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Sammanfattning 
 

Titel: Resultatmanipulation – En kvalitativ studie om hur revisorer arbetar för att upptäcka och 

stävja resultatmanipulation. 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

 

Författare: Johan Hansson och Johan Hultman 

 

Handledare: Peter Lindberg 

 

Datum: 2019 – januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för revisorns arbete med att upptäcka och stävja 

eventuell resultatmanipulation. 

 

Metod: Vår studie antar en hermeneutisk forskningstradition som är ett tolkande perspektiv. 

Eftersom studien söker öka förståelsen för ett fenomen har vi använt oss av en kvalitativ 

forskningsansats. Det empiriska materialet har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer 

som utförts på verksamma revisorer. Dessa intervjuer har sedan tematiskt analyserats och 

presenteras under kapitlet resultat och analys. 

 

Resultat & slutsats: Studien identifierar att revisorerna generellt anser att resultatmanipulation 

upptäcks och stävjas genom en väl utförd revision. För att skapa goda förutsättningar att finna 

resultatmanipulation anser revisorerna att en genomtänkt planeringsfas är viktig, i vilken eventuella 

incitament och rutiner utvärderas. Trots att revisorerna bedömer att deras revisionsprocess är 

tillräcklig för att upptäcka resultatmanipulation är det väldigt ovanligt att det upptäcks. Branschen 

är dock under ständig effektivisering och digitala verktyg har kommit att spela en betydande roll i 

revisorernas granskning. 

 

Examensarbetets bidrag: Revisorerna anser att deras revisionsprocess omfattar kontroll av 

eventuell resultatmanipulation, men att det inte är deras huvudsakliga uppgift. Vår uppfattning är att 

det finns en risk att revisorerna inte har ett tillräckligt stort intresse av att stävja 

resultatmanipulation, alternativt att de inte besitter tillräckligt stor förståelse för vad som ingår i 

begreppet. Detta skulle kunna bero på att revisorerna har en arbetsgång som baseras på väsentlighet, 

snarare än detaljgranskning. 



 

 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vår studie har grundat sig på revisorers kunskaper och för att öka 

förståelsen om resultatmanipulation anser vi att det skulle vara av intresse att intervjua 

redovisningskonsulter samt företagare som ansvarar för redovisningsval. 

 

Nyckelord: Resultatmanipulation, revision, redovisningsmanipulation, revisionsprocess, earnings 

management. 

 

  



 

 

Abstract 
 

Title: Earnings management – A qualitative study of the auditor’s work in detecting and 

suppressing earnings management. 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

 

Author: Johan Hansson and Johan Hultman 

 

Supervisor: Peter Lindberg 

 

Date: 2019 – january 

 

Aim: The aim of this work is to increase the understanding of the auditor's work in detecting and 

suppressing earnings management. 

 

Method: This study is based on the hermeneutic research tradition and a qualitative research 

approach. The empirical material has been collected through ten semi-structured interviews carried 

out on active auditors. These interviews have been thematically analyzed and are presented in the 

results and analysis chapter. 

 

Result & Conclusions: The study identifies that the general conception among auditors is that 

earnings management is detected and mitigated through a well-executed audit. In order to create 

good conditions for finding earnings management, the auditors believe that a well-thought-out 

planning phase, in which incentives and routines are evaluated, is of importance. Discovery of 

earnings management during the audit process is, although the auditors claim that their work is 

sufficient for it to be discovered, highly uncommon. However, the industry is in a state of change, 

where efficiency improvement and digital tools have come to play an important role in the auditors’ 

review. 

 

Contribution of the thesis:  

The auditors believe that the audit process involves controlling of any earnings management, but 

that it is not their main task. Our view is that there is a risk that the auditors lack an interest in 

curbing earnings management, or that they do not possess sufficient understanding of what is 



 

 

included in the definition. The underlying reason for this might be that the auditors have a workflow 

that is based on materiality, rather than on detailed examination. 

 

Suggestions for future research: Our study has been based on auditors' knowledge and in order to 

increase the understanding of earnings management, we believe that it would be of interest to 

interview accountants and business owners in charge of the accounting choices. 

 

Key words: Earnings management, auditing, accounting manipulation, audit process. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenterar vi bakgrund kring ämnet resultatmanipulation, olika 

tillvägagångssätt samt ger exempel på företag som tillämpat metoden. Detta övergår sedan i en 

problematisering som belyser tidigare forskning och mynnar ut i arbetets syfte. Kapitlet avslutas 

med en övergripande disposition av arbetet. 

  

1.1 Bakgrund 

År 2001 uppdagades en av de största företagsskandalerna i modern tid då det amerikanska 

energiföretaget Enron föll ihop som ett korthus. Detta efter att de, genom omfattande 

redovisningsfusk, blåst upp redovisade värden i dolda dotterföretag och bokfört övervärderade 

framtida vinster (Stewart, 2006). Det har även uppmärksammats fall inom Sverige där Eniro 

manipulerat räkenskaperna genom att övervärdera rörelseintäkter (Strandberg, 2014).  

 

Dagens redovisning styrs till stor del av ramverk som ger företagsledningen inflytande över 

värderingar som påverkar företagets finansiella ställning. Detta möjliggör ett visst mått av 

redovisningsmanipulation. Den del av redovisningsmanipulation som ägnas störst utrymme i 

forskningen är resultatmanipulation, vilket är en översättning av engelskans earnings management 

(Lindberg och Hartwig, 2018). Det är också den inriktning vi valt att fokusera på i denna studie.  

 

Vad definieras då som resultatmanipulation? Healy och Wahlen (1999) beskriver det som 

manipulativa handlingar av företagsledare för att antingen påverka det redovisade resultatet eller för 

att vilseleda intressenter. Detta för att rapportera det resultat som önskas, snarare än det som speglar 

den ekonomiska verkligheten. Företag har två olika typer av aktiviteter gällande manipulation av 

sitt resultat, vilket antingen sker genom periodiseringar eller verkliga aktiviteter (Roychowdhury, 

2006). Kothari, Mizik och Roychowdhury (2016) förklarar de olika tillvägagångssätten enligt 

följande. Med hjälp av periodiseringar angriper företagsledare finansiell rapportering genom att 

tillämpa skönsmässig bedömning av vilken period transaktionen avser. Manipulering genom 

verkliga aktiviteter innebär att företagsledningen avviker från den normala verksamheten 

avsiktligen för att vilseleda intressenter. 

 

Enligt ÅRL (1995:1554) ska företags finansiella rapporter, det vill säga balans-, resultaträkning 

samt noter, återge en rättvisande bild och helheten av företagets ställning samt resultat. Till sin hjälp 

anlitar företag revisorer vars huvudsakliga arbetsuppgift är att granska olika former av ekonomiska 

redovisningar samt styrelsens arbete med förvaltning av organisationerna som de är företrädare för 
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(FAR). Trots detta sker det skandaler i bolag där revisorer varit inblandade. I båda fallen ovan, 

Enron och Eniro, har revisorer granskat bolagets räkenskaper, och likväl har resultatmanipulation 

förekommit.  

 

Bjurman och Weihagen (2014) beskriver att företag i dagens finansiella marknader har stor press på 

sig från de kortsiktiga externa förväntningarna. Därigenom får företagsledningen starka incitament 

att manipulera de finansiella rapporterna för att påverka intressenterna. För att minska osäkerheten 

för finansiell rapportering menar de även att det krävs att revisorn uppfyller sin roll som granskare 

och stävjare i den bemärkelsen. 

 

1.2 Problematisering 

Resultatmanipulation är ett brett uttryck och syftar på de avsiktliga handlingar som förändrar det 

redovisade resultatet (Healy och Wahlen, 1999). De senaste två decennierna har präglats av att 

investerare, aktieägare och långivare blivit lurade till beslut genom resultatmanipulation och att 

stora finansiella förluster orsakats av oegentligheter (Al Momamani, 2013). Dessa handlingar kan 

vara av både laglig och olaglig karaktär, och ibland kan det vara svårt att avgöra inom vilken 

kategori handlingarna inrangeras (Dechow, Sloan och Sweeney, 1995). Remenaric, Kenfelja och 

Mijoc (2018) anser att resultatmanipulation vanligen är laglig, dock är det ofta oetiskt ur ett 

företagarperspektiv och bör därför motverkas.  

 

Utifall en tillgång på balansdagen understiger dess bokförda värde skall nedskrivning göras. Det 

kan finnas ett samband mellan nedskrivning och resultatmanipulation (Rees, Gill och Gore, 1996). 

De anser att chefer och företagsledare förbättrar framtida räkenskapsårs resultat genom att använda 

sig av nedskrivningar och onormala periodiseringar för att sänka resultatet för det innevarande 

räkenskapsåret, även kallad big bath accounting. Motsatsvis menar Mulford och Comiskey (2002) 

att övervärdering av omsättningstillgångar kan minimera kostnader och förluster, exempelvis 

genom att företaget inte tar upp osäkra kundfordringar som en kostnad. Vanliga 

omsättningstillgångar som manipuleras är kundfordringar, lager och placeringar. Det är inte endast 

omsättningstillgångar som kan användas för att manipulera räkenskaperna utan även undervärdering 

av skulder (Mulford och Comiskey, 2002).  

 

I Sverige stipulerar ÅRL (1995:43) att balansräkning och resultaträkning skall ge en rättvisande bild 

av företagets räkenskaper, men samtidigt ges också juridiskt utrymme för bokslutsdispositioner som 

skjuter upp eller återför potentiell vinst. I jämförelse med internationell redovisningsstandard har 

Sverige en betydligt starkare koppling mellan företagens redovisning och dess beskattning, något 
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som anses underlätta Skatteverkets kontroll och främja kvaliteten på redovisningen (ÅRL, 

1995:43). Därigenom är inte alltid internationell forskning relevant för svenska företeelser. 

 

Hur ett företag väljer att agera när de har flera tillgängliga redovisningsalternativ att förhålla sig till 

beror på deras incitament att påverka resultat eller värdering upp eller ned (Durnev, Li och Magnan, 

2017). En lägre vinst är av nytta i det fall som företaget vill undvika skattekostnader under aktuellt 

år, och en högre vinst kan användas till att höja ett företags värdering i samband med eventuell 

försäljning, maximering av bonusprogram för företagsledning eller ren kursvård för ett börsnoterat 

bolag (Nieken och Sliwka, 2015).   

 

I USA infördes lagen Sarbanes-Oxley Act under 2002 som en reaktion på flera stora konkurser som 

orsakats av bland annat redovisningsmanipulation (Lin och Wang, 2011). Alla företag som är 

registrerade för amerikansk börshandel omfattas av lagen och den har inneburit att företagens 

interna och externa revision utförts med högre kvalitetskrav än tidigare (Jones, 2011). Lagen har 

varit kostsam att implementera för företagen och diskussioner har förts huruvida lagstiftningen har 

hindrat företag från att notera sig vid amerikanska börser. Även EU-länderna har haft en översyn av 

revisionsarbetet som utmynnade i bland annat striktare rotationsregler och starkare krav på 

oberoende för revisorer - ett regelverk som implementerades under 2016 (FAR, 2016). Just 

oberoendet är av stor vikt enligt Öhman, Häckner, Jansson och Tschudi (2006), som i sin forskning 

funnit ett starkt samband mellan revisorns oberoende och förmågan att upptäcka 

redovisningsmanipulation. 

 

Trots rigorös lagstiftning inom redovisningsområdet, bland annat i BrB (1962:700), begås 

överträdelser med och utan avsikt. I Sverige utförs redovisningsarbetet antingen ―in-house‖ eller 

externt genom redovisningskonsulter. Deras arbete granskas sedan av en revisor i det fall som 

bolaget omfattas av revisionsplikt eller om företaget frivilligt reviderar sina räkenskaper (ABL, 

2005:551). Revisorer är den utpost som har potential att skapa legitimitet till finansiell information 

och de har även möjlighet att påverka denna problematik inifrån (Al Momamani, 2013). De 

förutsätts även ha tillräcklig kunskap för att upptäcka och stävja resultatmanipulation och därför är 

det viktigt att undersöka hur benägna de faktiskt är att göra det. I dagsläget är cirka 70 % av alla 

aktiebolag fria att avstå från att anlita en revisor efter revisionspliktens avskaffande för mindre 

aktiebolag 2010 (Carrington, 2014). Det finns således skäl att ställa sig frågan om färre utförda 

revisioner, vars syfte är att granska och bestyrka redovisningens legitimitet, även inneburit att 

felaktigheter förekommer i större grad än tidigare.  
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Enligt Öhman et al. (2006) anses revisorerna vara en viktig arbetsgrupp i Sverige. Revisorerna 

granskar företagets finansiella information i form av årsredovisningen, men de har också en 

skyldighet att granska hur ledningen förvaltar företaget. Revisorerna i Sverige har även som 

skyldighet att granska och kontrollera ett företags skatter och avgifter till svenska staten och vid 

misstanke om ekonomiska brott skall anmälan ske till myndigheterna (Öhman et al., 2006). Enligt 

Power (1997) ska en revisor, utöver att granska ovanstående rapporter, även uppdaga eventuella 

ekonomiska oegentligheter. Power (1997) hävdar att detta är någonting som förväntas från 

samhället och intressenter men är dock ingenting som nämns explicit i lagtexten (ABL, 2005:551).  

 

Hur väl revisorerna uppfyller sitt syfte att granska företagen och rapportera eventuella 

oegentligheter kan sammanfattas i uttrycket revisionskvalitet (Davies och Aston, 2011). Författarna 

nämner att god revisionskvalitet ökar samhällets förtroende för revisionen och därigenom 

företagens finansiella rapportering. Detta styrs av revisorns förmåga att upptäcka fel, vilket i sin tur 

är avhängigt nedlagd tid och revisorns kompetens (Sundgren, 1998). Därtill tillkommer revisorns 

benägenhet att rapportera dessa fel, vilket ställer krav på revisorns oberoende.  

 

Det råder delade meningar kring hur utbrett och problematiskt resultatmanipulation faktiskt är. 

Dechow och Skinner (2000) anser att det föreligger en distinktion mellan forskares och praktikers 

uppfattningar om ämnet. De anser att praktiker har en generell uppfattning om att 

resultatmanipulation är ett problem för redovisningens rättvisande bild medan forskare inte lagt 

några större resurser på att undersöka fenomenet i praktiken. Mot denna bakgrund och Al 

Momamanis (2013) resonemang om revisorernas möjlighet att skapa legitimitet till finansiell 

rapportering, anser vi att det är av betydelse att öka förståelsen för hur de faktiskt arbetar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för revisorns arbete med att upptäcka och stävja eventuell 

resultatmanipulation. 

 

1.4 Arbetets disposition 

Nedan presenteras arbetets disposition och hur vi har strukturerat de kommande avsnitten med en 

tillhörande beskrivning.  
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Kapitel 2 – Referensram 

I kapitel två, referensram, sker en genomgång av aktuell forskning och aktuella regelverk inom 

området. Kapitlet är indelat i två delar, resultatmanipulation och revision, som ligger till grund för 

intervjufrågor och vår kommande analys.  

 

Kapitel 3 - Metod  

I vårt metodavsnitt återfinns beskrivning för hur vi går tillväga från start till mål genom vår studie. 

Inledningsvis redogör vi för vilken vetenskaplig ansats vi förhåller oss till och sedan presenterar vi 

olika metodval vi genomfört. Vi beskriver vidare tillvägagångssätt vid insamling av datamaterial 

och vägen fram till insamling. Därefter avhandlas operationalisering samt de kvalitetskriterier som 

vi tar hänsyn till. Slutligen resonerar vi kring eventuell metodkritik.  

 

Kapitel 4 - Resultat och analys 

Detta kapitel innehåller en presentation av vårt empiriska material efter kodning och tematisering av 

intervjuerna. För att ge läsaren en helhetsbild genomför vi även en analys i samband med att vi 

presenterar resultatet från intervjuerna. Vi analyserar alltså intervjusvaren med referensramen och 

lyfter fram likheter och skillnader i åsikter samt att vi även delvis väger in våra egna uppfattningar 

kring ämnet.  

