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Syfte: Företagsledningen har stor möjlighet att påverka innehållet i årsredovisningen eftersom delar 

av den saknar regleringar. Detta gör att det finns en problematik om årsredovisningen ger en 

trovärdig bild av företaget. Enligt tidigare forskning används grafer i årsredovisningar för att 

påverka läsarens uppfattning om företaget och det har visat sig att företagen snedvrider graferna för 

att grafen ska se bättre ut. Syftet med denna studie är därmed att undersöka användningen av grafer 

för finansiella nyckelvariabler i årsredovisningar och snedvridningar av dessa variabler för 

medelstora företag. 

 

Metod: Studien har ett positivistiskt och objektivt synsätt och en deduktiv ansats. Utifrån den 

teoretiska referensramen formulerades hypoteser som sedan testades mot det empiriska materialet. 

Det empiriska materialet bestod av grafer från årsredovisningar och detta samlades in genom en 

kvantitativ innehållsanalys. Studien har en longitudinell design där vi studerade 39 medelstora 

företag listade på Nasdaq OMX Stockholm under två olika år, vilket resulterade i att 78 

årsredovisningar studerades. Det empiriska materialet testades genom statistiska tester för att kunna 

undersöka hypotesernas acceptans. 

 

Resultat & slutsats: Studien har visat att medelstora företag har en hög grafanvändning i 

årsredovisningar och att de använder sig av grafer för finansiella nyckelvariabler konsekvent över 

tid. Företagen tenderar att visa positiva trender för finansiella nyckelvariabler men studien har även 

visat att mer än hälften av dessa variabler presenteras felaktigt genom snedvridningar. Denna studie 

har visat på en högre andel snedvridna finansiella nyckelvariabler jämfört med tidigare forskning 

som har undersökt stora företag. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom denna studie har visat att det finns snedvridningar i grafer 

för finansiella nyckelvariabler för medelstora företag listade på Nasdaq OMX Stockholm vore det 

intressant med ytterligare studier inom området för små och stora företag. Detta för att undersöka 



 

 

om små respektive stora företag skiljer sig från medelstora företag gällande snedvridningar för 

finansiella nyckelvariabler. Vidare vore det även intressant att undersöka snedvridningar för 

samtliga grafer i årsredovisningar.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till att öka förståelsen för hur medelstora företag använder 

grafer för finansiella nyckelvariabler i sina årsredovisningar. Den bidrar även till nya 

kunskapsområden eftersom inga tidigare studier har undersökt varken svenska eller medelstora 

företag. Studien visar att grafer för finansiella nyckelvariabler tenderar att visas på ett felaktigt sätt 

för att ge en bättre bild av företaget. Denna studie ökar därför medvetenheten hos läsare av 

årsredovisningar att grafer inte alltid presenteras på ett tillförlitligt sätt. 

 

Nyckelord: Medelstora företag, grafer, selektivitet, finansiella nyckelvariabler, snedvridningar, 

impression management, agentteorin 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Selectivity and distortion of graphs in the annual reports – With a focus of key financial 

variables. 
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Aim: The management has a great opportunity to influence the content of annual reports as there 

are elements that do not adhere to regulations. Hence there is a concern whether the annual report is 

a reliable representation of a company. According to previous research, graphs are used in annual 

reports with the purpose of influencing the reader’s perception about the company. Furthermore, it 

has been demonstrated that some companies distort the graphs with the purpose of improving their 

appearance. Thus, the purpose of this study is to investigate the use of graphical representations of 

key financial variables in annual reports, and the distortion of these variables in mid size 

companies. 

 

Method: The study has a positivist and objective approach with a deductive undertaking. 

Hypotheses has been formulated based on the theoretical framework, they have thereafter been 

tested against the empirical findings. The empirical material consisted of various graphs from 

annual reports which were collected through a quantitative content analysis. The study has a 

longitudinal design in which we have studied 39 mid size companies during two different years, in 

total 78 annual reports have been studied. The empirical material has been analyzed through 

statistical tests with the purpose of investigating the acceptance of the hypotheses. 

 

Result & conclusions: The study has shown that mid size companies has an elevated usage of 

graphs in annual reports, and that they use graphical representations of key financial variables 

consistently over time. The companies tend to show positive trends for key financial variables, 

however the study has shown that a majority of these variables are erroneously represented due to 

distortions. The study has demonstrated a higher share of distorted key financial variables compared 

to earlier research which has been focused on large companies. 

 

Suggestions for future research: As this study has demonstrated the existence of distortions in 

graphical representations of key financial variables in mid size companies, it would be interesting to 

conduct further studies in the area of Swedish small and large size companies. Hence investigating 



 

 

if small and large size companies are any different compared to mid size companies regarding 

distortions of key financial variables. Furthermore it would be interesting to investigate distortions 

of all graphical representations in annual reports. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes to an increased understanding of how mid size 

companies use key financial variables in their annual reports. It also contributes to new knowledge 

areas as no previous studies has investigated Swedish nor mid size companies. The study shows that 

graphical representations of key financial variables tend to be exposed erroneously in order to 

improve the image of the company. Thus, this study increases the awareness of the reader’s of 

annual reports and alerts them that graphs are not always presented in a reliable way. 

 

Key words: Mid size companies, graphs, graphical representations, selectivity, key financial 

variables, distortions, impression management, agency theory 
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1. Inledning 

I det inledanande kapitlet beskrivs studiens bakgrund som leder till en problemdiskussion om 

användandet av grafer i årsredovisningar. Utifrån problemdiskussionen har sedan frågeställningar 

och syfte formulerats. 

 

1.1 Bakgrund 

De företag som omfattas av årsredovisningslagen utfärdar varje år årsredovisningar till sina 

intressenter och aktieägare som innehåller både finansiell information och icke-finansiell 

information. Årsredovisningen är det vanligaste sättet för ledningen att kommunicera med 

företagets intressenter eftersom informationen blir tillgänglig för tredje part (Penrose, 2008; Yuthas, 

Rogers & Dillard, 2002). Därför är det viktigt att företagen bemöter intressenternas krav och 

utformar årsredovisningen därefter (Rutherford, 2005; Uyar, 2009). 

  

Årsredovisningen innehåller information som är hårt reglerad men även information som är mer 

utformad utifrån företagsledningens perspektiv och som inte behöver följa några specifika 

regleringar (Falschlunger, Eisl, Losbichler & Greil, 2015). Detta gör att företagsledningen har en 

stor möjlighet att utnyttja den informationsasymmetri som finns mellan företaget och dess 

intressenter genom att visa information som är till ledningens fördel (Hendry, 2005; Meacheam, 

2011). Att utnyttja informationsasymmetri som är till ledningens fördel relateras till agentteorin och 

inom agentteorin talas det även om impression management. Detta handlar om att informationen i 

årsredovisningen presenteras på ett sådant sätt som intressenterna uppfattar positivt (Hooghiemstra, 

2000). 

  

Stanton, Stanton och Pires (2004) menar att kvantitativ information i årsredovisningar kan 

förmedlas genom grafer eftersom det ger många fördelar vid kommunikationen av information. I 

över 200 år har grafer använts för att snabbt kommunicera information till intressenter och 

aktieägare (Beattie & Jones, 1992). Graferna används för att öka läsarens förståelse för finansiell 

information samt för att ge en bättre helhetsbild som visar trender och relationer (Beattie & Jones, 

1992, 2002; Falschlunger et al., 2015; Hill & Millner, 2003). Graferna gör att informationen kan 

visas på ett snabbt och tillfredsställande sätt som fångar läsarens uppmärksamhet (Beattie, Dhanani 

& Jones, 2008; Beattie & Jones, 2001). Presentationen av grafer är viktigt eftersom det handlar om 

att visa företaget på ett attraktivt sätt för att ge en positiv bild både gällande nutid och framtid 

(Ditlevsen, 2012; Hill & Millner, 2003). Att kommunicera med hjälp av grafer är ett effektivt sätt 

för att nå ut med information på ett sätt som är oberoende av språkkunskap och Beattie och Jones 
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(2001) samt Falschlunger et al. (2015) menar att detta är en anledning till att den frivilliga 

presentationen av grafer ökar hos företag världen över. Det primära ändamålet med användningen 

av grafer i årsredovisningar anses vara att förmedla information, men detta förutsätter att graferna 

presenteras på ett korrekt sätt (Mather et al., 1996). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Finansiell information presenteras ofta i form av grafer och ledningen kan välja att visa grafer där 

resultatet har ökat och eventuellt avstå att visa grafer där resultatet har minskat. Ledningen kan med 

andra ord göra medvetna och strategiska val för grafernas presentation (Beattie & Jones, 2000b; 

Hill & Millner, 2003). Detta menar även Beattie och Jones (1997) samt Falschlunger et al. (2015) 

som förklarar att ledningen kan välja olika grafer från år till år samt att de kan välja specifika 

finansiella resultat som ger en bra bild av företaget. Därför är det viktigt att undersöka företagens 

grafanvändning vid olika tidpunkter för att se hur den förändras (Beattie & Jones, 2000a). Vidare 

menar Beattie och Jones (1997) att ledningen till exempel är mer benägen att presentera finansiella 

grafer för år med bättre resultat snarare än sämre resultat. Företagen kan presentera graferna på ett 

objektivt och neutralt sätt, eller på ett sätt som är missvisande (Beattie et al., 2008). Att företagens 

grafer är utformade på ett sätt där data används för att försköna företagets resultat menar också 

Penrose (2008) som beskriver att bland annat storlek och typ av graf är avgörande. Det finns 

grundläggande principer för grafernas utformning där grafernas proportion skall stämma överens 

med det mått som grafen har (Beattie & Jones, 2000b). Ett vanligt fel är att företagen missvisar 

informationen i graferna genom att överskatta eller underskatta grafernas utformning för att det ska 

se ut som att resultatet har ökat mer än vad det egentligen har gjort (Uyar, 2009). 

