienterade 

teorierna som intressentteori, legitimitetsteori och institutionell teori. Detta för att i sin 
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tur undersöka om det går att förklara fler företagsspecifika egenskaper som påverkar 

vilseledandet av information i årsredovisningar.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsprotokoll, excelark med formler 

 

Företag: XX 
  Beroende variabel         

Figur # 1 2 3 4 (J3) 

d1 B4 

   d2 B5 

   g1 B6 

   g2 B7 

   g3 (B8) =(B6/B4)*B5 =(C6/C4)*C5 =(D6/D4)*D5 =(E6/E4)*E5 

RGD (B9) =(B7-B8)/B8 =(C7-C8)/C8 =(D7-D8)/D8 =(E7-E8)/E8 

RGD absolut (B10) =ABS(B9) =ABS(C9) =ABS(D9) =ABS(E9) 

RGD - Ackumulerad och genomsnittlig (B11) 

RGD- andel av figurer med RGD > 5% 

=SUMMA(B10:J10) 

 

=B11/J3 

 

  Oberoende variabel         

Ägarspridning 

    Aktieägare med 2% eller mer aktieinnehav B14 C14 D14 R14 

Total andel kända ägare (B15) =SUMMA(B14:R14) 

   Total andel aktier (B16) 100 

   Total andel okända ägare =B16-B15       

Skuldsättningsgraden =B19/B20 

   Skulder =B25-B20 

   Eget Kapital  B20       

Bonus 

    Total kompensation hos styrelse & VD i mkr XX       

Växelkurs utl. Valuta         

Företagets storlek Tkr el. antal lgStorlek 

  Balansomslutning B25 =LOG(B25) 

  Antal anställda B26 =LOG(B26) 

  Omsättning B27 =LOG(B27)     

Revisionsbyrå 

    Big four=1 

    Övriga=0 

    Kontrollvariabel         

Lönsamhet 

    ROA =B34/B35 

   Resultat före skatt B34 

   Totalt kapital B35       

Bransch XX 

   Numreras mellan 1-10         

Utländsk ägarandel XX       

Listade utomlands XX 

   1 = Listade utomlands 

    0= Ej listade utomlands 
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