 

Kapitel 5 - Diskussion och slutsats 

I det femte och sista kapitlet sker en diskussion där vi belyser hur revisorer arbetar kring fenomenet 

resultatmanipulation, detta för att kunna bemöta vårt formulerade syfte. Vi diskuterar slutsatsen 

både för vår studie men också hur det påverkar i ett större sammanhang.   
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2. Referensram 

I följande kapitel sker en genomgång av tidigare forskning i kombination med aktuella regelverk 

inom revisionsområdet som ligger till grund för vår studie. Referensramen är indelad i två 

huvudämnen, redovisningsmanipulation och revision, där vi bland annat lyfter upp beskrivning av 

begreppet redovisningsmanipulation med underliggande begrepp, revisorns och revisionens roll 

samt incitament till att manipulera redovisningen.  

 

2.1 Redovisningsmanipulation 

Bakgrund: 

Enligt Lindberg och Hartwig (2018) är den europeiska och amerikanska redovisningsstandarden 

uppbyggd på en slags ramreglering som ger utrymme för vissa redovisningsval. Detta grundar sig i 

föresatsen att företagsledningen är bäst lämpad att fatta redovisningsbeslut med anledning av sin 

närhet till verksamheten. Som en konsekvens av detta menar de att redovisningen kan anta både en 

sämre och högre kvalitet beroende på företagsledarnas bevekelsegrunder. För att den finansiella 

informationen skall vara användbar krävs att den är pålitlig, lättfattlig och jämförbar (Carrington, 

2014). I dagens ekonomiska klimat, där det är viktigt att skapa sig marknadsfördelar, finns dock 

starka motiv att påverka sådan information för att exempelvis undvika skattekostnader eller förenkla 

finansieringen (Bjurman och Weihagen, 2014). 

 

Det finns ingen entydig definition av begreppet redovisningsmanipulation. Oftast ingår dock de 

handlingar eller processer som ämnar att förändra redovisningsinformation från hur det faktiskt är 

till vad företaget vill visa upp (Healy och Wahlen, 1999). För att åstadkomma en sådan modifiering 

används antingen kryphål i befintlig lagstiftning eller genom att sådan helt enkelt ignoreras 

(Remenaric, Kenfelja och Mijoc, 2018). I forskningen har det enligt Lindberg och Hartwig (2018) i 

synnerhet lagts vikt vid att utreda manipulation av resultaträkningen och det ges även störst 

utrymme i denna uppsats. Det finns förvisso möjligheter att påverka även kassaflödesanalyser, 

balansräkningsposter och information som ges i noter, men enligt Roychowdhury (2006) är 

incitamenten normalt sett störst att förvränga resultatet. Därav har vi valt att använda uttrycket 

resultatmanipulation framdeles. 

2.1.1 Resultatmanipulation  

Begreppet resultatmanipulation har en bredare definition än vad som kan förväntas av namnet. 

Även om det inte finns någon tydlig gränsdragning för vad som ingår i uttrycket används det dock 

frekvent inom forskningsområdet som ett paraplybegrepp för redovisningsmanipulation som 

påverkar det ―naturliga‖ resultatet (Mulford och Comiskey, 2002). Enligt Choi och Young (2015) 
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finns det tre orsaker till den påverkan som uttrycket beskriver. Den första är signalering, som syftar 

till att förmedla en för företaget mer representativ bild av räkenskaperna. Den andra är det 

affärsrelationella perspektivet, som ämnar till att skapa en bild av att företaget är välmående genom 

t.ex. låga kostnader. Den sista orsaken, opportunism, är mer dystopisk i sin utformning och 

beskriver hur företagsledningen för egen vinning manipulerar räkenskaperna för att framställa sig 

själva i bättre dager. Enligt Choi och Young (2015) är opportunism den vanligaste förklaringen till 

resultatmanipulation och det är oftast källan till skadlig redovisningsmetodik. 

 

Det finns två angreppsvinklar för resultatmanipulation. Den första är verkliga aktiviteter, där 

avvikande redovisningsmetoder, direkta manipulationsförsök eller kortsiktiga förändringar av 

verksamheten ingår (Roychowdhury, 2006). Med kortsiktiga förändringar avses åtgärder vars enda 

syfte är att påverka räkenskaper till det bättre eller sämre; exempelvis genom att skära ned på 

långsiktigt nödvändiga kostnadsposter som produktutveckling (Dechow och Sloan, 1991). Därtill 

kan företagare öka produktionen av varor för att öka varulagret och minska kostnaden för de 

enskilda sålda varorna, vilket ger en positiv effekt för kostnadsstället (Chen, Cussatt och Gunny, 

2012). Dessa förändringar genomförs med avsikt för att antingen vilseleda intressenter eller för att 

påverka sitt ekonomiska resultat (Roychowdhury, 2006). Gunny (2010) anser att verkliga aktiviteter 

används för att erhålla någon form av privat vinning och att handlingarna tenderar att vara 

utstuderade.  

 

En inneboende problematik i begreppet verkliga aktiviteter är att effekten är kortsiktig och normalt 

bara har önskvärd effekt under ett enskilt bokföringsår. Graham, Harvey och Rajgopal (2005) 

genomförde en undersökning på 20 finanschefer, och nästan samtliga vittnade om att de i sina 

yrkesroller ofta var ambivalenta i sina beslut. Å ena sidan förväntades de leverera snabba resultat 

men de förväntades likaväl ha långsiktighetsperspektivet i beaktande. Empiriskt finns det även 

bevis för att användning av verkliga aktiviteter i syfte att främja resultatet har en långsiktigt negativ 

effekt för företagen (Li, 2012; Rapley, 2013). 

 

I ÅRL (1995:1554) stipuleras att intäkter och kostnader skall bokföras under det räkenskapsår de är 

hänförliga till, oberoende av betalningstidpunkt. Ibland är det dock svårt att avgöra när det skall 

göras en periodisering eller om en sådan är korrekt utförd. Detta för oss in på den andra 

angreppsvinkeln under begreppet resultatmanipulation: periodiseringar. Till skillnad mot verkliga 

aktiviteter är periodiseringar mer av en bokföringsteknisk åtgärd och påverkar inte 

kassaflödesberäkningarna (Roychowdhury, 2006). Periodiseringsområdet är istället mer hänförligt 

till val av redovisningsmetod och det är till skillnad från verkliga aktiviteter ingen onaturlig 
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förändring av redovisningsstandarder (Caruso, Ferrari och Pisano, 2016). Periodiseringsbegreppet 

som del av resultatmanipulation inrangerar två huvudsakliga inriktningar: diskretionära och icke-

diskretionära periodiseringar. Diskretionära periodiseringar är godtyckliga till sin natur och 

inbegriper därigenom också mer opportunistiska handlingar som värdering av lager och 

kundfordringarnas säkerhet (Gong, Li och Xe, 2009). Icke-diskretionära periodiseringar hanterar 

istället de resultatpåverkande besluten som tidsbestämmelser av intäkter och kostnader (McNichols, 

2000). 

2.1.2 Big bath accounting och income smoothing 

Big bath accounting och income smoothing är två begrepp som härrör till periodiseringsområdet 

inom resultatmanipulation. Med big bath avses att bada ned aktuellt redovisningsår med mer 

kostnader än vad som vore redovisningstekniskt korrekt (Stolowy och Breton, 2004). Enligt Riahi-

Belkaoui (2004) är det sprunget ur den kortsiktiga ekonomiska horisonten vid ledningsbyte, där den 

nya ledningen vill visa hur deras styre givit positivt utslag för nästkommande år. Det finns även 

incitament för big bath-aktiviteter om en nytillträdd ledning får bonus vid gott resultat. Detta är 

dock ett resonemang som Bengtsson, Bergström och Nilsson (2008) anser falsifierat. De menar 

istället att en nytillträdd ledning granskas hårdare ur det avseendet och dessutom har fullt upp med 

att skapa lönsamhet. De instämmer dock i att det finns goda skäl för en ny ledning att ägna sig åt 

resultatpåverkande åtgärder eftersom det kan dröja innan en förändring ger utslag. 

 

Enligt Trueman och Titman (1988) innebär income smoothing att ett företag söker jämna ut resultat 

mellan år, i tron att det ger en bild av företaget som stabilt och med liten risk. Teorin är att 

kreditinstitut och aktieägare är riskaverta och kräver lägre riskpremie om resultatet överensstämmer 

med förväntningarna. För att åstadkomma denna effekt ändras exempelvis ankomstdag vid inköp 

eller leveransdag vid försäljning. Det förekommer även fall av godtycklig klassificering av 

extraordinära och ordinära kostnader vid bokslutset (Trueman och Titman, 1988). 

2.1.3 Fraud-triangeln 

Olika tillvägagångssätt för utförande av resultatmanipulation är presenterade ovan men varför 

individer och företag begår denna handling är inte nämnt. Tidigare forskning kring bekämpning av 

oegentligheter och bedrägerier, i vår studie kallat resultatmanipulation, förklarar att handlingen 

uppstår genom ett samspel mellan tre orsaker som tillsammans bygger ihop en triangel (Wilks och 

Zimbelman, 2004). Dessa orsaker är incentive/pressure (incitament och press), opportunity 

(möjlighet) och attitude (attityd). För att utförandet av resultatmanipulation ska genomföras krävs 

det att dessa tre kriterier är uppfyllda menar Wilks et al. (2010). 
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● Incitament och press – incitamenten och press för en chef eller anställd att genomföra 

resultatmanipulation kan uppstå vid ökad press från ledningen gällande att uppnå 

ekonomiska mål alternativt om bonus baseras på bokföringsinkomster (Wilks et al., 2010; 

Yung och Long, 2009). Vidare menar Fagerberg (2008) att individers incitament antingen 

kan uppkomma genom att personen genomgått någon kris/blivit hotad alternativt ser 

chansen i att manipulera siffrorna. 

 

● Möjlighet – denna del bygger på att en individ eller ett företag kan se omständigheter som 

ger dem möjlighet att utföra oegentligheter (Yung och Long, 2009). Detta kan exempelvis 

uppstå vid komplicerade transaktioner där ledningen gör en subjektiv bedömning som kan 

förfina verkligheten. Ett svagt kontrollsystem internt skapar möjligheten för att begå dessa 

handlingar (Fagerberg, 2008). 

 

● Attityd – attityddelen i triangeln speglar lite vad för karaktär individen har och dålig 

karaktär och attityd kan leda till rationella beslut och begå handlingen (Yung och Long, 

2009). I denna del kan också personers bortförklaring läggas in, så som ‖att alla andra gör 

det‖ eller liknande. 

 

Slutligen menar Fagerberg (2008) att den typiska bedragaren är en man mellan 31-40 år. Halva 

utfallet i författarens studie var anställda och ungefär en fjärdedel av dem satt på ledande positioner. 

Eftersom de innehar en ledande position kan personerna exempelvis vara med och påverka 

subjektiva bedömningsfrågor (Yung och Long, 2009) 
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Figur 1: Fraud-triangeln, (egen) 

 

2.2 Revision 

Bakgrund: 

Enligt Carrington (2014) kan revisionens koppling till ekonomi delas in i tre områden: försäkran, 

förbättring och försäkring. Med försäkran avses det agent-teoretiska dilemmat med olika incitament 

i företaget. Inom företaget kan det finnas olika bevekelsegrunder och intressen, exempelvis kan en 

företagsledare ha andra syften med redovisningen än ägare och externa intressenter. 

Förbättringsperspektivet beskriver den förmodat positiva inverkan en revisor har på företagets 

redovisning. Eftersom det råder informationsassymetri mellan företagsledning och övriga 

intressenter har revision en potential att påverka informationsgivningen till det mer jämställda för 

samtliga intressenter. Det tredje perspektivet, försäkring, avser tillsynspotentialen som revision 

innebär; att redovisningen legitimeras genom tredjepartsgranskning som intygar att den är korrekt 

utförd och avspeglar företagets ekonomiska förehavanden (Carrington, 2014). 

2.2.1 Revisionsplikt 

Långt ifrån alla företag i Sverige behöver anlita en revisor för att granska sina räkenskaper. Vi får 

backa bandet tillbaka till år 1895 för att se den första lag i Sverige som krävde att vissa bolag skulle 

anlita revisionstjänster. Dessa revisorer behövde varken vara godkända eller auktoriserade revisorer 

och inget oberoende ställdes det krav på heller (Carrington, 2014). Det dröjde sedan hela vägen 

fram till år 1987 innan alla svenska aktiebolag blev tvingade till att utnämna endera en godkänd 
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eller auktoriserad revisor. I dagsläget är återigen en betydande andel av svenska aktiebolag fria att 

välja om de skall ha en revisor eller inte. Detta efter att en Riksdagen den 1 november 2010 beslutat 

om att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag samt vissa handelsbolag (Lindberg och Colo, 

2017). För att revisionen ska anses som frivillig ska aktiebolag underskrida minst två av följande tre 

värden: 

 

● Medelantalet 3 anställda 

● 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

● 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 

Av denna reform som trädde i kraft 2010 var det cirka 70 procent av Sveriges totala antal aktiebolag 

som omfattades och det motsvarar drygt 250 000 aktiebolag (Carrington, 2014; Lindberg och Colo, 

2017).  

 

Reformens syfte var framförallt att minska den administrativa bördan och bolagets kostnader för 

revisionen och detta alltså genom att aktiebolag frivilligt kan köpa revisionstjänster. Genom att 

minska den administrativa bördan och kostnader skulle bolagets konkurrenskraft stärkas, bidra till 

ökad tillväxt och generera ökad sysselsättning (Lindberg och Colo, 2017). Dock fanns det vissa 

farhågor med reformen. Skatteverket ansåg att en avskaffad revisionsplikt skulle generera ökade 

antal medvetna och omedvetna fel i räkenskaperna som påverkar deklarationer till myndigheterna. 

Ekobrottsmyndigheten anade bekymmer och ansåg att revisionen i ett företag är en betydelsefull 

förutsättning för effektiv bekämpning av ekonomisk brottslighet. De menar vidare att en avskaffad 

revisionsplikt skulle öka den ekonomiska brottsligheten (Lindberg och Colo, 2017). I den rapport 

Riksrevisionen har publicerat skriver de att en övergripande slutsats av reformen är att nackdelarna 

är större än fördelarna. Bland annat finns det indikationer som visar att reformen kan ha främjat 

ekonomisk brottslighet samt att möjligheterna till upptäckt har försämrats. Vidare nämner även 

Lindberg och Colo (2017) att felen i årsredovisningarna ökat, vilket är ett problem då intressenter 

ofta har dessa som underlag vid bedömning av bolagets verksamhet. 

2.2.2 Revisorns roll 

En revisors huvudsakliga arbetsuppgift finns presenterad i ABL (2005:551), se nedan: 

 

“Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska utföras med professionell 

skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.”  
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Revisorn har alltså flera delar att granska vid utförandet av en revision. Tagesson och Eriksson 

(2011) menar att en revisor ökar tillförlitligheten och kvaliteten på de finansiella rapporterna ett 

företag presenterar. Utan den granskning som en revisor utför finns det en genomgående ökad risk 

att företagsledaren utnyttjar eller undanhåller viss information på intressenternas bekostnad. En 

revisor kan alltså ses som en kvalitetssäkrande länk mellan kund och kundens intressenter där 

exempelvis potentiella investerare, banker eller leverantörer kan ta del av revisorsstyrkta rapporter 

(FAR.se, 2018). Davies och Aston (2011) anser att hur väl en revisor uppfyller sitt syfte, att granska 

företagens rapporter, kan sammanfattas i begreppet revisionskvalitet.  

 

Carrington (2014) menar att den publicerade informationen, närmare bestämt årsredovisningen, kan 

ligga till grund för investerares bedömningar om framtiden på den moderna aktiemarknaden. 

Revisionen bör vidare skydda intressenter och skulle det visa sig att informationen inte håller den 

önskade kvaliteten dröjer det inte lång tid innan rubriken skandal tas fram, vilket praktiska fall 

också diskuterats tidigare i form av Enronskandalen.  