  

Intressenterna anses informeras på ett rättvist sätt men det har visat sig att grafer i 

årsredovisningarna avsiktligt eller oavsiktligt har brister och snedvridningar
1
 (Beattie & Jones, 

1999). Detta kan till exempel bero på att grafer används som ett sätt för att försköna företagets 

resultat och för att vilseledda beslutsfattare. För att mäta snedvridningar i grafer används i flera 

studier ”graph discrepancy index” (GDI) som visar i vilken utsträckning grafer ger en vilseledande 

bild av den finansiella informationen som presenteras (Falschlunger et al., 2015). ”Graph 

discrepancy index” (GDI) visar om en graf är överskattad eller underskattad och om måttet är över 

noll indikeras en överskattning i grafen och om måttet är under noll är grafen underskattad 

(Frownfelter-Lohrke & Fulkerson, 2001). 

                                                 
1 Grafens underliggande värde presenteras på ett felaktigt sätt, se figur 3 avsnitt 2.2.4. 
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Tidigare studier som har undersökt snedvridningar i grafernas utformning med hjälp av ”graph 

discrepancy index” (GDI) har främst fokuserat på länder som USA, Storbritannien och Australien 

(Beattie et al., 2008; Beattie & Jones, 1992, 1997, 2000b; Frownfelter-Lohrke & Fulkerson, 2001). 

Dessa studier har funnit belägg för att företag använder snedvridningar i graferna som presenteras i 

årsredovisningarna, men hittills har ingen forskning gällande användningen och snedvridningen av 

grafer i svenska årsredovisningar påträffats. Det fanns ett behov av att studera svenska företag 

eftersom det inte finns några tidigare studier inom detta område och tidigare studier har visat att 

grafanvändningen varierar mellan olika länder (Beattie & Jones, 1997; Frownfelter-Lohrke & 

Fulkerson, 2001). Tidigare studier har även fokuserat på stora företag och därför efterlyses vidare 

forskning på medelstora företag (Falschlunger et al., 2015). Anledningen till att det är intressant att 

studera medelstora företag är bland annat på grund av att större företag är mer bevakade eftersom de 

är registrerade på flera börser och att det finns ett större intresse runt dem (a.a.). Detta gör att 

medelstora företag kan vara mer benägna att missbruka grafanvändningen i årsredovisningarna 

eftersom de inte är lika övervakade som stora företag. Även Yuthas et al. (2002) menar att 

medelstora och små företag har större möjligheter att styra intressenternas uppfattningar genom att 

förvränga kommunikationen. 

  

Eftersom det saknas forskning på medelstora företag undersöker denna studie medelstora företag 

listade på Stockholmsbörsen. I studien är det aktuellt att undersöka användningen av grafer samt 

snedvridningar av grafer för finansiella nyckelvariabler eftersom tidigare studier har visat att företag 

är benägna att snedvrida finansiella grafer i årsredovisningarna (Beattie et al., 2008; Beattie & 

Jones, 1997; Mather, Ramsay & Serry, 1996). Tidigare studier har även visat att företagen är mer 

benägna att använda grafer för finansiella nyckelvariabler när företaget har gjort ett bra resultat 

(a.a.). I denna studie definieras de finansiella nyckelvariablerna som omsättning, resultatmått, 

resultat per aktie och utdelning per aktie eftersom dessa finansiella nyckelvariabler är de mest 

frekvent använda (Beattie & Jones, 1997, 1999). Med bakgrund av tidigare forskning finns det 

intresse att studera snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler eftersom ledningen kan 

välja vilken finansiell information som presenteras i graferna samt att grafernas utformning 

påverkar den finansiella informationen i grafen (Beattie & Jones, 2000b; Mather et al., 1996).  

 

Denna studie lämnar viktiga bidrag till redovisningslitteraturen på tre viktiga punkter. För det första 

ökar studiens resultat förståelsen för hur börsnoterade bolag använder och missbrukar grafer i 

årsredovisningar vid två olika tidpunkter. Den forskning som hittills genomförts inom detta område 

har varit begränsad, trots att grafer kan ha ett stort inflytande över investerares beslut eftersom 
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grafer är lättillgängliga och dessutom påverkar informationsinhämtningen direkt genom synen 

(Lurie & Mason, 2007). För det andra bidrar studien till redovisningslitteraturen eftersom studien 

undersöker mindre bolag än tidigare studier. Vår studie av medelstora företags användning av grafer 

i årsredovisningar är i och med det unik. För det tredje bidrar också denna studies resultat till 

redovisningslitteraturen eftersom den gör det möjligt för läsare av årsredovisningar att göra sig 

medvetna om hur företagsledningen kan använda grafer för att påverka aktiemarknaden och andra 

intressenters uppfattning om bolagets prestationer.  

 

1.3 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningarna i denna uppsats är: 

 Hur använder medelstora företag grafer i årsredovisningarna? 

 Finns det snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler för medelstora företag i 

årsredovisningarna? 

 Skiljer sig användningen av snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler vid två 

olika tidpunkter? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medelstora företag använder sig av grafer, samt 

presenterar och snedvrider grafer för finansiella nyckelvariabler vid två olika tidpunkter.   
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2. Metod 

I uppsatsens andra kapitel presenteras den metod som är grunden för uppsatsen. Det sker genom en 

presentation av uppsatsens forskningsfilosofi, forskningsansats samt val av metod där vi under 

varje rubrik presenterar de olika delarna som stämmer in på vår uppsats. Vi har även presenterat 

studiens tillvägagångssätt och dess olika delar. Metodavsnittet avslutas med metodkritik samt en 

genomgång av tre kvalitetskriterier som ligger till grund för studien.  

 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

2.1.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofin har en stor betydelse eftersom filosofin har stor inverkan på hur forskningen 

skall genomföras samt vilken roll som forskaren har (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 

2011). Föreliggande undersökning är utförd på ett sätt som uttrycker en positivistisk 

forskningsfilosofi eftersom studien handlar om att söka efter samband och förklara, samt att syftet 

med uppsatsen är att skapa hypoteser som sedan prövas genom statistiska test (Bryman & Bell, 

2013; Patel & Davidson, 2011). I denna studie har vi utifrån teorin skapat sju hypoteser som prövas 

mot empirin och Jacobsen (2002) menar att positivismen har sin utgångspunkt i detta 

tillvägagångssätt och vi anser därför att postivismen kan kopplas ihop med metoden som vi har valt 

för denna studie.  

  

Till positivismen relateras det objektiva synsättet som innebär att vetenskapen skall vara fri från 

värderingar (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & Hultman, 2014; Jacobsen, 2002). Denna studie 

bygger på empirisk fakta som vi inte låtit påverkas av våra egna värderingar och därför har vi utgått 

från ett objektivt synsätt. Inom positivismen är det även viktigt att studien är kumulativ genom att 

vara förankrad i tidigare forskning. Detta görs genom att utveckla den befintliga kunskapen till ny 

kunskap (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2011). Detta har vi i denna studie tagit fasta på och 

haft i åtanke genom forskningsprocessen eftersom vi har utgått från tidigare forskning inom 

området för att kunna utveckla ny kunskap. 
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2.1.2 Forskningsstrategi och forskningsansats 

Val av forskningsstrategi är viktigt eftersom det avgör hur data och information skall analyseras och 

bearbetas och i denna studie har vi valt en kvantitativ strategi eftersom studien går ut på att 

kvantifiera och kategorisera data (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Vi har gjort mätningar 

vid datainsamlingen och med hjälp av statistiska test har vi bearbetat det empiriska materialet. Inom 

forskningen är det problematiseringen som styr vilken metod som skall tillämpas och därför är 

forskningsstrategin en viktig del av undersökningen (Jacobsen, 2002). Detta har vi tagit fasta på 

genom att problematiseringen i studien har mynnat ut i ett syfte som besvaras genom den 

kvantitativa metoden. 

  

Frågeställningar som hör till den kvantitativa forskningsstrategin är främst frågeställningar som har 

ett syfte att undersöka ett stort antal enheter (Jacobsen, 2002). Vi anser att vi täcker det i 

undersökningen eftersom vi har studerat 78 årsredovisningar som totalt innehåller 1 899 grafer. Vår 

studie är också kvantitativ på det sättet att den bygger på i förväg kategoriserad information. Vi har 

använt en ansats som är sluten och därför har vi identifierat vilka variabler som ingår i 

hypotesprövningarna (Jacobsen, 2002). Den kvantitativa forskningsstrategin relateras till den 

deduktiva ansatsen eftersom kvantitativ strategi prövar teorier genom det empiriska materialet som 

har samlats in (Bryman & Bell, 2013). 