 

En revisor är också en kvalitetssäkring för samhället i form av att de har anmälningsplikt vid 

förekomst och upptäckt av eventuella oegentligheter, exempelvis ekonomisk brottslighet (ABL, 

2005:551). Öhman et al. (2006) beskriver att revisorerna också har en skyldighet att granska ett 

företags skatter samt avgifter till den svenska staten. Även här gäller ovanstående att vid misstanke 

om eventuella oegentligheter skall anmälning ske. Sammantaget kan revisorns roll likna en ―ritual‖ 

som genererar en uppfattning av ordning och säkerhet. Genom att intyga att de finansiella 

rapporternas innehåll är giltiga får revisorn en roll som innebär att skapa legitimitet och förtroende 

anser Tagesson och Eriksson (2011), en kvalitetssäkring mot tredje part.  

2.2.3 Revisionssed 

Enligt ABL (2005:551) skall en revision utföras i enlighet med god revisionssed och vad detta 

innebär har lagstiftaren överlåtit till revisorsorganisationerna. FAR skriver i sin bok ‖Revision – En 

praktisk beskrivning‖ (2006) att begreppet god revisionssed används för att tydliggöra hur 

genomförandet av en revision ska gå till. Där spelar kunskap, erfarenhet samt professionellt 

omdöme in. Enligt FAR (2006) utvecklas den goda seden internationellt, av Revisorsnämnden och 

inom FAR, lägg därtill praxis från domstolar. Detta är något som ständigt utvecklas vartefter nya 

regelverk införs i branschen. Att vara observant på är att god revisionssed inte får förväxlas med 

varken god revisorssed såväl som god redovisningssed. 
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2.2.4 Oberoende 

En revisor ska, enligt RL 20§ (2001:883), vid utförandet av sina uppdrag agera opartiskt, 

självständigt och även vara objektiv i ställningstaganden. Vidare läggs vikt vid att 

revisionsverksamheten ska vara organiserad på ett sätt där revisorns opartiskhet, självständighet 

samt objektivitet kan säkerställas. Ovanstående beskriver samlingsbegreppet oberoende, och att en 

revisor alltså ska agera oberoende och inte bli påverkad av andra faktorer. Revisionen ska mynna ut 

i en revisionsberättelse som utomstående intressenter kan ta del av, vilket innebär att denna 

tillstyrker att revisorn har granskat ett bolags verksamhet och räkenskaper i en oberoendeställning 

(Landes, 2004). Glazer och Jaenicke (2002) menar att revisorns oberoende kan ifrågasättas och 

skadas när en relation med klienter gradvis förändras till en relation som inte anses ligga på en 

yrkesmässig nivå. 

 

Enligt RL 21a§ (2001:883) ska en revisor inför antagandet av varje uppdrag pröva om det existerar 

några omständigheter som skulle kunna rubba förtroende för opartiskhet eller självständighet. Detta 

kan testas genom en analysmodell som består av tre steg (FAR). Dessa tre steg är: 

 

● Steg 1: Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden – Det första steget innebär att en 

revisor för varje uppdrag ska pröva om det föreligger några omständigheter som på något vis 

skulle kunna utgöra jäv eller som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 

självständighet. 

 

● Steg 2: Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden – Steg nummer två innebär att en 

bedömning genomförs med hänsyn för omständigheter i specifikt fall om det finns orsak till 

att ifrågasätta revisorns förmåga och vilja till att genomföra revisionsuppdraget med 

opartiskhet och självständighet. Om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för 

revisorn måste en revisor avböja ett nytt eller begära avgång från ett befintligt uppdrag. 

 

● Steg 3: Analysen dokumenteras – Det sista och tredje steget innebär att revisorn ska 

dokumentera övervägandena som har gjorts vid analysen av sitt oberoende. Även eventuella 

åtgärder för att styrka sitt oberoende ska dokumenteras. 

 

Ovanstående tre-stegs-analys ska alltså bidra till en mer opartisk och självständig revisor som ökar 

kvaliteten på de offentliga rapporter som sedan publiceras (FAR). 
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2.2.5 Revisionsprocess  

Enligt branschorganisationen FAR (2006) kan revisionsprocessen delas in i tre steg: planering, 

granskning och rapportering. Nedan följer en beskrivning av vad de respektive stegen innebär i 

praktiken. 

 

Planering: 

Planeringsfasen utgörs av ett förberedande arbete där revisorerna inhämtar och sammanställer 

information hänförlig till företaget som ska revideras (FAR, 2006). Enligt Carrington (2014) är det 

viktigt att revisorn har en plan och inte fattar komfortabilitetsbeslut under vägen för att det 

underlättar arbetet. Dessutom är människor begränsade av sin förmåga att minnas vad som utförts 

och bedöma vad som är relevant under processens gång. Revision är en komplicerad process som 

kräver att revisorn har stor förmåga till multitasking och enligt Carrington (2014) förutsätter detta 

ett underliggande system för hantering av information och att arbetsgången är planerad inför 

arbetet. 

 

Under planeringsfasen kartläggs riskerna med det specifika företagets redovisning. Detta är en 

subjektiv bedömning men har stor betydelse för vilka områden som ägnas störst insatser i 

revisionen (Carrington, 2014). I samband med planeringsfasen bestäms ett så kallat väsentlighetstal, 

som avgör hur stora nominella belopp som kan godkännas utan att revisorn behöver lämna en oren 

revisionsberättelse (IFAC). Revisorns förmåga att bedöma risker i vissa poster är mycket viktigt 

eftersom störst tyngd läggs på att utreda de poster som bedöms mest riskabla (Carrington, 2014). 

 

Innan själva granskningen inleds utvärderas även företagets mått av internkontroll. Om företaget 

har ett väl utarbetat och beprövat system för detta minskar risken för fel. Internkontroll i praktiken 

innebär ofta att revisorn granskar rutiner för attestering och betalning av fakturor och liknande 

transaktioner, samt att lagar och stadgar efterlevs (FAR, 2006; Carrington, 2014). 

  

Granskning: 

Väl igång med granskningsarbetet fokuserar arbetet på att kontrollera både företagets interna 

system, kontrollgranskningen, och de producerade verifikationerna som kontrolleras i den så 

kallade substansgranskningen (FAR, 2006). Det som inhämtas, under hela revisionsprocessen, 

kallas för revisionsbevis och utgör den dokumentation som används av revisorn för att presentera 

sitt arbete. Eftersom revisorn omöjligt kan granska alla verifikationer eller påståenden som prövas i 

revisionen sker en bedömning av hur väl företagets interna kontroller fungerar. Därefter görs en 

avvägning hur väl de interna kontrollerna fungerar för att sedan, beroende på hur pålitligheten 
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bedöms, kombinera detta med att substansgranska poster inom balans- och resultaträkning. 

Substansgranskningen kan utföras för varenda verifikation men normalt minskas dess omfattning 

om de interna kontrollerna tycks fungera och kunden är välkänd (Carrington, 2014). 

 

Substansgranskningen delas normalt in i detaljgranskning och analytisk granskning. Analytisk 

granskning studerar både icke-finansiell och finansiell information och sambanden dem emellan. 

Ofta jämförs och utvärderas kontosaldon mot tidigare år och rimlighetsbedöms. Detaljgranskningen 

innebär istället att revisorn granskar verifikationer på en djupare nivå, ofta genom att ett 

slumpmässigt antal väljs ut i ett revisionsprogram och testar dess riktighet (Carrington, 2014). 

 

Rapportering: 

När all granskning är färdigställd informeras företagsledningen om eventuella avvikelser som bör 

korrigeras eller förklaras. I det fall som granskningsåtgärderna bedömts tillräckliga tillstyrker 

revisorn ansvarsfrihet i den revisionsberättelse som avslutar uppdraget. Om revisorn anser att de 

upptäckta eller misstänkta felen som återstår efter granskningsåtgärderna inte är oväsentliga lämnas 

en oren revisionsberättelse. Det har en potentiellt mycket skadlig effekt på företagets framtida drift 

(Carrington, 2014). 

2.2.6 Revisionens teknologiska hjälpmedel 

Framstegen inom teknologin har revolutionerat många olika branscher, däribland 

revisionsbranschen. Uppkomsten av datorprogram och programvaror har både effektiviserat och 

utvecklat revisionsbranschen. Detta är dels en utveckling av samhället i stort men också ett framsteg 

efter de stora och uppmärksammade företagsskandalerna i USA i början av 2000-talet. Lagen 

Sarbanes-Oxley Act uppkom som en följd till dessa skandaler och innehöll detaljerade 

bestämmelser om revision och med en uppmaning om att myndigheter skulle arbeta fram effektiva 

revisionssystem (Lin och Wang, 2011). Det var inte bara i USA detta växte fram utan Lin och 

Wang (2011) menar att regeringar i många länder runt om i världen uppmuntrade användningen av 

digitala system. Ett övergripande och generellt begrepp som vuxit fram för de tekniska program 

som revisorer använder sig av är CAATT (Computer-Assisted Audit Tools and Techniques).  

 

CAATT är alltså en generell term för de tekniker, program och verktyg som revisorer använder sig 

av vid genomförandet av en revision. CAATT har effektiviserat revisionsbranschen och används 

bland annat för att inhämta information, granskning av finansiell information samt analyser av 

densamma (Lin och Wang, 2011). Med tanke på att revisionen effektiviseras kan revisorerna lägga 

större fokus på högriskområden och med hjälp av digitala analysverktyg, samt sina kunskaper, 
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identifiera oegentligheter. Utöver att analysverktygen har bidragit till att mer fokus kan avsättas för 

identifikationen av oegentligheter lyfter Singh och Best (2015) upp flera medförda förbättringar. De 

menar att programmen i en transaktionsanalys kan ta fram avvikelser mellan år på kontonivå som 

underlättar urvalet av vad som skall granskas.  

2.2.7 Revision och manipulation 

Som tidigare nämnts anlitas en revisor för att granska ett företags årsredovisning, interna processer 

samt ledningens förvaltning. Öhman et al. (2006) menar att det är omöjligt att all inlämnad 

information granskas av revisorn och revisionen har breddat fokus från granskning av siffror till att 

även lägga stor vikt på ett företags interna kontroller. Dock anser Power (1997) att en revisor inte 

endast ska granska ovanstående, utan också upptäcka om det förekommer några ekonomiska 

oegentligheter, vilket även är någonting som i vissa fall förväntas från samhällets och intressenters 

sida. Att förväntningarna på vad en revisor ska göra är större än vad som beskrivs enligt lag innebär 

att det uppstår något som kallas förväntningsgap (Boterenbrood, 2017). Detta uppstår alltså när 

olika intressenters förväntningar på revisionen inte motsvarar vad en revisor faktiskt får och kan 

göra (FAR, 2006). 

 

Även om inte lagtexten uttryckligen kräver det menar Xie, Davidsson och DaDalt (2003) att ett 

aktivt och välfungerande revisonsteam kan förhindra alternativt upptäcka resultatmanipulation. 

Vidare skriver de att oberoende externa parter, som revisorer är, bör ha erfarenheterna och 

utbildningen som krävs för att förstå resultatmanipulation. Enligt deras resonemang bidrar detta 

sannolikt till att resultatmanipulation förekommer i mindre utsträckning när externa parter granskar 

ett företags räkenskaper. 

 

Enligt Fagerberg (2008) identifieras och upptäcks oftast oegentligheter och resultatmanipulation 

slumpvis, det vill säga utan någon misstanke vid upptäckandet. Den mest framgångsrika kontrollen 

ett företag kan ha är den interna revisionen. Ett företag som aktivt arbetar med 

bekämpningsåtgärder mot oegentligheter och resultatmanipulation har, enligt Fagerberg (2008), 

identifierat avsevärt fler fall i jämförelse mot de som endast tillämpar internkontroll samt 

revisionsprocesser för att upptäcka oegentligheter.  

 

Storleken på företaget och verksamhetens art förväntas också påverka sannolikheten för 

resultatmanipulation (Becker, DeFond, Jiambalvo och Subramanyam, 1998). De misstänker även att 

det förekommer i högre utsträckning hos företag med revisorer som anser vara mindre 

kvalitetsmedvetna och aktade än deras motsats. Dechow och Dichev (2002) fann i sina studier att 



 

17 

 

mindre företag misstänks utföra mer resultatmanipulation och för ett resonemang om att det anses 

rimligt eftersom det krävs mindre ingrepp för att förändra resultatet. Det finns även studier som 

påvisar förekomst eller åtminstone märkliga mönster som kan hänföras till resultatmanipulation. 

Bernard och Thomas (1989) beskriver hur siffror friseras för att höja vinst per aktie eller intäkter 

och Burgstahler (1997) identifierar i sina studier att 8-12 % av företag vars vinster har minskat ser 

ut att ha manipulerat sina räkenskaper till att verka bättre. Därtill misstänktes att 30-44 % av företag 

som uppvisat en förlust försökt manipulera räkenskaperna för att nå ett positivt resultat. 

 

Enligt Dechow och Skinner (2000) råder det delade meningar mellan forskare och revisorer hur 

utbrett och problematiskt resultatmanipulation egentligen är. De menar att revisorer uppfattar 

manipulation som försvårande för redovisningens rättvisande bild men att forskare inte lagt någon 

större vikt vid att undersöka fenomenet i praktiken. Den underliggande meningen är att exempelvis 

bonusincitament är självreglerande för personalmarknaden och att ämnet är svårundersökt även om 

siffrorna analyseras. Frånvaro av resultatmanipulation är enligt Dechow och Skinner (2000) inte 

heller optimalt eftersom det förväntas och ofta ger en bättre bild av företagets räkenskaper. Power 

(1997) är en av motståndarna till den mer omfattande revision som kommit att prägla samhället 

under de senaste decennierna och anser att revisionsyrket till stor del finns för att legitimera sig 

självt. Det får delvis stöd av Dechow och Skinners (2000) resonemang om det svala intresse som 

forskare visat för att studera revisorernas roll kring resultatmanipulation. Omvittnat är dock att 

företag med stora periodiseringar och således avsevärda skillnader mellan kassaflöden och intäkter, 

samt svaga interna processer är tydliga riskmarkörer för att resultatmanipulation förekommer. Även 

Singh och Best (2015) hävdar att oegentligheter ofta är sprungna ur svaga interna kontroller som 

skapat en möjlighet. Därför menar de att starka interna kontroller är viktiga både för att motverka 

bedrägliga beteenden hos anställda samt att säkerställa företagets räkenskaper. Incitamenten för 

manipulation har enligt Dechow och Skinner (2000) ofta varit kopplade till viljan att slå 

förväntningar eller riktmärken samt när företagen velat uppvisa goda siffror inför 

kapitalanskaffning. 

2.2.8 Agent-principalteori  

I företag där en ensam aktieägare inte själv ansvarar för exekutiva beslut finns risk för att delegering 

av arbete skapar problem med egenintressen. Detta är grundbulten i det agent-teoretiska begreppet, 

där ägarna kallas principaler och de utsedda ledarna till agenter. Teorin baseras på antagandet att 

samtliga intressenter värnar sina egna intressen och eftersom agenterna ofta har tillgång till mer 

information än principalerna bör de sistnämnda skyddas (Jensen och Meckling, 1976). Revision har 

potential att tillgodose principalernas behov av försäkran om att bolaget sköts i enlighet med stadgar 
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och förväntningar, men då krävs också att det är parametrar som utvärderas (Knechel, Niemi och 

Sundgren, 2008). I det tidigare exemplet med Enron grundlades redovisningsfusket genom ett 

skadligt bonussystem som belönade kreativ redovisning, vilket fortgick med företagsledningens 

goda minne (Stewart, 2006). Eftersom både företagsledning och personer på chefsbefattningar 

tjänade stora pengar på att göra skadliga affärer fortlöpte problemet till dess att det blev ohållbart 

och någon annan, i detta fallet aktieägarna, fick ta den största smällen. Stewart (2006) nämner det 

gamla ekonomiska talesättet ―det som mäts blir gjort‖ och syftar på de incitament som driver 

människor att fatta beslut som gynnar dem bäst. Acharya och Lambrecht (2015) menar att 

manipulation av räkenskaperna möjliggörs genom den informationsasymmetri som råder, vilket 

talar för att revisionen bör fokusera tydligt på att identifiera och stävja att sådana i planeringsfasen 

(Singh och Best, 2015). 