 

Denna studie har en deduktiv ansats eftersom tidigare forskning används som underlag och för att 

fokus ligger på att studera sambandet mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 

2002). I studien utgick vi från tidigare forskning genom att vi har studerat ett stort antal 

vetenskapliga artiklar som behandlar grafanvändningen i årsredovisningar. Utifrån den tidigare 

forskningen har vi skapat den teoretiska referensramen och denna har resulterat i sju hypoteser. Den 

deduktiva ansatsen betonar att forskaren utgår från befintlig teori för att därefter skapa hypoteser 

som prövas mot empirisk data (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002).  

 

Genom datainsamlingen har empiriskt material skapats som sedan har testas med hjälp av statistiska 

test och som därmed har givit ett resultat. Patel och Davidson (2011) lyfter fram hur viktig 

relationen mellan teori och empiri är inom forskningen för att forskaren skall kunna göra 

jämförelser och dra slutsatser. Eftersom det empiriska materialet jämförs med tidigare forskning vet 

forskaren i den deduktiva processen vad som skall undersökas och det kan göra att forskaren missar 

viktig fakta (Bryman & Bell, 2013). Ett sista steg i den deduktiva processen är att empirin 

omformuleras till ny teori och i den ambitionen har vi använt våra slutsatser för att bidra till 

ytterligare forskning inom det undersökta området (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011).  
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2.1.3 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen har stor påverkan på forskningsprocessen eftersom den utgör ett ramverk 

(Bryman & Bell, 2013). Denna studie har en longitudinell design eftersom den har fokuserat på att 

samla in information från samma företag vid två olika år med hjälp av företagens årsredovisningar. 

Bryman och Bell (2013) menar att longitudinella studier används för att beskriva förändringar över 

tid och i denna studie har vi undersökt hur grafer för finansiella nyckelvariabler förändras över tid 

gällande val av graf, ämne, trend och tidsserier för år 2008 och år 2014. Studien undersökte även 

hur företagen använder snedvridningar för finansiella nyckelvariabler och hur det skiljde sig åt 

mellan de två olika åren. Longitudinell design var därför ett lämpligt val eftersom vi var 

intresserade av att undersöka variation över tid (Bryman & Bell, 2013). Även Olsson och Sörensen 

(2011) samt Solberg och Solberg (2014) påpekar att longitudinella studier är att föredra när 

forskaren vill undersöka samband och förändringar över tid. Därmed ger denna studie både en 

överblicksbild över grafanvändningen för respektive år samt en jämförelse mellan de två olika åren.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

I uppsatsens inledande skede studerade vi tidigare forskning inom årsredovisningar och fann 

problem angående vad företag valde att presentera i sina årsredovisningar. Genom vidare läsning 

inom ämnesområdet fann vi problem som rörde presentationen av grafer i årsredovisningarna och 

ett syfte formulerades. Utifrån syftet samlades information in för att skapa den teoretiska 

referensramen för studien och teorin inleddes med att beskriva årsredovisningar som ett sätt för 

företagsledningen att med hjälp av grafer kommunicera med intressenterna. Vidare gick vi in på två 

stora teorier som identifierades inom området och som ligger till grund för det flesta av tidigare 

studier av grafanvändning, agentteorin och impression management. Inom den tidigare forskningen 

angående presentationen av grafer i årsredovisningar fann vi två huvudområden, selektivitet vid val 

av grafer samt snedvridningar av grafer för finansiella nyckelvariabler. Utifrån den teoretiska 

referensramen samlades empiriskt material in från årsredovisningarna som sammanställdes i ett 

Exceldokument. Vidare utformades ett kodningsschema i Excel som har legat till grund för de 

statistiska testen som gjordes i statistikprogrammet SPSS. 

  

I figur 1 presenteras en modell för det tillvägagångssätt som har använts i uppsatsen där den 

teoretiska referensramen har skapats genom tidigare forskning inom agentteorin, impression 

management, årsredovisningar, selektivitet av grafer och snedvridningar av finansiella grafer. 

Utifrån den teoretiska referensramen formulerades sju hypoteser som testades genom en empirisk 

undersökning där vi kom fram till ett resultat. Resultatet jämfördes sedan med tidigare forskning i 
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en analys där de ställda hypoteserna accepterades eller förkastades. Slutligen formulerades studiens 

slutsatser och bidrag samt förslag till vidare studier.  

 

 

Figur 1. Egen figur över studiens tillvägagångssätt. 

2.2.1 Litteraturinsamling 

Vid insamlingen av relevant litteratur har olika sökord tillämpats vid sökningen av vetenskapliga 

artiklar i Högskolan i Gävles databas Discovery. Orden som användes vid sökningen var annual 

report, corporate report, impression management, agency theory, graphs, accounting quality och 

disclosure. Sökorden användes i olika kombinationer och gav ett stort antal sökträffar och för att 

minska antalet sökträffar begränsades därför sökningen till Full Text, Peer Reviewed och Academic 

Journals. Genom att söka artiklar som är Peer Reviewed är artiklarna av vetenskaplig kvalitet 

eftersom dessa är granskade av forskare som har kunskap inom området (Vetenskapsrådet, 2011). I 

artiklarna som hade en relevant titel läste vi abstract för att bedöma om artikeln var relevant för 

studien. Detta gjorde vi på grund av den tidsbegränsning som vi hade för studien som gjorde att vi 

inte hade möjlighet läsa igenom samtliga sökträffar. 
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När forskare till en vetenskaplig artikel refererade eller hänvisade till andra forskare sökte vi upp 

primärkällan. Primärkällan är den ursprungliga källan och det är den mest trovärdiga källan 

eftersom alla forskare tolkar information på sitt sätt och för att bedöma att rätt information tas med 

skall med fördel primärkällan studeras (Jacobsen, 2002). Detta har vi haft med oss i tanken genom 

undersökningen och på så sätt har litteratursökningen tagit upp mycket tid men samtidigt gör det 

studien mer trovärdig. 

2.2.2 Urval 

Innan empiriskt material samlades in valde vi ut företag som var relevanta för studiens syfte. 

Eftersom studien undersöker hur medelstora företag använder grafer i årsredovisningar var det 

lämpligt att studera företag som var registrerade på Mid Cap listan på Nasdaq OMX Stockholm år 

2008 och år 2014. År 2008 valdes eftersom finanskrisen
2
 inträffade under året och år 2014 valdes 

för att kunna jämföra år 2008 med det senaste året där årsredovisningar fanns tillgängliga. 

Jämförelser mellan dessa år är intressant eftersom år 2008 var ett år med ekonomisk ostabilitet 

medan år 2014 var en period efter finanskrisen då ekonomin var i ett stabilare läge.  

 

Anledningen till att vi fokuserade på medelstora företag är för att tidigare studier har gjorts på stora 

företag och vi ville skapa en kontrast till dessa studier genom att undersöka medelstora företag. För 

att kunna göra en jämförelse mellan år 2008 och år 2014 anpassades studien till de företag som var 

registrerade på Mid Cap listan båda dessa år. Antalet företag som var registrerade på Mid Cap för år 

2008 var 80 och antalet registrerade företag för år 2014 var 77. Av dessa företag var det 40 företag 

som var registrerade båda åren och för att kunna göra en jämförelse mellan de två olika åren 

undersöktes dessa 40 företag. Detta resulterade i att studien hade för avsikt att studera 

grafanvändningen i 80 årsredovisningar.  

 

Eftersom studien fokuserade på företag listade på Mid Cap under båda åren gjordes inget urval av 

företag eftersom hela populationen på 40 företag undersöktes. Hela populationen, eller målgruppen, 

består av samtliga företag som ett urval görs utifrån och är viktigt att forskaren funderar på 

kännetecken för målgruppen eftersom en analys av det slaget ger en bra vetskap om vilken metod 

som passar bäst för datainsamlingen (Bryman & Bell, 2011; Jacobsen, 2002). I denna studie är 

målgruppen de företag som var registrerade på Mid Cap listan på Nasdaq OMX Stockholm under år 

2008 och år 2014. 

  

                                                 
2 Enligt Riksbanken (2009) övergick den finansiella oron till finansiell kris år 2008. 
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Årsredovisningarna innehöll 1 899 grafer och val av graf studerades för samtliga grafer. Därefter 

gjordes ett urval på 234 grafer som presenterade finansiella nyckelvariabler eftersom det inte fanns 

möjlighet att undersöka samtliga grafer gällande ämne, trend, tidsserie och snedvridning. Grafer för 

finansiella nyckelvariabler har även fått stor uppmärksamhet i tidigare forskning och därför fann vi 

dessa intressanta. I graferna fanns 274 finansiella nyckelvariabler eftersom vissa grafer innehöll fler 

än en finansiell nyckelvariabel. Anledningen till att studien görs på grafer för finansiella 

nyckelvariabler är för att tidigare studier har visat att det främst är dessa grafer som är snedvridna i 

företags årsredovisningar (Beattie & Jones, 1999). 