 

Även revisorernas profession riskerar att utsättas för agent-teoretiska problem. Enligt ICAEW 

(2005) intar revisorn en agent-roll gentemot företaget som är dess uppdragsgivare. Eftersom 

revisorerna är människor med egna motiv och syften kan revisorernas arbete skilja sig mellan 

varandra och ha olika fokus. En revisor som är riskaversiv kan teoretiskt söka frånskriva sig allt 

ansvar och kräva onödigt mycket revisionsbevis, eller lägga mycket eller litet fokus på områden där 

principalerna anser att det krävs. Emellertid är det vanligast att oberoendet påverkas på olika vis; 

dels genom att personliga relationer byggs upp över tid till företagsledningen, men även att 

revisorerna är i behov av ersättningen de fakturerar (ICAEW, 2005).  
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3. Metod 

I kapitlet som följer presenterar vi olika metodval och vilka vetenskapsteoretiska grunder vi utgår 

ifrån för att genomföra vår studie. Vi påvisar hur vi går tillväga för att bemöta vårt syfte, där vi 

särskilt utvecklar vår metod för datainsamling med val av respondenter, intervjufrågor och 

analysmetod. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring vilka kvalitetskriterier vi utgår ifrån samt 

kritik mot den valda metoden.  

 

3.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Vetenskapen är i princip nästan alltid sammankopplad till en specifik forskningstradition som i 

nästa skede leder fram till särskilda forskningsmetoder menar Sohlberg och Sohlberg (2013). Därför 

är det viktigt vid vetenskapligt skrivande att stipulera vilken forskningstradition studien skall utgå 

ifrån. Det finns många konflikter och variationer inom den vetenskapliga kulturen, exempelvis har 

forskare olika syn på verkligheten och även synen på kunskap skiftar mellan olika forskare. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) benämner dessa begrepp enligt följande; ontologi som synen på 

verkligheten och epistemologi som syn på kunskap.  

3.1.1 Ontologi - verklighetssyn 

Som vi nämner ovan beskrivs ontologin som synen på verkligheten och mer utvecklat framställs 

begreppet som människors syn på verkligheten samt hur densamma är konstruerad. Eftersom 

människors syn på verkligheten kan innehålla olika perspektiv och uppfatta företeelser på olika vis 

kan ontologin anta olika synsätt. Bryman och Bell (2014) skriver att ontologiska antagande kommer 

ligga till grund och påverka formuleringen av frågeställning samt genomförandet av forskningen. 

Ontologin handlar med andra ord om hur vi beskådar den värld som innefattar vårt 

undersökningsfält (Justesen och Mik-Meyer, 2013). Vårt syfte att undersöka revisorer och dess 

arbete med att upptäcka och stävja resultatmanipulation. Ontologins frågeställningar handlar om att 

söka efter den solida kunskapen (Sohlberg och Sohlberg, 2013) och vi vill söka efter revisorernas 

kunskap om begreppet och hur de förhåller sig till det.  

 

Kopplat till vår studie kommer vår ontologiska syn utgå ifrån konstruktionismens synsätt. Justusen 

och Mik-Meyer (2013) förklarar att konstruktionismen utgår ifrån att sociala företeelser och dess 

innebörd är något som kontinuerligt skapas av sociala aktörer. Vidare menar författarna att det är ett 

socialt samspel som ligger till grund för detta och dessa företeelser revideras ständigt. Det sociala 

samspelet är högst relevant för vår studie då vi ska studera hur revisorer som får motsvara sociala 

aktörer. Sohlberg och Sohlberg (2013) skriver att i en sorts utformning av konstruktionismen skapar 

forskaren sin verklighetsbild genom en dialog med de människor som studeras. Detta återspeglas i 
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vår studie eftersom vi kommer konstruera en bild av praktiken genom just en dialog med revisorer. 

Tillsammans med tidigare forskning i samspel med dialoger gestaltas verklighetsbilder i vår studie.  

3.1.2 Epistemologi - kunskapssyn 

Epistemologi beskrivs av Sohlberg och Sohlberg (2013) som syn på kunskap och detta kommer från 

grekiskans kunskapslära. Epistemologi handlar vidare om hur vi erhåller vår kunskap kring 

verkligheten (Blomkvist, Hallin och Lindell, 2018). Den kunskapssyn som vår studie antagit är 

tolkningsperspektivet. Enligt Bryman och Bell (2014) går tolkningsläran ut på att tolka samt förstå 

mänskliga handlingar. Studien syftar till att öka förståelsen för revisorns handlingar, vilket innebär 

att vi ska tolka och förstå revisorernas arbete med resultatmanipulation. Med tanke på detta antar 

vår studie den hermeneutiska kunskapstraditionen som kommer från grekiskans tolka (Sohlberg och 

Sohlberg, 2013).  

 

Hermeneutiken är en gammal tradition som användes till en början för att bland annat tolka 

bibeltexter eller dikter. Denna syn har vidgats på senare tid och kan således numera även användas 

för att tolka och förstå mänskliga handlingar. Sohlberg och Sohlberg (2013) anser att för forskare 

som studerar mänskliga aktiviteter är det nödvändigt att tolka och förstå. Varför denna passar väl in 

för oss är till stor del eftersom vi ska tolka och även förstå revisorers arbete. Vår studie är svår att 

genomföra om vi inte förstår deras arbete kring resultatmanipulation, vilket innebär att 

hermeneutikens synsätt är en förutsättning för oss som forskare. Inom hermeneutiken finns ett 

behov att vi som forskare ska uppfatta företeelser ur den sociala aktörens perspektiv (Bryman och 

Bell, 2014). För vår del innebär detta att vi ska försöka sätta oss in i arbetssättet kring 

resultatmanipulation och skapa oss förståelse för hur revisorer kan upptäcka och stävja detsamma.  

3.1.3 Forskningsansats 

Patel och Davidson (2011) skriver att forskarens arbete går ut på att relatera teorin och verkligheten, 

även kallat empiri, till varandra. Hur detta ska fullbordas är ett av de centrala problem som finns 

inom allt vetenskapligt arbete. Det finns tre begrepp, deduktion, induktion samt abduktion, som 

anger olika tillvägagångssätt för hur forskaren kan arbeta för att relatera teori och empiri (Patel och 

Davidson, 2011). Deduktion beskriver Alvehus (2014) och Blomkvist et al. (2018) som teoretiska 

föreställningar, det vill säga hypoteser, som testas mot empiriskt material och sedan mynnar ut i en 

slutsats. Induktion grundar sig i observationer och det empiriska materialet som i sin tur leder fram 

till teorier och slutsatser. Dessa två arbetssätt är motsatser till varandra (Blomkvist et al., 2018). 

Den tredje ansatsen, abduktion, består av komponenter från både den induktiva och den deduktiva 

ansatsen. Begreppet beskrivs som en växelverkan mellan teorin och empirin och kan likna en 
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spiralliknande rörelse som har sin styrka i att visa stor lyhördhet kring det empiriska materialet 

(Blomkvist et al., 2018).   

 

Alvehus (2014) anser att det är tämligen ohållbart att genomföra en kvalitativ studie med antingen 

en deduktiv eller induktiv ansats utan menar på att det oftast praktiseras någon form av abduktion. 

Vi har därför valt att följa denna uppmaning och använda oss av den abduktiva forskningsansatsen. 

Den deduktiva delen vi tar in i vår studie är att vi utgår från tidigare forskning för att kunna förhålla 

oss till ett kumulativt arbetssätt och den induktiva del vi använder är utgångspunkten i vårt 

empiriska material för att nå fram till slutsatser. En växling och ett samspel mellan teoretiska 

referensramen och empiriska materialet för att leda fram till en slutsats är alltså det arbetssätt som vi 

använder oss av i vår studie.  

 

3.2 Metodval 

3.2.1 Vetenskaplig metod 

För att uppfylla det formulerade syftet använder vi oss av en kvalitativ forskningsstrategi, vilken 

lägger tonvikten på och intresserar sig för meningar och innebörd snarare än kvantifiering och 

statistiska samband (Alvehus, 2014). Vidare beskriver Dalen (2015) att uppnå insikt kring fenomen 

som påverkar personer och situationer i dess sociala verklighet och att uppnå ökad förståelse kring 

detta finns som en övergripande målbild för kvalitativ forskning. Ovanstående tillstyrker valet av 

vetenskaplig metod, att vi ska öka förståelsen för revisorer och dess sociala verklighet. Fenomen 

som påverkar personer och situationer kan i vårt fall jämställas med resultatmanipulation.  

 

Vidare i den kvalitativa forskningsstrategin står deltagarnas perspektiv i centrum, alltså vad de anser 

vara viktigt och ha betydelse gällande det studerade ämnet. Detta innebär att forskningen blir 

relativt ostrukturerad, vilket anses vara till fördel för de kvalitativa forskarna eftersom det bidrar till 

att forskningen rymmer stor flexibilitet. Kvalitativa forskare ska försöka sätta sig in i 

undersökningspersonernas sits och se världen med deras ögon (Bryman och Bell, 2014). Vidare 

anses verkligheten vara konstruerad av aktörerna som befolkar den, vilket är en central tradition 

inom kvalitativ forskning menar Alvehus (2014). Ytterligare ett centralt begrepp är tolkning, 

kvalitativ forskning och forskare är tolkande. Alvehus (2014) förklarar tolkande forskning på 

följande vis:  

 

―Att utveckla vårt sätt att betrakta vår omvärld och bidra med en mer nyanserad förståelse 

av den.‖  
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Vi vill med vår studie bidra till en ökad förståelse för revisorns arbete kring resultatmanipulation, 

vilket skall uppnås genom tolkning av revisorers kunskap och arbetsvardag. Vi utgår från revisorers 

perspektiv, precis som kvalitativ metodik anser, och är flexibla genom att vara lyhörda gällande vad 

deras åsikter kring det studerade ämnet är. Ovanstående vittnar om att kvalitativ forskningsstrategi 

är lämplig metod för att uppfylla vårt formulerade syfte. 

3.2.2 Metod för datainsamling 

Enligt Blomkvist et al. (2018) är förmodligen intervjuer en av de mest frekvent använda metoderna 

inom kvalitativ forskning och Alvehus (2014) beskriver det som kvalitativa metodens flaggskepp. 

Intervjuer är också vad använder oss av i vår studie. Varför intervjuer är ett attraktivt verktyg är 

tack vare den flexibilitet intervjuer rymmer (Bryman och Bell, 2014). Exempel på vad som leder till 

att kvalitativa intervjuer innehåller stor flexibilitet är att tyngden ligger på respondenternas egna 

uppfattningar, forskaren vill ha detaljerade och fylliga svar samt att intervjuerna kan röra sig i olika 

riktningar beroende på vad som anses vara relevant för respondenterna (Bryman och Bell, 2014). 

Alvehus (2014) menar att intervjuer är ett effektivt redskap inom kvalitativ forskning eftersom vi 

som forskare kan integrera med respondenterna och ställa frågor kring känslor och motiv samt 

följdfrågor. Att vi genomför intervjuer är till vår fördel anser vi, detta eftersom vi bland annat kan 

erhålla en bra dialog med våra respondenter. Precis som Alvehus (2014) menar ovan har vi även 

erhållit mer fylliga svar tack vare att vi har haft möjligheten till följdfrågor.   

 

Det finns olika typer av intervjuer, strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade (Alvehus, 

2014). De olika slags intervjuerna ovan skiljer sig till olika grad av strukturering. En strukturerad 

intervju syftar till att komma fram till svar på de framtagna frågeställningarna och kan därav likna 

en enkät enligt Alvehus (2014). Motsatsen, ostrukturerad, innebär enligt Alvehus (2014) att 

intervjun i princip blir ett öppet samtal och som maximalt kan vägledas genom övergripande 

ämnen. För att uppnå vårt syfte, men också erhålla uttömmande svar inom det studerade ämnet har 

vi valt att inrikta oss på ett mellanting av ovanstående beskrivna intervjuer, det vill säga 

semistrukturerade intervjuer.  

 

En semistrukturerad intervju är organiserad kring en så kallad intervjuguide bestående av ett fåtal 

teman och frågeområden som dialogen ska centreras kring (Blomkvist et al., 2018; Alvehus, 2014). 

Att utforma en intervjuguide är arbetskrävande och handlar enligt Dalen (2015) om att omsätta 

formulerade problem till specifika teman med underliggande frågeställningar. Forskaren behöver 

inte behandla dessa teman i den formulerade ordningen utan anpassar detta utefter intervjuns utfall 
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och forskaren kan även ställa följdfrågor anknutet till något som respondenten tagit upp (Blomkvist 

et al., 2018). Trots att intervjun följer en intervjuguide har respondenterna en stor frihet till att 

utforma och formulera svaren på sitt eget sätt. Detta är en aspekt som vi anser är av stor vikt och är 

en av anledningarna till att vi genomför semistrukturerade intervjuer. Vi vill med hjälp av våra 

intervjuer uppfylla vårt syfte hur revisorer arbetar mot resultatmanipulation. Att de revisorer som vi 

intervjuar får friheten att formulera sina svar fritt kring det studerade ämnet anser vi ger oss bra 

förutsättningar för att erhålla ökad förståelse inom ämnet. Att vi även kan ställa följdfrågor under 

intervjuerna ger oss viktig information för vår studie. Om vi under intervjuerna får känslan att 

respondenten har mer information att delge men inte riktigt uppfattar frågan kan vi skruva lite på 

frågan på så vis att respondenten öppnar upp sig och förklarar dess sociala verklighet.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt kommer vi att ge en redogörelse för hur vi format vår studie för att besvara det 

formulerade syftet. Det inledande steget är att studera tidigare forskning inom ämnet för att utforma 

vår referensram. Detta ligger sedan till grund för utformningen av vår intervjuguide, i enlighet med 

vad Dalen (2015) skriver. Eftersom vår studie går ut på att öka förståelsen för hur revisorer arbetar 

med upptäckandet av resultatmanipulation är valet av respondenter givet. De semistrukturerade 

intervjuerna vi använder oss av för att samla in vårt empiriska material utförs på utvalda revisorer 

verksamma på revisionsbolag i Sverige. Det abduktiva synsätt som vi använder har sedan skapat 

möjlighet för diskussioner mellan och jämföra referensramen mot empirin. Detta arbete utmynnar i 

sin tur i en resultat- och analysdel i vår studie där vårt bidrag presenteras. Vi kommer 

fortsättningsvis i nedanstående avsnitt redogöra mer djupgående för vissa tillvägagångssätt och 

olika val under studiens gång.  

3.3.1 Utformning av intervjuguide och pilotstudie 

En intervjuguide förklaras av Dalen (2015) och Blomkvist et al. (2018) som en kort agenda över 

vilka centrala ämnesområden, det vill säga teman, som skall täckas in i en intervju. Det viktigaste är 

att respondenterna ska kunna förklara hur de upplever sin sociala verklighet och att intervjuerna 

rymmer stor flexibilitet (Bryman och Bell, 2014). För att utforma en intervjuguide krävs en stor 

arbetsprocess som till mångt och mycket går ut på att omsätta formulerade problem till specifika 

teman och frågeställningar (Dalen, 2015). Vid val av teman utgår vi ifrån vår referensram för att 

efter intervjuerna kunna göra kopplingar mellan teori och empiri. För att erhålla viss struktur i våra 

intervjuer formulerar vi konkreta frågeställningar tillhörande till varje tema, men frågorna är 

utformade på så vis att det alltid finns möjlighet för respondenterna att fritt formulera sina svar. De 

inledande frågorna av en intervju bör inte vara allt för känslosamma utan av sådan natur som får 
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respondenten att känna sig avslappnad och bekväm i intervjusituationen (Dalen, 2015). Vi bygger 

därför upp vår intervjuguide med inledande frågor där respondenten kort får presentera sig själv och 

sin roll på företaget. Allt eftersom ska frågornas fokus intensifieras mot centrala teman, vilket i vårt 

fall är resultatmanipulation, revision i allmänhet samt revisorers arbete mot resultatmanipulation.  

  

Dalen (2015) anser att när en kvalitativ intervjustudie genomförs måste en eller flera provintervjuer, 

även kallade pilotstudier, utföras. Detta för att dels testa sina färdigheter som intervjuare men 

framförallt även för att testa den formulerade intervjuguiden. Ytterligare något som kan testas under 

en provintervju är den tekniska utrustningen. En pilotstudie hjälper oss som forskare att formulera 

nya frågeställningar som inte vi inte tänkt på tidigare enligt Blomkvist et al. (2018). För att testa 

ovanstående i en intervjusituation genomförs en pilotstudie med en revisor. Vi anser att det är en 

mycket viktig del i vårt arbete kring metodiken och intervjuerna som ligger till grund för 

insamlingen av vårt empiriska material.  