  

I figur 2 visas exempel på en graf som innehåller två finansiella nyckelvariabler, nettoomsättning 

och rörelseresultat. 

 

 

 

Figur 2. Graf som innehåller två finansiella nyckelvariabler 

2.2.3 Empirisk datainsamling 

Inom den kvantitativa metoden finns det olika sätt att samla in och analysera data. Vår studie kan 

anses vara en typ av kvantitativ innehållsanalys eftersom den studerade grafanvändningen och 

snedvridningar av grafer för finansiella nyckelvariabler i företags årsredovisningar. Innehållsanalys 

innebär att forskaren kan identifiera signaler över tid och kvantifiera innehåll (Bryman & Bell, 

2013). I vår studie tillämpas en innehållsanalys eftersom vi räknade antalet grafer och genom det 

kunde vi kvantifiera dessa. En fördel med en innehållsanalys är att forskaren inte påverkar det 

empiriska materialet och en innehållsanalys anses vara en objektiv analysmetod som gör att det är 

möjligt att göra replikationer (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). 
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Årsredovisningarna samlades i första hand in från företagens webbplatser men i två fall fanns ingen 

möjlighet att få fram informationen på detta sätt och då tog vi istället kontakt med företagen med 

hjälp av epost. Ett av företagen skickade årsredovisningarna via posten och det andra företaget 

saknade årsredovisningen i digital form samt att den tryckta upplagan var slut, detta resulterade i ett 

bortfall för företaget. Bortfall innebär att det finns delar i undersökningen som skulle undersökas 

men att det av någon anledning inte gått att få fram information (Bryman & Bell, 2013). I denna 

studie utgör alltså bortfallet ett företag som inte haft årsredovisningarna tillgängliga (Heba 

Fastighets AB), vilket motsvarar ett bortfall på två och en halv procent. Eftersom bortfallet är litet 

ansåg vi att det är av mindre betydelse för resultatet. Bryman och Bell (2013) menar att ett litet 

bortfall minskar risken för felaktigheter i resultatet. 

 

Det totala antalet företag i undersökningen var 40 företag men med ett bortfall på ett företag har vi 

analyserat 39 företag under två olika år och det har alltså resulterat i att 78 årsredovisningar har 

granskats. Vi har räknat antal grafer och totalt studerades 1 899 grafer i årsredovisningarna. De 

insamlade årsredovisningarna omfattade verksamhetsåren 2008 och 2014 men i de fall där företagen 

hade brutet räkenskapsår, samlades årsredovisningar in för år 2008/2009 och år 2014/2015. I de fall 

när graferna inte har haft utskrivna värden på den finansiella nyckelvariabeln och värdet inte har 

hittats i årsredovisningen för det aktuella året har vi gått tillbaka till tidigare årsredovisningar för att 

få fram respektive värden till graferna. 

 

I varje årsredovisning räknades antal grafer och det har noterats vilken design grafen har. När vi 

räknade graferna gjorde vi en sammanställning med de olika graferna för att visa hur 

grafanvändningen såg ut för varje företag vid respektive år. Vi studerade om grafen var 

stapel/kolumndiagram, linjediagram, cirkeldiagram eller om det var ett kombinerat diagram med 

stapel/kolumndiagram och linjediagram i en och samma graf. Graferna som inte föll in i någon av 

kategorierna som nämnts ovan, betraktades som “övriga” grafer. I studien har det även noterats om 

grafen innehöll en finansiell nyckelvariabel samt hur många grafer för finansiella nyckelvariabler 

som funnits i respektive årsredovisning. Ämnet
3
 för finansiella nyckelvariabler noterades också för 

att kunna undersöka fördelningen av ämnen för dessa variabler. I de fall då graferna bestod av två 

typer av graf, räknade vi denna som en graf men däremot skiljde vi dem åt som olika finansiella 

nyckelvariabler om det fanns fler av dessa i samma graf.  

 

                                                 
3
 Med ämne avses nettoomsättning, intäkter, rörelseresultat, övriga resultatmått, resultat per aktie samt utdelning per 

aktie 
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Andelen grafer som var av karaktären finansiell nyckelvariabel beräknades för att undersöka hur 

företagen använde dessa grafer i årsredovisningarna. Finansiella nyckelvariabler som visar en 

utveckling över år identifierades för omsättning, olika resultatmått, utdelning per aktie samt resultat 

per aktie. För dessa finansiella nyckelvariabler antecknades sidnummer och därefter skrev vi ut alla 

graferna som vi skulle mäta. För att undersöka snedvridningarna i graferna användes måttet “graph 

discrepancy index” (GDI) och detta mått beskrivs i kapitel 2.2.4. Efter att datainsamlingen var gjord 

sammanställdes informationen i ett Exceldokument för båda åren. Utifrån sammanställningen 

gjordes sedan ett kodningsschema för de 274 finansiella nyckelvariablerna, där vi kodade 

företagsnamn, år, graftyp, ämne, trend, tidsserie och snedvridning (Bryman & Bell, 2013). 

2.2.4 Graph discrepancy index (GDI) 

Graph discrepancy index (GDI) jämför den procentuella förändringen i ett diagram och är den 

modell som härstammar från Tuftes “lie factor”
4
 (1983, refererad i Penrose 2008). Från och med nu 

kommer måttet “graph discrepancy index” att benämnas vid förkortningen GDI. Måttet är viktigt 

eftersom det kan avgöra om skalan i stapel/kolumn- eller linjediagram presenterar informationen på 

ett korrekt sätt och GDI gör det möjligt att jämföra numeriska skillnader i data som presenteras med 

den fysiska skillnaden av grafen (Frownfelter-Lohrke & Fulkerson, 2001). GDI beräknas på 

följande sätt: 

GDI = (a / b -1)*100 

Där a = (g2- g1)/g1 och b = (d2-d1)/d1 

 

g1 representerar höjden på den första punkten och g2 representerar höjden på den sista punkten i 

grafen, mätt i centimeter. d1 och d2 representerar motsvarande datavärde för dessa punkter och 

ekvationen för a och b visar den procentuella förändringen för datavärdet och det fysiska värdet. 

GDI visar om grafen är överskattad eller underskattad då ett värde över noll visar att grafen är 

överskattad medan ett värde under noll visar att grafen är underskattad (Falschlunger et al, 2015; 

Beattie & Jones, 1992; Frownfelter-Lohrke & Fulkerson, 2001). Tidigare studier visar att forskare 

ofta använder ett GDI värde på plus fem och minus fem procent som gräns, för att grafen ska anses 

vara överskattad eller underskattad. I denna studie använde vi oss därför av denna gräns för att 

avgöra om en graf anses som snedvriden och för att studera om grafen är överskattad eller 

underskattad. För att tydliggöra hur grafen kan se ut när grafen är korrekt presenterad och när den är 

snedvriden visas i figur 3 en bild när GDI är noll procent respektive 100 procent. 

                                                 
4
 Tuftes lie factor relateras till graden av att avsiktligt eller oavsiktligt vilseleda (1983, refererad i Penrose 2008). 
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Figur 3. Bild när GDI är 0 % respektive 100 %.  

 

I studien har vi fokuserat på snedvridningar av grafer för finansiella nyckelvariabler och därför har 

vi beräknat GDI av dessa variabler. De finansiella nyckelvariablerna har presenterats i grafer i form 

av stapel/kolumndiagram, linjediagram eller kombinerat stapel-linjediagram. När GDI beräknades 

mätte vi grafens första och sista “punkt” med linjal och därefter räknade vi ut förhållandet mellan 

värdet på punkterna. Höjden och värdet på punkterna fördes in i en formel som vi gjorde i Excel 

och genom denna formel kunde vi snabbt beräkna GDI. Det finns snedvridningar som är till 

företagens fördel och dessa är grafer, som vid en positiv trend visar en överskattad graf och vid 

negativa trender visar en underskattad graf. En positiv trend innebär att grafens sista punkt är högre 

än den första punkten och en negativ trend innebär att grafens sista punkt är lägre än den första 

punkten. Om en graf visas till företagens fördel innebär det att den sista punkten är högre än vad 

den skulle ha varit om den presenterade data korrekt. 

 

Valet att använda GDI för att beräkna snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler i 

studien beror på att måttet är väl använt i tidigare studier. Det finns ett alternativt mått till GDI som 

benämns RGDI och dessa två mått mäter olika aspekter, där GDI mäter den procentuella skillnaden 

mellan höjden på den första och sista punkten i grafen i förhållande till värdet på dessa punkter. 

RGDI mäter däremot förhållandet mellan första stapeln och vad den sista punkten i grafen skulle ha 

varit om den inte var snedvriden (Falschlunger et al., 2015). I denna studie är det av intresse att 

mäta det procentuella förhållandet mellan värdet och höjden på första och sista punkten i grafen och 

därför har GDI ansetts som ett lämpligt mått. En del tidigare studier använder både GDI och RGDI 

för att mäta snedvridningar i grafer men på grund av tidsbrist har vi inte kunnat studera båda 

måtten. Därför har vi valt att använda GDI som är det mest frekvent använda måttet inom området, 

för att kunna göra en bättre jämförelse med tidigare forskning. 
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2.2.5 Kvantitativ dataanalys 

I denna studie har vi använt oss av både univariat analys och bivariat analys som kvantitativ 

dataanalys eftersom studien både undersöker variabler var för sig och tillsammans. I en univariat 

analys undersöks en variabel i taget och ett sätt för att presentera data är att ställa upp en 

frekvenstabell (Bryman & Bell, 2011). I denna studie har vi använt frekvenstabeller för att 

förtydliga fördelningen av bland annat val av graf samt finansiella nyckelvariabler för olika år.  

 

Ett binomialtest användes när vi studerade en variabel i taget och i de fall där det funnits två möjliga 

utfall för de finansiella nyckelvariablerna. Dessa utfall har varit positiv-negativ trend, snedvriden-

icke snedvriden graf, överskattad-underskattad graf samt fördelaktig och icke fördelaktig graf. 

Binomialtestet visar om det ena utfallet förekommer mer frekvent än det andra utfallet vid en 

förväntad fördelning på 50 procent vid en signifikansnivå på 0,01 och 0,05. För att få fram ett 

kritiskt värde gjordes ett kritiskt binomialtest och när det observerade värdet överstiger det kritiska 

värdet betyder det att utfallet som testas visas mer frekvent än det andra utfallet. Signifikansnivå är 

den risknivå som väljs ut för att undersöka om det finns ett samband mellan två variabler (Bryman 

& Bell, 2011). Vid en signifikansnivå på 0,01 är risken för felaktig slutsats en på hundra. 

Motsvarande risk för en signifikansnivå på 0,05 är fem på hundra. 

 

I studien gjordes en bivariat analys för att undersöka skillnaden av grafanvändningen för olika år 

genom X
2
-test och Cramérs V. I en bivariat analys undersöks hur två olika variabler är relaterade 

till varandra (Bryman & Bell, 2011; Jacobsen, 2002). X
2
-test och Cramérs V test är två bivariata 

analysmetoder som kan användas vid analys av samband mellan dikotom- och nominalvariabler 

(Bryman & Bell, 2011). I denna studie analyserades två olika år, vilket betyder att åren 

klassificerats som dikotoma variabler eftersom dessa inte utgör mer än två kategorier samt att val av 

graf är en nominalvariabel då kategorierna inte går att rangordna. Vid ett X
2
-test fick vi fram ett X

2
-

värde och ett kritiskt värde vid en signifikansnivå på 0,01 och ett visst antal frihetsgrader (Bryman 

& Bell, 2011). Antalet frihetsgrader beräknas genom (antal kolumner - 1) multiplicerat med (antal 

rader-1). När X
2
-värdet överstiger det kritiskt värdet betyder det att det finns en statistisk skillnad 

mellan de två variablerna som testas.   

 

Vid en jämförelse av genomsnitt antal år som användes för tidsserierna mellan år 2008 och år 2014 

samt genomsnittet antal år som användes för företagen, genomfördes en variansanalys för att 

undersöka om det fanns någon signifikant skillnad. Analysen var bra för studien eftersom den gav 

möjlighet att jämföra tidsserierna som företagen i genomsnitt använder. 
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Ett test med Spearmans rho (ρ) användes för att mäta sambandet mellan två variabler. 

Resultatindikatorerna som vi använde var nettovinst och resultat per aktie i relation till antalet 

fördelaktiga snedvridningar för finansiella nyckelvariabler. Ett test av detta slag innebär att det 

beräknade värdet är positivt eller negativt samt att det varierar mellan 0 och 1 (Bryman & Bell, 

2013). Ett positivt värde indikerar att det finns ett samband som går i samma riktning och ett 

negativt samband innebär att riktningen är åt olika håll.  

 

I studiens analysdel jämfördes sedan det empiriska resultatet med den teoretiska referensramen, 

vilket betyder att vi har analyserat resultaten av de statistiska testerna och jämfört det med tidigare 

studiers resultat. Eftersom hypoteserna byggde på tidigare forskning inom området innebar det att vi 

genom det empiriska resultatet kunde acceptera eller förkasta studiens hypoteser.  

 

2.3 Kritik 

2.3.1 Metodkritik 

Vårt val av kvantitativ metod kan kritiseras med argumentet att det finns risk för att kvantitativa 

studier blir ytliga eftersom ett stort antal enheter observeras (Bryman & Bell, 2013). Det fanns även 

en risk för att vi i förväg hade definierat vad som var relevant för undersökningen och att vi har 

missat andra aspekter som hade ansetts som viktiga (Patel & Davidson, 2011). Den deduktiva 

ansatsen som används inom den kvantitativa metoden har fått bemöta kritik eftersom forskaren 

ifrågasätts för att ha en förutsägbar teori att utgå ifrån vid insamling av data (Bryman & Bell, 2013; 

Jacobsen, 2002). Vi är medvetna om att vi genom den deduktiva ansatsen har påverkats av tidigare 

forskning om vad som är relevant att undersöka men vi anser inte att vi har påverkat resultatet 

eftersom vi använder oss av ett index när vi beräknar snedvridningar av grafer för finansiella 

nyckelvariabler. Finansiella nyckelvariabler kommer att definieras i studiens tredje kapitel som 

behandlar den teoretiska referensramen.  

2.3.2 Källkritik 

I denna studie utgörs data av sekundärdata i form av årsredovisningar från företagen eftersom vi 

samlar in befintlig data. Årsredovisningar kan ses som både positivt och negativt när det gäller 

empiriskt material och enligt Jacobsen (2002) är offentliga källor information till omvärlden och där 

faller alltså årsredovisningar in. Information av detta slag är lättillgänglig och går därför att samla in 

på ett enkelt sätt. Däremot är dessa källor till för att påverka och därför är det viktigt att läsaren inte 

litar på informationen fullt ut, eftersom den kan vara ett försök till att exempelvis avdramatisera ett 
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dåligt resultat (Jacobsen, 2002). I denna studie utgår vi dock från att företagsledningen försöker 

påverka läsaren och därför anses årsredovisningar som datakälla inte vara negativt i studien.  

 

Tidigare forskning angående användningen av grafer i företags årsredovisningar har till stor del 

präglats av två forskare, Beattie och Jones. Det gör att den teoretiska referensramen om selektivitet 

av grafer och snedvridningar av finansiella nyckelvariabler till stor del utgjordes av Beattie och 

Jones tidigare studier inom området. Jacobsen (2002) betonar hur viktigt det är att använda flera 

källor eftersom det ger en bättre förståelse för verkligheten samt att flera teorier kompletterar 

varandra. Därför bygger den teoretiska referensramen i vår studie även på studier av andra forskare 

inom området för att skapa en ökad förståelse inom området. 

 

2.4 Kvalitetskriterier 

Vi har prövat vår studie mot tre kvalitetskriterier för kvantitativa studier och dessa var reliabilitet, 

replikerbarhet och validitet. Reliabilitet beskriver om studien går att lita på, replikerbarhet handlar 

om att beskriva om studien går att genomföra på nytt och validitet kontrollerar studiens giltighet 

(Bryman & Bell, 2013; DePoy & Gitlin, 1999). Forskningens reliabilitet och validitet avgör vilken 

forskningsdesign som kommer att tillämpas i studien och nedan följer en diskussion om respektive 

del samt hur dessa begrepp stämmer in på denna undersökning. 

2.4.1 Reliabilitet 

I denna studie utgick vi från tidigare forskning inom området snedvridningar av grafer för 

finansiella nyckelvariabler och har beräknat snedvridningarna genom ett index (GDI). För att 

studien ska anses som reliabel har vi beräknat grafernas GDI flera gånger för att få ett trovärdigt 

resultat och detta har vi gjort för att förhindra mätfel som kan uppstå om graferna endast beräknas 

en gång. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet samt huruvida undersökningens resultat 

kommer att bli detsamma om undersökningen genomförs en gång till, eller om resultatet av studien 

påverkas av tillfälliga förutsättningar (Bryman & Bell, 2013; DePoy & Gitlin, 1999). I den här 

studien har vi utförligt givit en beskrivning av det tillvägagångssätt som har använts i 

undersökningsprocessen och detta har gjorts för att studien skall vara tillförlitlig samt för att den 

skall kunna upprepas. Bryman och Bell (2013) lyfter fram hur viktigt det är att forskningsprocessen 

noggrant beskrivs och förklaras för att en studie skall vara reliabel. Detta har vi haft i åtanke när vi 

genomfört den här studien och framförallt när vi förklarat studiens tillvägagångssätt. 
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2.4.2 Replikerbarhet 

I studien har vi använt GDI för att mäta snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler och 

om denna studie upprepas med detta mått kommer resultatet att bli detsamma eftersom inga 

tolkningar har gjorts och för att studiens resultat grundar sig på mätningar och mått. Med 

replikerbarhet är målet att studierna skall vara möjliga att genomföra på nytt med samma resultat 

(Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Genom att göra en replikation av en studie, kan 

undersökningens validitet prövas för att kontrollera om studien ger samma resultat som den tidigare 

(Bryman & Bell, 2013). 