 

Efter en pilotstudie behöver intervjuguiden ofta korrigeras antingen på grund av att nya begrepp och 

teorier framkommit eller att frågorna var av mindre bra karaktär (Dalen, 2015). Så är även fallet 

efter vår pilotstudie. Vi uppfattar att de uppställda teman vi utgår ifrån är bekanta för respondenten 

och inte behöver korrigeras. Vi uppmärksammar även under provintervjun att vi har formulerat väl 

avvägd mängd av frågor, däremot behöver vi ändra om vissa frågor som hade en aning för stort 

fokus på teoretiska begrepp som revisorer inte hade stött på i sin yrkesroll. Dessa förändringar har 

en positiv påverkan på våra nästkommande intervjuer till vårt empiriska material. Vår slutgiltiga 

intervjuguide presenteras i bilaga 1.  

3.3.2 Urval 

I alla slags undersökningar är det ett måste att genomföra någon form av urval och vi behöver välja 

ut vilka respondenter till intervjuerna (Alvehus, 2014). Det finns emellertid några olika 

urvalsstrategier och den som vi anser är bäst lämpad för vår studie är strategiskt urval. Ett första 

steg enligt Alvehus (2014) är att vi behöver fundera över om vi kan få tag på den informationen vi 

vill genom vårt urval, vilket vi anser att vi kan eftersom vi har bra ingångskällor på revisionsbyråer 

i närområdet. Strategiskt urval innebär att urvalet riktas mot personer som förfogar över specifika 

erfarenheter och utformas specifikt med hänsyn till de undersökningsfrågor som ställs (Alvehus, 

2014). Vårt urval är strategiskt till den punkt att vi selekterar att intervjua revisorer, vilket vi gör 

med hänsyn till våra undersökningsfrågor och vårt formulerade syfte. Dock lägger vi inte något 

fokus på hur länge de har varit verksamma inom branschen eller företaget. Detta innebär att 
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intervjuerna har utförts på revisorer med olika titlar som revisorsassistenter och auktoriserade 

revisorer.  

 

Vi presenterar respondenterna anonymt. Detta för att respondenterna skall känna sig säkra på att de 

avlämnade uppgifterna blir behandlade med sekretess (Alvehus, 2014). Vi redogör vid intervjuerna 

att de kommer presenteras anonymt och detta tror vi bidrar till mer uttömmande svar än om vi hade 

presenterat de vid namn. Nedan följer en sammanställning över alla respondenter anonymt, dock får 

ni som läsare info kring yrkeserfarenhet, titel samt om respondenten är verksam inom Big four 

(KPMG, EY, PWC och Deloitte) eller inte.  

 

Respondent Yrkeserfarenhet Titel  Big four 

Respondent 1 (R1) Arbetat inom revision i 

33 år 

Auktoriserad revisor Ja 

Respondent 2 (R2)  Arbetat inom revision i 

2 år 

Revisorsassistent Ja 

Respondent 3 (R3)  Arbetat inom revision i 

7 år 

Auktoriserad revisor Nej 

Respondent 4 (R4)  Arbetat inom revision 

och redovisning i 53 år 

Auktoriserad revisor Ja 

Respondent 5 (R5)  Arbetat inom revision i 

29 år 

Auktoriserad revisor Nej 

Respondent 6 (R6)  Arbetat inom revision i 

4 år 

Revisorsassistent Nej 

Respondent 7 (R7)  Arbetat inom revision i 

10 år 

Auktoriserad revisor Ja 

Respondent 8 (R8)  Arbetat inom revision i 

1 år 

Revisorsassistent Nej 

Respondent 9 (R9)  Arbetat inom revision i 

32 år 

Auktoriserad revisor Nej 

Respondent 10 (R10)  Arbetat inom revision i 

4 år 

Revisorsassistent Ja 

Tabell 1: övergripande presentation av respondenter, (egen). 
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3.4 Bearbetning av datamaterial 

3.4.1 Kodning och tematisering 

Efter att intervjuerna är genomförda inleds ett stort organiserings- och bearbetningsarbete i form av 

att det inspelade materialet transkriberas (Alvehus, 2014; Dalen, 2015). Transkribering innebär att 

tal omvandlas till text och är enligt Alvehus (2014) det första steget i analysen av datan. Vi 

genomför transkribering av inspelningarna löpande i nära anslutning till intervjutillfällena för att vi 

ska ha intervjuerna färskt i minnet, vilket också är till vår fördel enligt Dalen (2015). I detta första 

steg skriver vi ner all information vi erhållit från intervjuerna för att sedan kunna minska ner 

materialet i kommande steg.  

 

Därefter är nästa steg i processen att sortera det nedskrivna materialet. Inledningsvis i detta steg 

kategoriserar vi vårt material i en process som kallas kodning (Dalen, 2015). Syftet med denna 

kodningen är att hitta passande kategorier för att förstå innehållet på en mer tolkande nivå. I 

kodningen försöker vi identifiera begrepp och beskrivningar som kan kategoriseras in gemensamma 

grupper. Dessa grupper motsvarar olika teman som legat till grund för vår intervjuguide och som 

återspeglas i och är framtagna utifrån referensramen. Våra teman är resultatmanipulation, revision i 

allmänhet samt revisorers arbete mot resultatmanipulation. Att koda intervjumaterialet och fördela 

in det under passande teman kallas för tematisering (Dalen, 2015).  

 

Att placera in kodningen under specifika teman innebär, som nämnt ovan, delvis att vi utgår från de 

teman vi använder oss av i intervjuguiden och referensramen. Vid indelningen i varje tema försöker 

vi se med objektiva ögon på det kodade materialet för att säkerställa att materialet i varje tema 

återspeglar samma ämne. Denna del i processen kan pendla fram och tillbaka mellan hur många och 

vilka specifika teman som skall användas. Dalen (2015) menar att vi som forskare kan upptäcka 

eventuella nya underteman alternativt att två teman behöver slås samman. Därav försöker vi som 

sagt att ha en objektiv inställning till tematiseringen, och vi diskuterar fram och tillbaka mellan 

olika antal teman och underteman. Vid presentation av vårt insamlade material har vi alltså både 

sorterat och reducerat detsamma. Tematiseringen kommer att återspeglas i vår presentation av 

empiriska materialet där vi strukturerar kapitlet efter de olika teman vi tagit fram.  

 

3.5 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa att vår studie håller god kvalitet finns det ett antal kriterier att förhålla sig till 

enligt Bryman och Bell (2014). Begrepp som validitet, reliabilitet samt replikerbarhet utgör 

betydelsefulla kriterier för en kvantitativ forskare. Somliga anser att samma kvalitetskriterier även 
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ska användas för kvalitativ forskning medan det finns andra som inte håller med om detta (Bryman 

och Bell, 2014). Varför vissa anser att samma kriterier inte kan användas för en kvalitativ forskning 

är för att de kriterierna förutsätter att studier ska leda fram till en enda bild av den sociala 

verkligheten, vilket inte stämmer överens med kvalitativ forskningsdesign. Författarna presenterar 

istället fyra kriterier som kan säkerställa trovärdigheten för en kvalitativ forskning. Dessa kriterier 

är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman och Bell, 2014).    

3.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet definieras som trovärdigheten i resultatet av en genomförd kvalitativ forskning 

(Bryman och Bell, 2014). Kriteriet förklaras av Bryman och Bell (2014) att hur trovärdigt forskaren 

presenterar och förklarar vad den kommit fram till i sin forskning avgör acceptansen av resultatet i 

andra personer ögon. Att framkalla tillförlitlighet i resultaten av sin forskning innefattar att det har 

säkerställt att forskningen är utförd i enlighet med uppställda regler som finns samt att resultaten 

har rapporterats till de personer som befinner sig i den sociala verklighet som är studerad. Detta för 

att att dessa personer ska bekräfta resultatet samt att forskaren har uppfattat verkligheten på ett 

korrekt sätt (Bryman och Bell, 2014).  

 

Vi anser själva att vi följer de vetenskapliga regler som finns uppställda inom kvalitativ 

forskningsmetod. Vi låter även våra respondenter ta del av vårt empiriskt insamlade material för att 

bekräfta att inga missuppfattningar förekommit under intervjuerna. Detta leder i sin tur till att vår 

studie uppfyller kraven och kriterierna för att klassas in under begreppet tillförlitligt.  

3.5.2 Överförbarhet 

En kvalitativ forskning brukar i normalfallet inbegripa ett intensivt fokus på en liten grupp 

alternativt individer som besitter gemensamma egenskaper. Av denna orsak tenderar det kvalitativa 

resultatet att fokusera på det kontextuellt unika som såväl betydelsen hos eller en aspekt av den 

sociala realitet som har studerats (Bryman och Bell, 2014). Något som talar emot vad gäller att 

uppfylla kriteriet överförbarhet vid en kvalitativ forskning är att dessa tenderar att arbeta för ett djup 

snarare än bredd hävdar Bryman och Bell (2014). Eftersom vi studerar revisorer är vår studie inte 

direkt överförbar till en annan olik miljö. Dock anser vi att vår studie vid en senare tidpunkt är 

överförbar till en studie i samma kontext.  

3.5.3 Pålitlighet 

Kvantitativa forskares reliabilitet motsvaras i en kvalitativ forskning av begreppet pålitlighet. För 

att uppfylla kriteriet pålitlighet inom en kvalitativ forskning anser Bryman och Bell (2014) att det 

ska finnas en fullständig redogörelse över alla olika faser av den forskningsprocess som utformats. 
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Vi är medvetna att det finns svårigheter att uppnå pålitlighet inom kvalitativ forskning eftersom vi 

som forskare exempelvis kan ha personliga tolkningar i respondenternas svar. Därför redogör vi och 

följer en tydlig forskningsprocess genom hela arbetet och därtill tydliggör och motiverar vi våra 

beslut. För att säkerställa detta kriterium ska det finnas någon som granskar den genomförda 

forskningsprocessen, dock menar Bryman och Bell (2014) att granskningen är svår att få till på 

grund av den stora data som kvalitativ forskning ofta genererar. Vi anser dock att vi har uppfyller 

kravet på att både redogöra för och följa en tydlig process genom arbetets gång.  

3.5.4 Konfirmering 

Det fjärde och sista kvalitetskriteriet konfirmering innebär att vi som forskare ska inta en 

objektivitet mot vår forskning och agera i god tro (Bryman och Bell, 2014). I en samhällelig 

forskning, där vi placerar kvalitativt inriktad forskning, är det svårt att uppnå fullständig objektivitet 

eftersom forskarna kan ha olika tolkningar och värderingar. För att uppnå konfirmering ska det vara 

uppenbart att forskarens personliga värderingar inte medvetet påverkar utförandet samt slutsatserna 

av en forskning. Vi försöker därför att ha en objektiv inställning under hela vår forskningsprocess. I 

den delen som till stor del är påverkningsbar, de utförda intervjuerna, ställer vi öppna frågor för att 

låta respondenten utforma sina egna svar. Kvalitativa forskare har möjlighet att påverka åt vilket 

håll studien skall fortlöpa, men vi har en grundinställning som nämnt ovan att möta alla moment 

med så objektiva synsätt som möjligt för att uppfylla även detta kriterium.  

 

3.6 Metodkritik 

Vid insamling av vårt empiriska material använder vi som tidigare nämnt oss av semistrukturerade 

intervjuer och dessa intervjuer utförs på revisorer verksamma på svenska revisionsbyråer. Eftersom 

vi som forskare utför intervjuer på framtida potentiella branschkollegor känner vi att det finns risk 

att kvalitetskriterierna blir lidande. Samtidigt finns det en möjlighet att respondenterna är mer ärliga 

för att de teoretiskt skulle kunna träffa oss i arbetslivet framöver, och det är något vi anser 

kompenserar för problematiken i föregående exempel. Det är trots allt ett känsligt ämne för 

revisorer, som förväntas utreda oegentligheter och bidra till att den finansiella rapporteringen håller 

hög kvalitet. 

 

Eftersom antalet revisorer i vår undersökning är relativt få till antalet förekommer naturligtvis en 

risk för att de inte är representativa för sin yrkeskategori. Därför kan generaliserbarheten av våra 

slutsatser vara svag eller diskutabel. Det finns även en risk för att våra intervjuobjekt inte tillräckligt 

kommit i kontakt med ärenden som är hänförliga till riktigt små eller stora bolag, vilket riskerar att 

ytterligare försämra generaliserbarheten.  



 

29 

 

 

För att förenkla bearbetning av materialet valde vi att spela in samtliga intervjuer. Detta underlättar 

förstås vårt arbete men det finns en risk att respondenterna känner sig obekväma av det och svarar 

annorlunda än de annars hade gjort. Antingen av nervositet eller ängslighet för att intervjuerna 

skulle kunna hamna i fel händer. 

 

Det finns teorier som gör gällande att revision mest finns till för att legitimera sin existens (Power, 

1997). I Sverige är revisionen lagstadgad för delar av landets företag och de utgör kundbasen för de 

byråer som sysslar med revisionstjänster. Att revisorerna har ett egenintresse i att framställa sin 

profession som samhällsviktig och värdeskapande ligger således nära till hands. Därtill kan det 

föreställas att revisorer gärna proklamerar för sina förmågor att upptäcka felaktigheter och 

revisionens preventiva effekt på fusk, vilket skulle kunna gynna principaler. 

 

I vår studie har vi sökt att finna en ökad förståelse för hur revisorer arbetar för att upptäcka och 

stävja resultatmanipulation. För att skapa oss en mer fullständig bild av ämnet hade vi kunnat 

intervjua redovisningskonsulter, företagare och de som utvecklat analytiska program. Svårigheten i 

detta är dock att göra en god avvägning av hur tiden för arbetet fördelas. Dels vill vi uppnå en 

tillräcklig mättnad i svaren som ges och för detta krävs ett relativt stort antal intervjuer för 

respektive kategori, men vi bedömer också att det vore svårt att få kontakt med utvecklare av 

revisionsprogram. Vår undersökning har därför fokuserat på djup snarare än bredd. 

 

Vi har förståelse för att vi som intervjuare är färgade av våra egna uppfattningar. Detta kan 

avspeglas både i de frågor vi ställer och i tolkningen av svaren som erhålls. Eftersom intervjuerna är 

av semistrukturerad art är ambitionen att ställa följdfrågor i de fall där det bedöms att svaren kan 

bidra med en större förståelse. Detta riskerar dock att frågorna kan bli ledande av tidigare nämnda 

skäl. I syfte att inte påverka respondenterna i onödan undviks uttömmande förklaringar av vad 

resultatmanipulation är inför intervjuerna, och endast i fall där detta efterfrågas skall svar ges. Vi 

misstänker att revisorerna kan präglas av teorier om revision utifall vi summerar aktuell forskning 

inom området, vilket skulle kunna påverka deras svar. 
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4. Resultat och analys 

I nedanstående kapitel presenterar vi transkriberade intervjuer fördelat under respektive tema. Vi 

kombinerar intervjumaterialet med en tillhörande analys där vi reflekterar över hur respondenterna 

har formulerat sina svar samt väver in referensramen. Vi inleder med temat resultatmanipulation 

för att bygga oss en uppfattning över respondenternas kunskaper inom ämnet. Därefter genomgår 

vi revisionsdelen och till sist hur respondenterna anser sig arbeta kring resultatmanipulation.  