2.4.3 Validitet 

I denna undersökning mäts snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler. Genom att vi har 

studerat tidigare forskning och sett hur detta mätits tidigare har vi valt att använda oss av samma 

mått. Det ger studien en trovärdighet och möjlighet att knyta an till tidigare forskning samt att 

studien är valid. 

 

Företag visar ofta många olika grafer i årsredovisningarna och därför har det varit viktigt att 

konkretisera variablerna som mätits. För att kunna särskilja grafer och variabler behövde vi 

kategorisera dessa för att säkerställa att vi mätte det som skulle mätas. I en undersökning är det 

viktigt med validitet, det vill säga att forskaren vet vad som skall mätas och hur det skall mätas, 

samt att studiens slutsatser är relevanta för undersökningen (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). 

I denna studie har vi valt att använda ett mått som är relevant för att besvara uppsatsens syfte och i 

forskningsprocessens inledning definierade vi tydligt vilken data som skulle samlas in och mätas för 

att kunna genomföra studien. GDI har använts för att mäta snedvridningar i grafer för finansiella 

nyckelvariabler och detta mått anser vi vara ett mått som mäter det som är relevant och det som 

skall mätas. 
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3. Teoretisk referensram 

I uppsatsens tredje kapitel presenterar vi en teoretisk del som är av relevans för studien. Vi har valt 

att presentera agentteorin och impression management eftersom företagsledningens val av graf kan 

förklaras genom att utnyttja den informationsasymmetri som finns mellan företaget och dess 

intressenter (agentteorin) samt viljan att uppvisa en positiv bild av företaget för sin egennytta 

(impression management). Vi går sedan in på två områden som behandlar grafanvändningen för 

finansiella nyckelvariabler, selektivitet och snedvridningar av grafer för finansiella 

nyckelvariabler. 

 

3.1 Årsredovisningar 

Årsredovisningarna var tidigare endast ett dokument där företagen presenterade finansiell 

information men har på senare år blivit ett sätt för företagen att marknadsföra sig gentemot sina 

intressenter. Detta beror på att företagens omgivning har förändrats gällande teknik, regler och 

rutiner hos företagsledningen (Beattie et al., 2008). Enligt Årsredovisningslagen ska 

årsredovisningen bestå av en balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse och för 

större företag ska den även innehålla en kassaflödesanalys (ÅRL 2:1). 

  

Årsredovisningen innehåller information som är hårt reglerad men även information som är mer 

utformad utifrån företagsledningens perspektiv och som inte behöver följa några specifika 

regleringar (Falschlunger et al., 2015). Företagsledningen kan på så sätt påverka innehållet i 

årsredovisningen och ett sätt för ledningen att förmedla kvantitativ information är genom att 

använda grafer i presentationen (Stanton et al., 2004). Genom grafer kommuniceras informationen 

på ett snabbt och tydligt sätt och läsarens uppmärksamhet väcks (Beattie et al., 2008; Beattie & 

Jones, 2001). 

  

Eftersom ledningen kan välja vilka grafer som presenteras i årsredovisningen kan de påverka 

intressenterna angående företagets resultat och därför har företagsledningen en viktig roll och ett 

stort ansvar gentemot aktieägarna (Falschlunger et al., 2015). Det finns två stora teorier som kan 

relateras till att ledningen påverkar innehållet i årsredovisningar och dessa teorier är agentteorin och 

impression management som förklaras i avsnitt 3.2. 
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3.2 Agentteorin och impression management 

Agentteorin bygger på en relation som definieras enligt "Ett avtal där en eller flera huvudmän 

(principaler) engagerar en annan person (agenten) för att utföra viss service för deras räkning, som 

innebär att delegera vissa beslutsbefogenheter till agenten" (Jensen & Meckling, 1976). I ett företag 

kan agentrelationen vara mellan företagsledningen och aktieägarna, där företagsledningen ses som 

en agent som har blivit anlitade av aktieägarna som ses som principaler (Hendry, 2005). Ett 

problem som finns inom agentrelationen är att företagsledningen inte alltid agerar utifrån 

aktieägarnas fördel utan att de många gånger är mer benägna att agera utifrån sitt egenintresse 

(Jensen & Meckling, 1976; Mitchell & Meacheam, 2011). När det gäller grafer betyder detta att 

företagsledningen har möjlighet att utforma graferna på ett sätt som är till deras egen fördel. 

Ledningen besitter mer information än vad intressenterna gör och på så sätt har de möjlighet att 

utforma graferna på ett sådant sätt att företagets resultat visas upp på ett fördelaktigt sätt (Uyar, 

2009). 

  

Inom agentteorin talar man om att det uppstår informationsasymmetri och anledningen är för att 

intressenterna inte har samma tillgång till information som företagsledningen har. Om detta 

relateras till området som studien undersöker angående snedvridningar i grafer för finansiella 

nyckelvariabler, kan vi tänka oss att ledningen väljer vilka grafer som skall presenteras samt hur 

dessa skall utformas (Beattie & Jones, 1999; Eisenhardt, 1989; Hill & Millner, 2003; Jensen & 

Meckling, 1976; Saam, 2007). 

 

Impression management beskrivs inom agentteorin som ett sätt att förvränga informationen i 

årsredovisningarna på grund av att ledningen drivs av ett opportunistiskt beteende som gör att de 

väljer att presentera information som är till deras egen fördel (Merkl-Davies & Brennan, 2007). 

Definitionen av impression management är att en part visar upp ett beteende som andra uppfattar 

positivt (Hooghiemstra, 2000). Företagsledningen vill visa en bra bild av företagets resultat i 

årsredovisningen för att styra och påverka intressenternas uppfattning om företaget eftersom det i 

sin tur kan påverka intressenternas beslut (Clatworthy & Jones, 2001; Yuthas et al, 2002). Det finns 

empiriska bevis på att impression management förekommer i företagens årsredovisningar för att 

stärka positiva nyheter och förminska negativa nyheter om företagets resultat. Det betyder att 

företagsledningen väljer att redovisa information som visar en positiv bild av företagets resultat 

genom att de presenterar information på ett fördelaktigt sätt för att resultatet skall se bättre ut 

(Beattie & Jones, 2000b; Rahman, 2012). 
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Tanken bakom impression management är att marknadseffektiviteten är svag, vilket betyder att 

investerare inte kan bedöma ledningens trovärdighet på kort sikt eftersom de inte har tillräckligt 

med information (Rahman, 2012). Förtroendet för årsredovisningen baseras på användarens 

uppfattning om trovärdighet och om investeraren anser att budskapen i årsredovisningen går att lita 

på, kommer investeraren att fatta sina beslut på den informationen (a.a.). Ledningen kan påverka 

företagets aktiepris om de har marknadens förtroende genom impression management eftersom de 

vill öka sin egen kompensation och minska risken för bestraffningar, exempelvis uteblivna 

ersättningar (Merkl-Davies & Brennan, 2007; Rahman, 2012). Detta gör att ju mer ledningens 

kompensation är kopplad till ett resultat, desto starkare är motivationen för impression management 

(a.a.). 

  

Den oreglerade delen i årsredovisningarna har blivit längre och mer komplicerad och det har gjort 

att möjligheten till impression management i årsredovisningarna har ökat under 2000-talet (Beattie 

et al., 2008; Merkl-Davies & Brennan, 2007). I den oreglerade delen har företagen möjlighet att 

minska informationsasymmetrin mellan företagsledningen och dess intressenter. Det finns dock 

nackdelar med den oreglerade delen i årsredovisningen och det är bland annat att ledningen kan 

välja att presentera företagets finansiella resultat och dess framtidsplaner på ett sätt som är mer 

fördelaktigt för företaget (Merkl-Davies & Brennan, 2007). 

  

Ett verktyg för företagsledningens möjligheter att påverka intressenternas uppfattningar av 

finansiell information är grafer i årsredovisningarna och därför har impression management varit 

mycket viktigt i årsredovisningar med grafisk presentation (Godfrey, Mather & Ramsay, 2003). 

Impression management har framförallt fokuserat på företagens val av grafer och snedvridningen av 

grafer för finansiella nyckelvariabler (Beattie et al., 2008). Nedan redogör vi för kunskapsläget i 

redovisningslitteraturen angående selektivitet vid val av grafer, samt presentation och 

snedvridningar för finansiella nyckelvariabler. 

 

3.3 Grafanvändningen i årsredovisningar 

Det finns olika faktorer som avgör varför företag väljer att presentera grafer i sina årsredovisningar. 

Frownfelter-Lohrke och Fulkerson (2001) lyfter fram hur viktigt det är att graferna presenteras och 

utformas på ett noggrant sätt eftersom graferna ger läsaren av årsredovisningar starka intryck. 

Anledningen till att graferna ger ett starkt intryck på läsaren av årsredovisningen är för att bilder ger 

mycket information utan att det behövs ord och någon kunskap inom ett visst språk (Falschlunger et 

al., 2015; Lurie & Mason, 2007). Grafer kan förbättra effekten av den finansiella informationen som 
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förmedlas eftersom synen är dominerande vid bedömning och förståelse och det gör att 

informationen blir mer direkt (Beattie & Jones, 2000a). Läsaren tvingas genom grafen att upptäcka 

information som de inte visste att de sökte eftersom människor är bra på att ta in denna typ av 

information (Wainer, 1992). Graferna i årsredovisningen kan alltså hjälpa ledningen att nå ut till fler 

intressenter på ett sätt som är enkelt att förstå. 

 

Beattie och Jones (1992) gjorde en undersökning på 240 stora brittiska företag där 189 av företagen 

använde grafer i årsredovisningarna och det genomsnittliga antalet grafer var 5,9 grafer per 

årsredovisning. Den mest frekventa grafen i deras studie var stapel/kolumndiagram, följt av 

cirkeldiagram och linjediagram.  I en senare studie jämförde Beattie och Jones (1997) stora brittiska 

och amerikanska företag och den studien visade att amerikanska företag i större utsträckning 

använde grafer i årsredovisningarna. I de amerikanska företagen valde 92 procent av företagen att 

använda grafer i årsredovisningarna och i de brittiska företagen valde 80 procent av företagen att 

använda grafer. Genomsnittligt antal grafer för amerikanska företag var 13 grafer per 

årsredovisning och för Storbritanniens företag var motsvarande siffra 7,7 grafer per årsredovisning. 

En ytterligare studie av Beattie och Jones (2000b) gjord på 300 företag från sex olika länder, visade 

en grafanvändning på 88 procent med ett genomsnitt antal grafer på 12,1 grafer per årsredovisning. 

  

Falschlunger et al. (2015) gjorde en studie på de femtio största europeiska företagen mellan tre olika 

år och studien visade att användningen av grafer var mellan 97,7 och 100 procent under dessa år. 

De fann att i genomsnitt 35,5 grafer per årsredovisning presenterades och den vanligaste grafen var 

stapel/kolumndiagram som utgjorde mer än hälften av graferna, följt av cirkeldiagram och 

linjediagram. Beattie et al. (2008) gjorde också en longitudinell studie där de använde tidigare 

undersökningar angående grafanvändningen i brittiska företag och studien visade att grafernas 

användning i årsredovisningarna ändrades över tid. 

  

Utifrån dessa tidigare studier formuleras den första hypotesen: 

  

H1: Medelstora företag är selektiva vid presentationen av grafer. 
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3.4 Selektivitet vid val av finansiella nyckelvariabler 

Finansiella grafer ger läsaren information om verksamheten på ett effektivt sätt och det är 

uppskattat att ledningen visar finansiella grafer i årsredovisningarna. Att graferna uppskattas som 

kommunikationsmedel är på grund av att graferna ger intressenterna möjligheten att på ett enkelt 

sätt följa företagets finansiella utveckling och graferna för finansiella nyckelvariabler blir i och med 

det ett viktigt element i informationsförmedlingen mellan företagsledningen och dess intressenter 

(Beattie & Jones, 1999; Falschlunger et al., 2015; Mather et al., 1996; Uyar, 2009). 

 

Inom redovisningslitteraturen är finansiella nyckelvariabler samt hur dessa används i grafer en 

viktig del (Beattie & Jones, 1999). Anledningen till att finansiella nyckelvariabler är intressanta är 

för att det är viktigt att ledningen presenterar grafer som ger ett gott intryck av företagets resultat. 

Detta eftersom ledningen vill att intressenterna skall investera i företaget och det är ofta här som det 

opportunistiska beteendet tar vid (Beattie & Jones, 1999; Merkl-Davies & Brennan, 2007). 

 

Finansiella nyckelvariabler har definierats som nettoomsättning, olika resultatmått, resultat per aktie 

och utdelning per aktie och tidigare studier har haft ett stort fokus på dessa variabler gällande 

grafanvändningen i årsredovisningarna samt hur dessa visar en trend i graferna (Beattie & Jones, 

1999, 2000b; Falschlunger et al., 2015). Även Mather, Ramsay och Steen (2000) har lyft fram 

omsättning, resultat, resultat per aktie och utdelning per aktie som viktiga finansiella 

nyckelvariabler och de har studerat hur dessa används i grafer. I denna studie kommer finansiella 

nyckelvariabler definieras enligt Beattie och Jones (2000b) samt Falschlunger et al. (2015) och 

därför studeras graferna för nettoomsättning, intäkter, olika resultatmått, resultat per aktie och 

utdelning per aktie.  

3.4.1 Val av graf och ämne 

Företagsledningen gör ofta medvetna val när de presenterar grafer och dessa medvetna val gör 

ledningen för att de vill ge läsaren information på ett snabbt sätt (Beattie & Jones, 1999; Isa, 2006). 

Det menar även Hill och Millner (2003) som anser att företagen ofta gör strategiska val angående 

grafernas presentation. Dessa strategiska val kan vara att ledningen presenterar den information som 

anses vara den bästa att visa upp för omgivningen och det är viktigt att informationen som 

presenteras väcker uppmärksamhet och är relevant för intressenterna. Många intressenter spenderar 

lite tid för att läsa årsredovisningarna och det gör att graferna för finansiella nyckelvariabler har en 

betydande roll eftersom dessa är ett verktyg som ger intressenterna möjlighet att bearbeta olika 

typer av information på ett snabbt sätt (Beattie & Jones, 2000a; Isa, 2006).  
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Tidigare forskning har visat att företag i stor utsträckning använder grafer för finansiella 

nyckelvariabler i årsredovisningarna (exempelvis Beattie & Jones, 1992, 1997, 2000b; Falschlunger 

et al., 2015; Frownfelter-Lohrke & Fulkerson, 2001). Tidigare studier har undersökt både 

grafanvändningen i ett land för ett år, men även studerat jämförelser mellan olika år och mellan 

flera länder (Falschlunger et al., 2015; Frownfelter-Lohrke & Fulkerson, 2001). 

  

I en studie av Beattie och Jones (1992) använde 65 procent av företagen som studerades finansiella 

nyckelvariabler i graferna. De finansiella nyckelvariablerna som användes mest frekvent var 

omsättning, resultat före skatt, resultat per aktie samt utdelning per aktie. Dessa finansiella 

nyckelvariabler presenterades till största del som stapel/kolumndiagram som utgjorde 84 procent av 

alla finansiella nyckelvariablerna. 

  

Beattie et al. (2008) fann även att finansiella nyckelvariabler och användningen av dessa varierade 

mellan olika år i de brittiska företagen som studerades. Beattie och Jones (2000a) undersökte 

grafanvändningen i 250 brittiska företag över en femårsperiod mellan år 1988 och år 1992. Studien 

visade att andelen av företag som använde finansiella nyckelvariabler i graferna varierade över tid, 

exempelvis hade användningen av dessa minskat något år 1992 jämfört med år 1988. 

  

Utifrån tidigare forskning om selektivitet vid val av finansiella nyckelvariabler formuleras den 

andra hypotesen: 

  

H2: Medelstora företag är selektiva vid presentationen av finansiella nyckelvariabler  

3.4.2 Val av trend och tidsperiod 

Graferna som företagsledningen väljer att presentera är ofta sådana som visar en positiv trend av 

företagens resultat och det betyder att graferna som presenteras i årsredovisningarna varierar över 

tid (Cho, Michelon & Patten, 2012). Med avseende på det måste företagsledningen avgöra från år 

till år vilka grafer som skall presenteras i årsredovisningen samt vilka finansiella nyckelvariabler 

som skall användas i graferna. Därför är det viktigt att studera både hur grafer används för en given 

tidpunkt men även hur grafernas användning förändras över tid (Dilla & Janvrin, 2010). 

 

Den finansiella information som skall presenteras i graferna bestäms av företagsledningen och här 

tenderar de ofta att framhäva finansiella nyckelvariabler där företagets resultat har ökat och inte visa 

grafer för finansiella nyckelvariabler där företagets resultat har minskat (Beattie & Jones, 2000b; 

Hill & Millner, 2003). Genom att presentera finansiella nyckelvariabler där resultatet har ökat visas 
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en positiv trend i grafen. Företagsledningen kan alltså välja att presentera grafer som ger en bättre 

bild av företaget och på så sätt påverkar företagsledningen det som förmedlas till omgivningen med 

årsredovisningen (Uyar, 2009).   

  

Det finns empiriska bevis för att företag använder grafer för finansiella nyckelvariabler i 

årsredovisningarna när de kan visa på ett bättre resultat (Beattie et al., 2008; Beattie & Jones, 1992, 

1997, 2000b; Mather et al., 1996). Studierna visar att företagen är mer benägna att fokusera på 

grafer för finansiella nyckelvariabler som visar en förändring över tid, där positiva trender visas mer 

frekvent än negativa trender (Falschlunger et al., 2015). Med en positiv trend menas att den sista 

punkten är högre än den första punkten i grafen för den finansiella nyckelvariabeln. Vid en negativ 

trend är den sista punkten lägre än den första punkten för den finansiella nyckelvariabeln, vilket 

tyder på att resultatet har minskat (Falschlunger et al., 2015; Mather et al., 1996). 