 

4.1 Resultatmanipulation 

4.1.1 Igenkänningsgrad 

För att inledningsvis skapa oss en uppfattning om vad de intervjuade revisorerna har för kunskap 

inom resultatmanipulation ägnar vi detta första avsnitt till att presentera just det. Respondenterna 

har dels lite olika mycket kunskap och dels olika associationer kring begreppet 

resultatmanipulation. Endast tre respondenter (R2, R4 och R8) kan säga att de vet dess innebörd, 

vilket de beskriver lite olika. R2 anser att begreppet innebär att vilseleda intressenter, R4 menar att 

företaget förbättrar eller försämrar resultatet och R8 associerar det till att antingen försämra 

resultatet för att minska skatterna alternativt öka resultatet för högre bonus och utdelning. R1, R3, 

R5, R7 och R9-10 menar alla att de inte känner igen det engelska begreppet earnings management 

men att de vet vad redovisningsmanipulation är för något. Även här är förklaringarna av begreppet 

lite olika men vilseledning, periodiseringar och viljan att visa upp en bättre bild av verksamheten är 

gemensamma associationer. R3 kommer direkt att tänka på Enronskandalen och revisionsbyrån 

Arthur Andersens upplösande. Slutligen anser sig R6 inte riktigt veta hur varken 

resultatmanipulation eller redovisningsmanipulation ska förklaras. 

 

Det finns en viss likhet i många förklaringar och hur respondenterna associerar resultatmanipulation 

och redovisningsmanipulation men precis som vi nämner i teorin kan vi utläsa från respondenternas 

svar att en entydig förklaring för begreppen inte riktigt existerar. Youngs (2015) tre orsaker som 

kan förklara resultatmanipulation; signalering, affärsrelationer och opportunism, går att finna i olika 

svar från respondenterna. Precis som Choi och Young (2015) menar är opportunismen, att 

företagsledningen för egen vinning manipulerar räkenskaperna, något som flertalet associerar 

begreppet till (R2-4 och R7- 9). 

 

Remenaric et al. (2018) menar att om ett företag ska genomföra redovisningsmanipulation och 

förändra räkenskaperna används kryphål i befintlig lagstiftning eller att lagstiftningen ignoreras. R7 

har en liknande förklaring enligt följande: 
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‖Ett företag ska på något sätt göra redovisningen efter ett regelverk och för mig är 

redovisningsmanipulation att man skruvar lite på det för att uppnå något syfte.‖ 

4.1.2 Vilken del tror ni är vanligast 

Enligt Roychowdhury (2006) finns det alltså två huvudsakliga angreppsvinklar för 

resultatmanipulation; verkliga aktiviteter och periodiseringar. Underliggande till periodiseringar 

finns även big bath accounting och income smoothing (Stolowy och Breton, 2004; Trueman och 

Titman, 1988). För att bredda vår uppfattning ytterligare kring revisorernas kunskap kring 

resultatmanipulation ber vi dem beskriva vilket tillvägagångssätt de anser eller förmodar är mest 

förekommande. Precis som Becker et al. (1998) anser också flera respondenter att tillvägagångssätt 

beror på storleken på företaget samt vilken typ av verksamhet som utförs (R4-6 och R9). Vi delar 

samma åsikt som både respondenterna och författarna ovan. Det är svårt att säga att det ena 

tillvägagångssättet är vanligast utan att knyta an till verksamheten, men revisorerna fick ändå göra 

ett försök att reflektera över vilken del de tror är vanligast. 

 

Manipulation genom periodiseringar är vad R2-3, R5, R7-8 och R10 tror är det vanligaste 

tillvägagångssättet att genomföra resultatmanipulation. Ett argument för manipulation genom 

periodiseringar är att det troligtvis är ett av de enklaste tillvägagångssätten (R2, R8 och R10). Vi 

instämmer även i detta att periodiseringar är en enkel väg att gå för att manipulera räkenskaperna. I 

synnerhet genom icke-diskretionära periodiseringar som hanterar de resultatpåverkande besluten, 

exempelvis till vilken period som intäkter och kostnader ska bokföras (McNichols, 2000). R5 tar 

dock upp ett exempel där kunderna brukar ha en annan syn än vad R5 själv har och detta är vid 

kundfordringar och till vilken grad de är säkra eller osäkra. R5 menar att det kan uppstå en 

diskussion vid revisionen där företagen som har många kundfakturor förfallna måste påvisa varför 

de tror att de kommer få betalt. Detta är ett exempel på diskretionära periodiseringar, poster som är 

godtyckliga till sin natur och bedöms inte behöva åtgärdas från företagets sida (Gong, Li och Xe, 

2009), men R5 menar att detta inte behöver tyda på manipulation utan kan i många fall snarare 

handla om okunskap. 

 

Ett annat tillvägagångssätt är att ett företag över- eller undervärderar tillgångar eller skulder. Det är 

uppe som en kandidat hos många respondenter men det är endast en (R1) som anser att det troligen 

är det vanligaste. R1 och även R3 menar att exempelvis pågående arbeten ganska enkelt går att 

styra åt det positiva hållet för ett företag i den finansiella informationen. R6 tror att manipulation till 
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störst del förekommer på intäktssidan med argumentet att det är en av de poster revisorer har hård 

granskning på, vilket innebär att det borde vara en riskpost. 

De återstående två respondenterna (R4 och R9) misstänker att resultatmanipulation nog är vanligare 

än vad många tror. De menar att detta kan vara vanligt i mindre företag där VD:n exempelvis 

behöver minska resultatet för att komma undan skatt på grund av likviditetsproblem alternativt att 

VD:n vill visa ett bättre resultat och skär ner på kostnadsfronten genom exempelvis aktiveringar. R4 

och R9 menar dock att detta tillvägagångssätt är något som inte kommer kunna generera någon 

förbättring mer än det första året. Detta eftersom kostnaderna någon gång måste belasta 

resultaträkningen, vilket långsiktigt innebär att det är något som kommer vända och ge problem 

någon gång i framtiden. Li (2012) och Rapley (2013) menar även dem att användningen av verkliga 

aktiviteter för att manipulera och främja företagets resultat har en negativ långsiktig effekt.   

4.1.3 Praktiska fall 

En tydlig bild från intervjuerna är att majoriteten av de auktoriserade revisorerna (R1, R3-4, R7 och 

R9) någon gång stött på resultatmanipulation eller oegentligheter av större grad. Några av dem har 

även genomfört anmälningar, vilket är i enlighet med den anmälningsplikt som gäller för revisorer 

enligt ABL (2005:551). Varför inte alla respondenter som har stött på detta gjort en anmälan beror 

på att de inte var auktoriserade vid den tidpunkten och anmälningsplikten föll på den auktoriserade i 

teamet (R7). Endast en auktoriserad revisor (R5) har inte kommit i kontakt med 

resultatmanipulation där R5 uppfattat att det skett medvetet, men fall i ren okunskap har absolut 

förekommit. Dock menar R5 att byrån har råkat ut för allvarliga fall med ren medvetenhet och i 

bedrägerisyfte. Revisorsassistenterna som är intervjuade anser att de inte kommit i kontakt med 

resultatmanipulation överhuvudtaget (R2, R6, R8 och R10). 

 

R1 berättar om ett tydligt exempel på resultatmanipulation där ett företag inte gick särskilt bra och 

VD:n ville hålla uppe resultatet, se nedan: 

 

‖Han (VD) var alltid den sista utposten, allt som skickades till redovisningsbyrån gick 

genom honom innan det skickades. Han fixade till lagret innan han skickade iväg 

materialet för att hålla uppe resultatet. Han ville rädda siffrorna så att det skulle se 

bättre ut mot ägarna och styrelsen.‖ 

 

R1 anser att detta oftast medför en engångseffekt eftersom det inte går att exempelvis blåsa upp 

värdet på lagret hur mycket som helst. Vi anser att detta är ett typiskt exempel på 

resultatmanipulation och stämmer väl in på Mulford och Comiskeys (2002) förklaring av 
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resultatmanipulation, att någon genom handlingar förändrar det verkliga resultatet. När vi sedan ska 

klassa in detta under verkliga händelser eller periodiseringar tycker vi att förklaringen av R1 leder 

oss in på båda delarna. Å ena sidan förklarar R1 att VD:n övervärderade lagret, vilket vi kan placera 

in som en diskretionär periodisering enligt Gong, Li och Xe (2009). Medan R1 å andra sidan säger 

att detta inte är något som kommer hålla i längden utan endast är en kortsiktig lösning, vilket även 

Li (2012) och Rapley (2013) instämmer i. Vi finner därav detta exempel taget ur verkligheten som 

en kombination av tillvägagångssätten verkliga händelser och periodiseringar vid utförandet av 

resultatmanipulation. 

 

Av olaglig karaktär har R1 och R7 stött på fall där redovisningskonsulten på företaget har 

manipulerat utbetalningar till skattekonto eller leverantörer på så vis att betalningarna styrts om till 

sitt eget konto. R1, R4 och R9 tar upp något som de tycker är en form av gråzon, när ett företag 

lägger om sina redovisningsprinciper. R4 tar upp och menar att företag som något år går dåligt letar 

efter möjligheter att ändra något i redovisningsmetod för att undvika att boka upp vissa 

kostnadsposter under innevarande räkenskapsår. R1 ger ett exempel där ett företag alltid bokfört 

semesterlöneskuld i bokslutet men av någon anledning ville ta bort det. Detta menade R1 gav utslag 

på 50 000-100 000 kronor och brukar gå med på det, bara de inte byter princip varje år. Remenaric 

et al. (2018) menar att denna handling, användningen av kryphål i lagstiftningen, ingår under 

begreppet resultatmanipulation. 

4.1.4 Incitamenten enligt revisorer 

Medveten resultatmanipulation sker endast när det finns någon typ av incitament för personen eller 

företaget som utför handlingen. Incitament är en av tre komponenter i den så kallade Fraud-

triangeln och Wilks och Zimbelman (2004) menar att alla dessa kriterier måste vara uppfyllda för 

att oegentligheter ska utföras. Vi lät de intervjuade revisorerna ge sin syn på vilka olika incitament 

som de tror är vanligt förekommande. Av intervjuerna att döma är det två incitament som dominerar 

svaren, bonus och vilseleda intressenter. R1, R3-5 och R8 anser att de vanligaste incitamenten för 

utförandet av resultatmanipulation är för egen personlig vinning i form av att prestationerna är 

bonusstyrda. R2, R6, R9 och R10 anser dock att det vanligaste incitamentet är att vilseleda 

intressenter och framställa sig bättre än vad företaget är på marknaden. R7 har en egen åsikt och 

menar att personliga händelser är det huvudsakliga incitamentet, exempelvis om något oförutsägbart 

händer i det privata livet och personen i fråga är i behov av pengar. 

Vid de tillfällen bonussystem är en bakomliggande faktor till utförandet av resultatmanipulation kan 

det uppstå problem likt agent-principalteorin. Agenterna, exempelvis en VD, vill erhålla större 

bonus för det innevarande räkenskapsåret. Enligt teorin (Jensen och Meckling, 1976) värnar alla 
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intressenter om sitt eget intresse, vilket för agenten vanligen är större bonus. Agenten kan då 

utnyttja sina fördelar gällande informationsasymmetri och manipulera sina räkenskaper (Acharya 

och Lambrecht, 2015). Vi anser att agent-principalteorin är en tänkbar teori till varför många 

respondenter anser att bonusincitamentet är vanligt förekommande i företag. Även Wilks och 

Zimbelman (2004) anser att ökad press från ledningen kan uppstå och om bonus baseras på 

bokföringsinkomster är det ett incitament att vilja förbättra resultatet för att erhålla större bonus. 

Detta tillstyrker alltså att viljan att erhålla större bonus är ett incitament som troligen är vanligt 

förekommande. 

Roychuwdhury (2006) delar samma åsikt som R2, R6 samt R9-10 och menar att förändringar av 

den finansiella informationen som utförs med avsikt att vilseleda intressenter eller påverka det 

ekonomiska resultatet. Förutom att vilseleda anser dessa respondenterna att viljan att förändra sitt 

resultat även kan grundas i att företaget vill se bra ut på marknaden för intressenterna. Dechow och 

Skinner (2000) menar att incitamenten för manipulation kan uppstå när företagen vill visa goda 

siffror inför en kapitalanskaffning, vilket vi kopplar till respondenternas svar åsikter ovan. Vidare 

anser även Dechow och Skinner (2000) att ett incitament också ska vara att slå förväntningar för 

företaget men detta tror inte vi är en allt för stor drivkraft. Utan vi anser att bonusinciamentet och 

vilseledande av intressenter är något starkare. 

R7 har alltså en helt egen åsikt från övriga respondenter och misstänker att incitamenten troligen 

uppstår av personliga händelser. Exempelvis kan någon på en ekonomiavdelning utsättas för hot 

eller genomgå en personlig kris och då gör någonting drastiskt för att erhålla snabba pengar (R7). 

Fagerberg (2008) menar även han att personers incitament kan uppkomma genom en personlig kris 

eller något slag av hot. Vi tror dock att detta är relativt ovanligt även om det säkerligen kan 

förekomma. 

Vi anser och är medvetna om att storleken på företaget spelar in när vi ska avgöra vilket incitament 

som troligtvis är vanligast, vilket även R4-6 och R9-10 anser spelar in. De menar att incitamenten 

kan variera beroende på storlek och även vilken typ av verksamhet som utförs. R6 anser att större 

företag mest vill upprätthålla en bra bild utåt medan mindre är mer rädd om sitt bolag går dåligt, 

eftersom VD:n i mindre företag kan känna att det mer är sitt eget. Varför mindre bolag kan anses 

som mer personligt är för att en person kan äga 100 % av aktierna och vara VD för företaget medan 

i de större företagen är aktieägarna i flera fall inte aktiva i företagets dagliga verksamhet. R4 och 

R10 är inne på samma linje som R6 med att större bolag vill se bra utåt och menar på att mindre 

bolag eventuellt vill dra ner resultatet för att minska skatterna. Bakomliggande till detta kan 

exempelvis vara likviditetsproblem, vilket därav skulle vara skälet till viljan att minska resultatet. 
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Bjurman och Weihagen (2014) menar att i det finns starka motiv till att skapa sig ekonomiska 

fördelar i dagens samhälle och ett sätt att göra detta på är att undvika skattekostnader. Vi delar åsikt 

med ovanstående om att incitamentet att minska skatten i mindre bolag är vanligt förekommande. 

Dock är det i Sverige tillåtet att skatteplanera med hjälp av bokslutsdispositioner (ÅRL, 1995:43), 

vilket innebär att det kan vara diffus bedömning mellan resultatmanipulation och 

bokslutsdispositioner. 

4.2 Revision i allmänhet  

4.2.1 Revisorernas förutsättningar  

I enlighet med RL (2001:883) skall en revisor vara oberoende vid utförandet av sina uppdrag. Detta 

är något som alla revisorer vet om men det kan ibland vara en hårfin gräns för om de råd som en 

revisor ger klassas som att en revisor varit oberoende eller inte. Samtliga respondenter (R1-10) är 

eniga i denna situation och menar att de inte får säga åt kunden vad de ska göra i en specifik 

situation, eftersom de i sådant fall inte har agerat objektivt och självständigt. De menar även att de 

inte är med och har verkan på resultatpåverkande beslut hos kunden, dock säger R1, R3-4 och R7-

10 att det helt klart finns en rådgivningsdel i revisorsyrket. För att skydda sin oberoendeställning 

kan revisorer hänvisa till specifika lagrum när kunder ställer frågor om sina räkenskaper (R1, R4, 

R7 och R10). R7 menar att det är ofta som revisorer inte svarar rakt ut på en fråga, utan likt en 

politiker svarar ‖det beror på…‖ och vidare förklarar R7 att oberoendet är något som ständigt följer 

med revisorer: 

 

‖Det där oberoendet det sitter i ryggmärgen, man är livrädd för det. Man svarar 

aldrig rakt på en fråga, utan nästan alltid det beror på.” 

 

Oberoende kan både ifrågasättas och skadas när en relation mellan kund och revisor övergår till 

något mer än bara yrkesmässig menar Glazer och Jaenicke (2002). Flertalet respondenter, däribland 

R1, R5 och R7, anser att en god relation med personer hos kunden kan öka chansen att finna 

resultatmanipulation, exempelvis god relation med ekonomiavdelning. Vi anser att det Glazer och 

Jaenicke (2002) menar är när revisorn blir alltför nära företagsledningen men i exemplet ovan när 

revisorerna bygger relation med ekonomiavdelningen ser vi ingen risk att oberoendet skadas. 

 

För att en revisor ska ses som en kvalitetssäkring för intressenter krävs det att revisorn är oberoende 

relativt företaget. I enlighet med ABL (2005:551) är även en revisor kvalitetssäkrande för 

samhället, detta eftersom de har anmälningsplikt vid upptäckande av oegentligheter. Av våra 
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respondenter att döma har alla såklart vetskapen om detta, dock påverkar anmälningsplikten till 

största del de auktoriserade revisorerna. Revisorsassistenterna (R2, R6, R8 och R10) menar att om 

de skulle upptäcka någon felaktighet rapporteras detta uppåt i revisionsteamet, vilket innebär att den 

auktoriserade får ta vid och undersöka om anmälning behövs och i sådant fall även anmäla till 

myndigheter. R7 var revisorsassistent vid en anmälan till polisen och säger att det är en lång och 

tidskrävande process. 

 

För att ta reda på vilka förutsättningar kunskapsmässigt som revisionsbyråerna erbjuder de anställda 

revisorerna har vi tillfrågat respondenterna om och hur mycket utbildning som finns kring 

resultatmanipulation. Xie et al. (2003) menar att revisorer har den utbildning som krävs för att 

förstå sig på begreppet. Samtliga respondenter (R1-10), oberoende revisionsbyrå, säger att det inte 

riktigt finns någon helt avsatt kurs/utbildning för resultatmanipulation eller oegentligheter. Dock 

menar de att det finns delar eller avsnitt i nästintill alla internutbildningar som är inne och diskuterar 

detta ämne. Detta ger enligt oss revisorer en bra förutsättning för ett eventuellt upptäckande. 

4.2.2 Revisionsprocess – var i processen lägger revisorerna grunden för arbetet mot 

resultatmanipulation 

En revision är en relativt lång arbetsprocess och enligt FAR (2006) delas denna process alltså in i 

tre olika delar och dessa är planering, granskning och rapportering. Våra respondenter anser att 

deras revisionsprocess antingen är tre eller fyra delar. När vi matchar respondenternas svar mot 

FARs (2006) uppdelning är arbetsbeskrivningen liknande varandra, dock delar våra respondenter i 

vissa fall upp arbetsuppgifterna i ett steg till två. 

 

R1, R4, R6-7 och R10 anser att revisionsprocessen är en trestegsprocess där planering, granskning 

och rapportering utgör huvudämnena. Precis som FAR (2006) innehåller första steget, planering, 

dels planering för hur hela processen ska gå tillväga, inhämtning av information samt en tidsplan. 

Respondenterna menar även att företagets risker uppmärksammas i detta steg. Steg två utgörs av 

granskningen och enligt respondenterna (R1, R4, R6-7 och R10) granskas både de interna 

processerna och bokslutet, vilket även detta stämmer in på FARs (2006) revisionsprocess. Det 

slutliga steget är rapportering, vilket respondenterna inte går in allt för mycket på utan menar att de 

rapporterar i form av årsredovisningen och eventuella brister som behöver åtgärdas. 

 

Respondenterna R2 och R5 har i sina beskrivningar delat upp granskningssteget i två delar, 

interkontroll och granskning. Steg ett och steg tre är i övrigt överensstämmande med ovan. De 

menar alltså att granskningen av interna kontroller är ett eget steg i processen och granskningen 
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består av att granska bokslutet och ta stickprov. R3 och R9 har delat upp det första steget i två delar; 

planering och riskbedömning. Enligt FAR (2006) ingår riskbedömningen i planeringssteget och vi 

anser att framtagning av företagets risker passar bra in i planeringssteget. Dessa fyra respondenters 

(R2-3, R5 och R9) beskrivning är mycket likartad FARs (2006) beskrivning, förutom som ovan 

nämnt uppdelningen av arbetsområden. Innehållet i de olika beskrivna uppdelningarna är detsamma 

och revisionsprocessen består enligt vår uppfattning i stora drag av planering, granskning och 

rapportering. 

 

Revisionsprocessen är den arbetsgång som en revisor skall följa för att uppfylla god revisionssed 

(FAR, 2006). Vi antar också att denna process är uppbyggd för att skydda revisorns oberoende, för 

att finna eventuella oegentligheter samt att kvaliteten på bolagets räkenskaper ska vara så bra som 

möjligt. Vi ber därför våra respondenter att förklara deras syn på var i processen som de troligtvis 

upptäcker resultatmanipulation. R3-6, R8 och R10 menar att det är i det första steget som grunden 

för att finna oegentligheter byggs upp, alltså i planeringsfasen. Det är vid identifikation av ett 

företags risker som revisorer lägger grunden menar alltså respondenterna (R3-6, R8 och R10). 

Genom att identifiera riskerna vet sedan en revisor vilka delar av revisionen som behöver extra 

fokus och på så vis kan resultatmanipulation upptäckas. R8 säger bland annat att de riskfyllda 

posterna alltid granskas hårdare. R1-2, R7 och R9 menar å andra sidan att det är genom att granska 

de interna kontrollerna som en revisor kan komma felaktigheterna på spåren. Vid granskning av 

interna kontroller får revisorn information om hur företaget arbetar, sedan vid substansgranskningen 

kan en revisor granska om företaget gör som de faktiskt beskriver. Om det skiljer sig åt mellan hur 

de uppger att de arbetar och hur de faktiskt arbetar menar respondenterna att de kan utreda vidare i 

detta och leda fram till att eventuellt upptäcka resultatmanipulation. Singh och Best (2015) är inne 

på samma linje och anser att oegentligheter förekommer i större utsträckning i företag som har 

svaga interna kontroller och processer. 

 

Fagerberg (2008) menar att oegentligheter som resultatmanipulation endast är något som upptäcks 

slumpvis utan misstankar om förekomst, men detta är något som vi får känslan av att 

respondenterna inte instämmer på. Flera respondenter, däribland R4, R7 och R9-10, antyder att det 

krävs att de lägger ihop flera delar av information för att upptäcka oegentligheter. R7 menar att i 

planeringen läggs grunden och där uppdagas riskerna som följer med revisorn genom hela 

processen. Riskerna, adderat med information från ekonomiavdelningen, granskning av bokslutet 

och mer därtill är det arbete som oftast kan leda fram till att upptäcka resultatmanipulation. R7 

menar vidare att det är väldigt ovanligt att resultatmanipulation kan upptäckas i stickproven utan 

revisorn behöver lägga ett pussel av flera delar med information. Vi är eniga med revisorerna i det 
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här fallet och tror att de behöver ha en kritisk inställning och en baktanke som sedan utreds vidare 

för att upptäcka det. 

4.3 Revisorers arbete mot resultatmanipulation 

4.3.1 Metoder  

Respondenterna har lite olika uppfattningar om hur de mest effektivt arbetar med att upptäcka 

resultatmanipulation. R1 och R7 menar att det mest effektiva sättet att upptäcka avvikande 

redovisning är att initiera en god relation med företagets anställda, företrädesvis anställda på 

ekonomiavdelningen. Eftersom revisorerna inte har lika god insyn i företagets ekonomiska 

förehavanden, och de senare ofta vill göra rätt, finns det enligt R1 och R7 goda möjligheter att 

komma över något genom att dessa medarbetare signalerat osäkerhet eller uttryckt funderingar över 

redovisningens riktighet. R4, R7 och R9 sätter sig noggrant in i hur företaget fungerar och R7 ser 

även till att upprätthålla goda relationer med relevanta avdelningar, exempelvis lageranställda. 

Deras analogier bekräftar de teorier som framförs av Öhman et al. (2006) om att revisorer svårligen 

kan analysera en särskilt stor del av redovisningen, vilket R1 och R7 löst genom att ta del av 

företagsintern kompetens för snabbare behjälplighet. R4 beskriver dock en svårighet som hen har 

upplevt i kundkontakterna: 

 

“Sen har man såklart stött på ett par snabbtänkta och vältaliga personer genom åren som 

har svar som låter bra vad man än frågar. Då gäller det att vara extra noga så man inte går 

på en nit.” 

 

Enligt R2-3 är det viktigt att vara uppmärksam på signaler som de reviderade företagens personal 

sänder ut. Om de får intrycket av att ett företag inte gärna skickar ut efterfrågade dokument blir de 

genast misstänksamma och undrar varför. Detta anser de vara skäl att gräva djupare i de områden 

som undersökts. R8 nämner även hur viktigt det är att ‖luska‖ när det verkar märkligt och kanske 

åka ut till företaget för att följa upp. Becker et al. (1998) misstänker i sina studier att 

resultatmanipulation förekommer mer sällan i företag vars revisorer har en mer nitisk hållning, 

vilket innebär att dessa tre respondenter möjligen kan ha ett arbetssätt som fungerar preventivt. 

 

Singh och Best (2015) anser att oegentligheter i redovisningen oftast är sprungna ur svaga interna 

kontroller, vilket är något som vanligtvis kontrolleras i planeringsfasen vid revision. I intervjuerna 

framkommer att revisorerna instämmer i detta resonemang och de är överlag överens om att det är 

viktigt att uppmärksamma risker för resultatmanipulation redan i planeringsfasen (R1-4, R5-6 och 

R9-10). Om något ser avvikande eller anmärkningsvärt ut i planeringsfasen går revisorerna normalt 
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vidare till att granska dessa poster hårdare i substansgranskningen, där de exempelvis tar stickprov 

och följer upp om verifikationen konterats rätt eller om en utställd faktura har blivit betald efter 

bokslutsperioden. 

4.3.2 Verktyg 

De intervjuade revisorerna har lite olika uppfattningar och definitioner av vad verktyg för 

upptäckande av redovisningsmanipulation är. Nästan samtliga auktoriserade revisorer förklarar att 

de använder sig av revisionsprogram som upptäcker själva eller där de kan söka efter avvikande 

konteringar eller orimligheter (R1, R3-5, R7 och R9). De talar alla om att programmen för revision 

blivit mer sofistikerade över tid och att de har stor hjälp genom dem om revisorerna sätter sig in i 

hur de fungerar. Vår uppfattning är att de syftar på de program för transaktionsanalys som Singh 

och Best (2015) beskriver som ett hjälpmedel i planeringsfasen för att identifiera vilka områden 

som skall ges extra utrymme i granskningen. Även R6 nämner att kontoförändringar tas i beaktande 

i planeringsfasen och syftar sannolikt på de verktyg för transaktionsanalys som används. R3 

beskriver sig alltid utföra en övergripande analys av resultat- och balansräkning, och det 

uppmärksammas ganska snart om någonting är märkligt och behöver utredas. För att exemplifiera: 

om ett tjänstebolag ökar sin omsättning medan personalkostnaden är oförändrad finns det skäl att 

ifrågasätta grunden till detta. R5 beskriver även hur analys av bruttovinstmarginaler mellan år eller 

andra nyckeltal som är relevanta för just det företag som revideras. 

 

Vissa revisorer svarade nekande på frågan om de använder sig av verktyg eller mjukvara för att 

upptäcka resultatmanipulation (R2, R8 och R10). Vi misstänker att de tolkat frågan på annat vis än 

vad som var vår avsikt. R8 beskriver att det viktigaste verktyget är förvärvad kompetens och att 

använda den till att se en helhetsbild i det bolag som reviderats. I det påståendet finns det sannolikt 

en hel del poänger. Vi uppmärksammade i intervjuerna att de auktoriserade revisorerna generellt har 

bättre förståelse för både uttrycket och hur det motarbetas mest effektivt. Det är också troligt att de 

mer juniora revisorerna inte har upplevt tiden före CAATT-verktygen implementerades i 

revisionsarbetet (Lin och Wang, 2011). 

4.3.3 Personliga värderingar 

Becker et al. (1998) misstänker att resultatmanipulation förekommer mer sällan i företag vars 

revisorer är kvalitetsmedvetna och aktade. De hävdar alltså att det finns en korrelation mellan 

nitiskhet och stävjandet av manipulation. För att detta skall gälla krävs dock att revisorn anser att 

resultatmanipulation är något som bör motverkas samt att det också är deras uppgift. I våra 

intervjuer har vi fått en uppfattning om att det råder lite delade meningar om vem som bär detta 
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ansvar. R1, R4, R7-8 och R10 anser att det inte faller under deras ansvarsområde – de skulle 

förvisso anmärka om de fann något – men i grund och botten bär företaget och 

redovisningskonsulterna det största ansvaret för att motverka resultatmanipulation. R7-8 för en 

diskussion om att det kan påverka företagets långsiktiga möjligheter till existens och att det kan bli 

en mer relevant punkt att utvärdera i sådana fall, men tids- och resursbrist försvårar sökandet. 

Fagerberg (2008) beskriver att företag med hård intern kontroll oftare finner redovisning av 

manipulativ art än företag med bristande, och det talar för att det också är det mest effektiva sättet 

att förebygga manipulation. Samtidigt är incitamenten för resultatmanipulation starkt kopplade till 

företagsledningen, som också är de som överser och har det sista ordet i den typen av frågor (Yung 

och Long, 2009) 

 

R2-3 är övertygade om att revisorerna bär ett stort ansvar för både upptäckande och för att stävja 

resultatmanipulation. R3 anser även att revisorerna har bättre förutsättningar att utreda 

manipulationsärenden än redovisningskonsulter eftersom de har en annan auktoritet och kan begära 

in dokumentation i högre utsträckning. Fyra av revisorerna uttrycker att ansvaret bör fördelas över 

både redovisningskonsulter och revisorer (R4-6 och R9) men R6 förklarar att det är svårt att 

åstadkomma något ur ett stävjande- eller upptäcktsperspektiv eftersom de oftast bara utför ett 

begränsat antal stickprov. Det får också stöd av Fagerberg (2008) som menar att 

resultatmanipulation oftast identifieras slumpvis och utan någon misstanke vid upptäckandet. En av 

respondenterna, R3, beskriver hur han överhuvudtaget inte vill beblanda sig med företag som han 

misstänker kommer att kunna tumma på reglerna: 

 

”Då tar man en djävla stor risk och så är det bara huvudvärk och så kommer det att sluta 

med att man får kliva av eller att det blir otrevligt.” 

 

Dock har respondenten inga problem med att företagen skatteplanerar på lagligt vis och uppmuntrar 

företagare att inte betala mer skatt än de behöver. En annan respondent uttrycker att kunder 

emellanåt är frustrerade över revisorernas intresse att granska företagets räkenskaper och att de 

undrar varför de betalar någon som inte ens uttryckligen ska upptäcka samtliga fel som förekommit 

(R1). Power (1997) är kritisk till revision som helhet och menar att revisorerna mest rättfärdigar sin 

egna profession utan att tillföra särskilt mycket till företaget eller upptäcka något häpnadsväckande. 

Om vi överför hans resonemang till upptäckandet av resultatmanipulation kan vi konstatera att det 

inte är alldeles uppenbart att de tillfrågade revisorerna har något stort, uttalat intresse av att fokusera 

på resultatmanipulation i sin granskning. Det kan dock bero på att uttrycket är svårdefinierat och i 

Sverige är en viss mån av manipulation tillåten genom exempelvis periodiseringar. Dechow och 



 

41 

 

Skinner (2000) hävdar att sådan ofta förenklar och tydliggör ett företags ekonomiska ställning och 

att det inte vore optimalt att låta siffrorna vara obehandlade. 

 

Tagesson och Eriksson (2011) varnar för att företagsledningen kan undanhålla information på 

intressenternas bekostnad om det inte finns en granskande part som säkerställer tillförlitligheten på 

de ekonomiska rapporterna. Eftersom resultatmanipulation till stor del bygger på subjektiva 

värderingar valde vi därför även att ta reda på vilken intressent som respondenterna värnar lite 

extra. Det är särskilt av intresse i situationer där ett redovisningsval som måhända är lagligt ger en 

effekt som kan vara ogynnsam för en grupp som helhet. Exempelvis riskerar ett resultat som blivit 

manipulerat ‖uppåt‖ ge en alltför bra bild av företagets ekonomiska prestationer, vilket skulle kunna 

öka chanserna för lån, öka aktiepriser etc. Vår samlade bild av respondenternas svar är att ingen 

försummar någon intressent, men att de har lite olika fokus på vilken som var viktigast. Ett par 

revisorer anser att aktieägarna, både nuvarande och presumtiva, är den huvudsakliga 

uppdragsgivaren (R1-2 och R8). Andra var mer inriktade på staten och dess intäkter (R2 och R7) 

men de flesta (R3-5, R6 och R10) anser att alla intressenter är lika viktiga och att ingen skulle 

förfördelas till förmån för någon annan. R9 anser att det till störst del beror på företaget och att det 

varierar. I bolag där det bara finns en ägare och denne inte söker kapital eller vill sälja företaget är 

det inte lika viktigt att allt är precis enligt boken så länge det inte brutits mot några lagar. Svaren är i 

vår mening till belåtenhet och revisionens syfte är också att råda bot på den informationsassymetri 

som råder (Acharya och Lambrecht, 2015). För att åstadkomma detta krävs att ingen intressent 

betraktas som mer viktig. Det finns förstås en möjlighet att revisorerna beter sig på ett annat sätt än 

vad de tror eller svarar – vi är alla människor med fel och brister – men intervjuerna utfördes trots 

allt anonymt och vi tolkade svaren som uppriktiga. 

 

På frågan huruvida de anser att det är viktigt att redovisningen ger en rättvisande bild av företagets 

ställning svarade samtliga respondenter att de instämde i påståendet. Flera revisorer anser att det är 

deras primära uppgift och att de måste säga ifrån eller notera det i årsredovisningen om så inte vore 

fallet (R3 och R5). En respondent poängterar dock att rättvisande bild är beroende av regelverket 

och att exempelvis K2, som inte tillåter uppskrivningar eller mer dynamiska avskrivningstider, 

tenderar att vara lite mindre korrekt än mer komplicerade regelverk (R8). 

 

I en undersökning av 20 finanschefer framkom att nästan samtliga hade press på sig om att leverera 

kortsiktiga resultat, och om de hade möjlighet att använda resultatmanipulation till sin fördel var de 

ofta ambivalenta till att göra det (Graham et al., 2005). Att revisorerna granskar att detta går korrekt 

till har en potential att minska denna press och även risken för användningen av verkliga aktiviteter 
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för att påverka resultatet. Dessa tenderar att ha en långsiktigt negativ påverkan på företagets 

ekonomiska resultat och det är önskvärt att minska dem (Rapley, 2013). Dessvärre tycker vi inte att 

intervjuerna ger något sken av att revisorerna lägger särskilt stor vikt vid resultatmanipulation eller 

ens är medvetna om att det förekommer. Detta trots att en betydande andel av alla företag uppvisar 

symtom på sådana handlingar (Burgstahler, 1997). 

 

Vi frågar även hur respondenterna hade valt att manipulera räkenskaperna i det fall de hade något 

incitament att göra det. Även där framkom lite olika infallsvinklar. R1 beskriver att det kan vara 

ganska enkelt att klassificera kundfordringar som osäkra för att sänka resultatet, men att det också 

är ganska enkelt att komma undan med mycket i ett stort företag med högt väsentlighetstal vid 

revisionen. R3 och R8 menar att det kan vara en god idé att tänka småskaligt; små belopp på 

vanliga kostnadskonton utreds sällan med större entusiasm. Enligt R3 bemödar sig sällan 

Skatteverket med att utreda den typen av upplägg och de väljer sällan att gå vidare i sin granskning 

även om en företagare undviker att svara när det gäller en verifikation på under 5000 kr. R10 hade 

istället valt att angripa antingen periodiseringar eller tillgångarnas värdering. 
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5. Diskussion och slutsats 

I detta sista kapitel diskuterar vi inledningsvis de resultat vi har kommit fram i vår studie. Vi 

belyser sedan studiens bidrag och vi lägger även fram förslag på vidare forskning. Vi återkopplar 

till vårt formulerade syfte för att säkerställa att vi uppnått detta.  

 

5.1 Slutdiskussion 

Förekomsten av resultatmanipulation riskerar att försvåra jämförbarheten mellan finansiell 

rapportering och därigenom dess användbarhet. Enligt Burgstahler (1997) är det mycket vanligt att 

företagare väljer att påverka sina finansiella rapporter i syfte att uppnå en önskvärd effekt, och även 

om det är länge sedan studierna utfördes har inte redovisningsprinciperna ändrats nämnvärt sedan 

dess. Ej heller förefaller det finnas mindre incitament att påverka räkenskaperna nu än förr. Vi anser 

därför att det är av intresse för samhället att minska de transaktionskostnader som 

resultatmanipulation ger upphov till. Dels riskerar förvärv av företag och värdepapper att kräva mer 

efterforskning än den information som finns tillgänglig, men även kreditgivningen kan försvåras om 

långivare inte betraktar en årsredovisning som tillfyllest. Konsekvenserna av undermålig 

rapportering kan alltså vara kostsam för samhället och motverka makroekonomisk utveckling. Vår 

studie har därför haft som utgångspunkt att öka förståelsen för hur revisorer arbetar för att upptäcka 

och stävja resultatmanipulation, och därigenom utröna om detta anses vara tillräckligt. 

 

Revisorerna är en arbetsgrupp som från samhällets sida i många fall innehar stor tillit. De besitter 

möjligheten att upptäcka resultatmanipulation eftersom revisorn får tillgång, eller ska få tillgång, till 

all information kring ett företag för att få en helhetsbild över företaget. Revisionen är lagstadgad för 

aktiebolag som inte klassas som mindre, och vi kan likna revisorer som myndigheternas förlängda 

arm. Detta eftersom revisorerna ska granska att lagar och regler, uppsatta av myndigheterna, 

efterföljs i praktiken.  

 

I syfte att öka förståelsen för revisorernas arbetsmetoder och uppfattningar har vi utfört 

semistrukturerade intervjuer eftersom vi anser att detta ger oss bäst förutsättningar att extrahera så 

mycket relevant information som möjligt. Att undersöka en arbetsgång eller specifik tolkningsfråga 

genom att exempelvis kvantifiera data eller utforma en enkätstudie är troligtvis ineffektivt 

metodologiskt. 

 

 

 



 

44 

 

Hur arbetar revisorer för att upptäcka och stävja resultatmanipulation? 

Revision är ett yrkesområde som är tydligt reglerat genom både lagstiftning och riktlinjer. 

Arbetsgången bestäms till stor del av branschorgan som stipulerar hur en revision skall utföras och 

vad som skall ingå. Trots detta upplevde vi sällan att respondenterna nådde konsensus kring de 

ämnen vi diskuterade. Detta kan förmodligen delvis förklaras av att frågorna är relativt öppna till 

sin natur och att flera av dem är subjektiva. I vissa frågor svarade de dock mer eller mindre exakt 

likadant, och det var förklarligt nog vid de tillfällen där regelverket är tydligt definierat. Detta avser 

bland annat revisorernas oberoende gentemot uppdragsgivaren och huruvida rättvisande bild är 

viktigt eller inte. 

 

Intressant nog uppgav hälften av alla revisorer att de inte ansåg att upptäckande och stävjande av 

resultatmanipulation var en del av deras uppgifter som revisorer. En stor del av respondenterna har 

heller inte kommit i kontakt med sådana handlingar i sin yrkesroll, trots att flera studier kommit 

fram till att resultatmanipulation är relativt vanligt förekommande. Dessutöver tycks det vara 

vanligast i mindre företag, som just majoriteten av de intervjuade revisorerna arbetar med. Detta 

talar för att revisorerna endera är ouppmärksamma på förekommande resultatmanipulation eller inte 

anser att den är tillräckligt allvarlig för att engagera sig i. Antingen är revisionsbyråerna där våra 

revisorer arbetar tämligen selektiva med sitt klientel eller så är de citerade studierna lite väl strikta i 

sina definitioner av begreppet. Möjligtvis är det en kombination. Att ingen av revisorerna upplever 

att de någorlunda frekvent stöter på resultatmanipulation tyder dock på att revisorerna verkar ha 

liten inverkan på den rättvisande bild som definieras i ÅRL.  

 

Enligt ett par av våra respondenter kan en anställd hos det granskade företaget vara behjälplig till 

revisorns granskning. Att bygga upp en nära relation till exempelvis ekonomiavdelningen nämns 

som ett steg i arbetsgången av en del revisorer. Något som belyses som än viktigare i 

revisionsprocessen för att uppdaga resultatmanipulation är planeringsfasen. I denna fas utvärderas 

riskområden och ett flertal respondenter anser att eventuella manipulationsrisker måste 

uppmärksammas redan i den interna granskningen för att kunna upptäckas. Riskbedömningen är 

något som följer med under hela revisionsprocessen och felar uppgifterna om de interna 

kontrollerna mot vad granskningen resulterar menar respondenter att det är en varningsflagg.  

 

Branschen har utvecklats, likt samhället, och övergått till allt mer digitaliserat arbete. Med hjälp av 

digitala verktyg kan eventuella riskposter följas upp i granskningen av företagens räkenskaper. 

Även om inte alla revisorer svarar uttryckligen att de använder sig av digitala verktyg som 

hjälpmedel vid revisionen bedömer vi att så ändå är fallet inom dagens revisionsbransch. 
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Användningen av CAATT verkar vara en naturlig del av revisionsprocessen redan idag, och i 

framtiden utvecklas de sannolikt till att inrangera resultatmanipulationskontroll. Nästan samtliga 

revisorer vittnar om att de använder sig av datoriserade förändringsanalyser, vilket bör betraktas 

som just ett CAATT-verktyg. Revisorns mänskliga bedömningar och kontroller i kombination med 

digitala verktyg och analysmetoder skapar stor potential till att revisionsyrket förfinas åt att 

upptäcka mer felaktigheter i framtiden. Detta tror vi kan utmynna i att revisonens analytiska del får 

större utrymme. I takt med att samhällsutvecklingen går framåt förmodar vi att revisionsbranschen 

kommer följa samma bana. En fundering kan då vara huruvida utvecklingen kan påverka 

revisionsprocessen och vårt forskningsämne resultatmanipulation. Vi tror att CAATT-verktygen 

kommer utvecklas ytterligare och kan på lång sikt vara en faktor som innebär att stora delar av 

revisionen inte utförs av en människa utan att revisorn kan lägga större vikt vid riskbetonade poster.  

 

Somliga revisorer antyder att en revision är en stor arbetsprocess och upptäckandet av 

resultatmanipulation inte kan ske genom exempelvis ett stickprov. Utan det grundar sig i att flera 

aspekter behöver läggas samman och att revisorn nystar vidare i påfunna felaktigheter. Vi delar 

samma mening och tror att medveten resultatmanipulering i de flesta fall är väl dolt, vilket styrker 

revisorernas åsikter ovan.  

 

Genom våra intervjuer har det framkommit att revisorerna, trots att de generellt inte anser sig 

komma i kontakt med resultatmanipulation, menar att deras revisionsprocess är tillräcklig för att 

finna sådan. Detta är en hållning som det finns skäl att argumentera mot. Likt den forskning som 

presenteras i arbetet instämmer de emellertid i att en väl genomförd planeringsfas skapar bäst 

möjligheter för dem att finna felaktigheter. Det krävs dock att revisorerna lägger den tid som krävs 

på att ―luska‖ för att finna resultatmanipulation, och som det verkar får vi nog vänta till dess att mer 

sofistikerade CAATT-verktyg gör jobbet åt dem att finna det. Det tror vi kommer att gynna 

samtliga intressenter i det långa loppet. 

 

5.2 Studiens bidrag 

Genom vår studie har vi sökt svar på hur revisorerna arbetar för att upptäcka och stävja 

resultatmanipulation. Under arbetet har vi funnit att de intervjuade revisorerna generellt har en 

begränsad förståelse för vad resultatmanipulation är och i vilken utsträckning det behöver 

motarbetas. En plausibel förklaring till detta skulle kunna vara att revisorernas arbete bygger på 

väsentlighet och inte behöver vara korrekt i alla avseenden. Nästan samtliga respondenter 

uppfattade emellertid att de förstod innebörden i begreppet men de ansåg generellt att 

resultatmanipulation upptäcks och motarbetas i revisionen.  
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Rent praktiskt anser revisorerna att hela revisionsprocessen syftar till att upptäcka avvikelser, 

däribland resultatmanipulation, och att en god planeringsfas underlättar arbetet. Med planeringsfas 

åsyftas riskbedömningen av företaget, där eventuella riskfaktorer och bristande interna rutiner 

uppdagas och lägger grunden för de granskningsåtgärder som vidtas senare i revisionen. Att 

upptäcka felaktigheter beskrivs av ett antal revisorer som att lägga ett pussel som kräver en del tid 

och nitiskhet. Därtill erfordras kunskap om vad som är avvikande redovisningsåtgärder och en 

underliggande vilja att redovisningen skall ge en rättvisande bild av företagets räkenskaper. Att de 

auktoriserade revisorerna tycks ha störst kunskap om resultatmanipulation tolkar vi som positivt för 

yrkets profession. Det är denna yrkesgrupp som bär det yttersta ansvaret i de utförda revisionerna 

och de förväntas ha längst erfarenhet av respondenterna. 

 

5.3 Förslag till framtida forskning 

Vår studie grundar sig på revisorers kunskaper och uppfattningar kring resultatmanipulation. För att 

bredda forskningen anser vi att det skulle vara av intresse att studera personer som upprättar 

redovisningen, exempelvis redovisningskonsulter, och deras uppfattningar inom samma ämne. Vi 

kan tänka oss att en sådan studie skulle generera viss skillnad i resultat, detta eftersom vi anser att 

revisorer innehar en större skepticism i sin arbetsgång. Utöver detta tror vi även att personer som 

utför redovisningen kan påverka redovisningen mer medvetet än vad en revisor kan.  

 

För att undersöka revisorns preventiva effekt avseende resultatmanipulation anser vi att det skulle 

vara intressant för framtida studier att undersöka förekomsten av resultatmanipulation i företag som 

inte anlitar en revisor. Eftersom revisionpliktens avskaffande för mindre företag har inneburit att 

flera företag har valt bort att anlita en revisor skulle en jämförelse av förekomsten av 

resultatmanipulation kunna öka revisorernas anseende.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: 

Intervjuguide 

Inledande beskrivning kring ämnet: 

Redovisningsmanipulation påverkar beskattning bilden av företags finansiella ställning. Revisorns 

arbete går ut på att skapa legitimitet till den finansiella information som publiceras. Vår studie 

studie syftar följaktligen till att öka förståelsen för hur revisorer arbetar för att upptäcka och stävja 

resultatmanipulation. 

Inledande fråga: 

Respondenten får kortfattat beskriva sin bakgrund om sig själv, inom organisationen samt vilken 

befattning respondenten har. 

Redovisningsmanipulation/resultatmanipulation: 

Känner du igen följande begrepp och vad associerar du till dessa? 

- Redovisningsmanipulation och resultatmanipulation 

Hur skulle du förklara dessa begrepp? 

Är detta något du har stött på i din yrkesroll som revisor? 

Det finns olika delar inom dessa begrepp, exempelvis via periodiseringar (accrual-based), 

inkomstutjämning (income smoothing), över eller undervärdering samt big bath accounting. Vilket 

av dessa tillvägagångssätt tror du är vanligast? 

Vad tror du är incitamenten för att manipulera sina räkenskaper? 

Revision i allmänhet: 

Ansvarsförpliktelser mot myndigheter osv 

Kortfattat, hur går er revisionsprocess till? 

Är du involverad i beslut som är resultatpåverkande? Ex. periodisering av kostnad/intäkt, osv. 

Har ni internutbildningar för att öka era kunskaper inom detta? 

Revisorers arbete mot resultatmanipulation: 

Hur arbetar ni för att upptäcka eventuell resultatmanipulation? 

Använder du dig av några verktyg eller metoder (förvärvad kunskap eller mjukvara exempelvis) för 

att upptäcka redovisningshandlingar av manipulerande karaktär? 

Som vi vet så granskar ni efter så kallade väsentliga belopp – hur säkerställer ni att 

resultatmanipulation eller felaktigheter inte finns på de transaktioner som understiger det väsentliga 

beloppet? 
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Anser du att det är revisorn som skall upptäcka eventuell resultatmanipulation och förhindra detta 

eller vem ska vara den som arbetar för att stävja detta? 

Vilken intressent tycker du är viktigast i en subjektiv bedömningsfråga? Företagets ägare, 

företagsledningen, framtida aktieägare eller myndigheter? 

Upplever du att något regelverk (IFRS/K2/K3 etc) ger en mer rättvisande beskrivning av företagets 

räkenskaper? 

Tycker du alltid att det är viktigt att redovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning? 

 