 

För att presentera positiva trender för finansiella nyckelvariabler väljer företag ut en tidsserie som 

uppvisar en positiv trend (Falschlunger et al., 2015). Företagen tenderar att välja en längre tidsserie 

om de kan uppvisa en positiv trend. I en studie på europeiska företag fann Falschlunger et al. (2015) 

att andelen positiva trender ökade ju längre tidsserie företaget presenterade. Därmed drog de 

slutsatsen att företag enbart väljer att visa en längre tidsserie om de kan visa en positiv trend för 

finansiella nyckelvariabler eftersom det visar en positiv bild av företagets resultat.  

 

Utifrån tidigare forskning inom selektivitet vid val av grafer, har vi funnit att grafer för finansiella 

nyckelvariabler tenderar att visa en positiv trend och att företag väljer tidsserier utifrån detta och 

därför har följande hypotes formulerats: 

  

H3: Medelstora företag är selektiva vid presentationen av grafer för finansiella nyckelvariabler 

genom att använda tidsperioder som ger en positiv bild av företagets resultat 

 

3.5 Snedvridningar av finansiella nyckelvariabler 

Snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler innebär att grafens numeriska värden inte är i 

proportion till de fysiska mätningarna och det betyder med andra ord att grafen är felpresenterad 

och att GDI har ett positivt eller negativt värde på minst fem procent (Beattie och Jones, 2000b; 

Mather et al., 1996). Ledningen kan välja att avsiktligt snedvrida graferna för att resultatet skall se 

bättre ut och det är sällan som läsaren av årsredovisningarna stannar upp och ägnar tid till att 

undersöka att graferna är utformade på rätt sätt (Beattie & Jones, 1999; Uyar, 2009). Finansiell 
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information kan alltså presenteras på ett egennyttigt sätt för företaget och frivillig användning av 

grafer i årsredovisningarna ökar risken för impression management eftersom ledningen kan styra 

vilka grafer som skall presenteras samt hur dessa skall utformas (Beattie & Jones, 2000b). 

  

Tidigare studier som har studerat sambandet mellan grafanvändning och snedvridningar av grafer 

för finansiella nyckelvariabler, har funnit att det finns vissa grafer som visar mer tendens till att 

presenteras felaktigt än andra (Mather et al., 1996). De fann bland annat att grafer för resultat per 

aktie ofta tenderar att presenteras felaktigt och även Beattie och Jones (1992) har funnit 

snedvridningar av viktiga finansiella grafer. Av 240 årsredovisningar för brittiska företag fann 

Beattie och Jones (1992) snedvridningar i 30 procent av graferna för finansiella nyckelvariabler. I 

en senare studie av Beattie och Jones (1999) fann de att 72 procent av de 89 största australiensiska 

företagen använde minst en finansiell nyckelvariabel i årsredovisningarna från år 1991 och att 34 

procent av dessa finansiella nyckelvariabler var snedvridna. 

  

Mather et al. (1996) fann att 29,7 procent av de finansiella nyckelvariablerna var snedvridna i 

årsredovisningar för företag registrerade på australiensiska börsen och i en senare studie gjord av 

Mather et al. (2000) fann de återigen att australiensiska företag använde sig av snedvridna grafer för 

finansiella nyckelvariabler. Även Falschlunger et al. (2015) fann snedvridningar i grafer för 

finansiella nyckelvariabler, då 30 procent av dessa finansiella nyckelvariabler var snedvridna i 

årsredovisningar för europeiska företag. 

  

Utifrån att tidigare studier har funnit att snedvridningar finns i grafer för finansiella nyckelvariabler 

formuleras följande hypotes. 

  

H4: Medelstora företag använder snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler i 

årsredovisningarna. 

3.5.1 Överskattade och underskattade snedvridningar 

Studier av amerikanska och brittiska företag visar att det är mer vanligt att företagen överskattar 

grafer för finansiella nyckelvariabler för att visa på ett positivt resultat (Beattie & Jones, 1992, 

1997). En studie av europeiska företag visar också att överskattade grafer för finansiella 

nyckelvariabler visas mer frekvent än underskattade grafer för finansiella nyckelvariabler 

(Falschlunger et al., 2015) 
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En överskattad eller underskattad graf beräknas med hjälp av GDI. Ett värde över noll visar att 

grafen är överskattad medan ett värde under noll visar att grafen är underskattad (Falschlunger et 

al., 2015; Beattie & Jones, 1992; Frownfelter-Lohrke & Fulkerson, 2001). Tidigare studier har 

använt en felmarginal med ett GDI värde på plus fem och minus fem procent som gräns, för att 

grafen ska anses vara överskattad respektive underskattad. Mather et al. (1996) fann att det var 

vanligare med överskattade än underskattade grafer för finansiella nyckelvariabler vid en fem 

procentig gräns när de studerade företag som var registrerade på australiensiska börsen. I en annan 

studie av Beattie och Jones (2000b) där de studerade sex länder, fann de att det var mer vanligt att 

GDI var positivt än att det var negativt och det tyder på att fler grafer var överskattade än 

underskattade. 

  

Beattie et al. (2008) som gjorde en studie över femton år fann att 35 procent av graferna för 

finansiella nyckelvariablerna visade överskattning med ett GDI som var högre än 25 procent. 

Siffran jämfördes med det resultat de kom fram till femton år tidigare där det endast var 11 procent 

som hade ett GDI över 25 procent och detta tyder på att andelen grafer för finansiella 

nyckelvariabler som har ett GDI som är mer än 25 procent har ökat.  

 

Utifrån tidigare studier att företag tenderar att överskatta snarare än underskatta grafer för 

finansiella nyckelvariabler dras följande hypotes: 

  

H5: Snedvridningar av grafer för finansiella nyckelvariabler i företags årsredovisningar tenderar att 

vara mer överskattade än underskattade. 

  

Studier har visat att företag snedvrider finansiella nyckelvariabler till företagets fördel och 

fördelaktiga grafer är överskattade vid en positiv trend och underskattade vid en negativ trend 

(Mather et al., 1996). Eftersom det är vanligare att företag visar en positiv trend av graferna är det 

också vanligare med överskattade grafer (Bonga & Jegers, 2009). En positivt överskattad graf ger 

en bättre bild av företaget eftersom den sista punkten är högre än vad den egentligen skulle varit 

och detta innebär att grafen ger en bättre bild av företagets resultat (Beattie & Jones, 2000b; 

Penrose 2008). När det gäller grafer som visar en negativ trend ger en underskattad graf en bättre 

bild av företaget eftersom resultatet ser bättre ut än vad det egentligen är om sista stapeln är högre 

än vad den egentligen skulle varit. Merkl-Davies och Brennan (2007) menar att företagsledningen 

väljer att visa information som är till deras fördel. Genom att presentera grafer som är fördelaktiga 

för företagsledningen kan intressenterna vilseledas (a.a.). 
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Tidigare studier har visat att företagsledningen snedvrider finansiella nyckelvariabler till företagens 

fördel (Beattie & Jones, 1992, 1999; Falschlunger et. al., 2015; Mather et al., 1996). Företagen 

tenderar till exempel att överskatta positiva trender för finansiella nyckelvariabler för att ge en 

bättre bild av företagets resultat (Falschlunger et. al., 2015). I en studie av Beattie och Jones (1992) 

över brittiska företag fann de att 75,4 procent av företagens snedvridna finansiella nyckelvariabler 

var till företagens fördel. I en senare studie på australiensiska företag av Beattie och Jones (1999) 

fann de att 62 procent av de finansiella nyckelvariablerna var snedvridna till företagens fördel. 

Även Mather et al. (1996) som gjorde en studie på australiensiska företag och fann att 61,2 procent 

av de snedvridna finansiella nyckelvariablerna var till företagens fördel. 

 

Utifrån tidigare forskning att företag tenderar att snedvrida finansiella nyckelvariabler till företagets 

fördel dras följande hypotes: 

  

H6: Snedvridningar av grafer för finansiella nyckelvariabler i årsredovisningar visas till företagets 

fördel. 

3.5.2 Snedvridningar i relation till resultat 

Tidigare forskning som har undersökt snedvridningar i finansiella nyckelvariabler har undersökt om 

det finns något samband mellan antalet snedvridna finansiella nyckelvariabler och företagets 

resultat (Beattie & Jones, 1992, 1999; Falschlunger et al., 2015; Mather et al., 1996). Att ledningen 

väljer att snedvrida grafer som förknippas med företagets resultat beror på att ledningen vill visa 

upp företaget på bästa möjliga sätt (Beattie & Jones, 2000b; Mather et al., 1996). Forskning som har 

undersökt snedvridningar i relation till företagens resultat har använt resultat per aktie eller 

företagets nettovinst som indikatormått för företagets resultat (Beattie & Jones, 1992, 1999, 2000b; 

Falschlunger et al., 2015; Mather et al., 1996). 

  

Falschlunger et al. (2015) förväntade sig ett negativt samband mellan europeiska företagens 

nettovinst och antalet snedvridningar för finansiella nyckelvariabler men fann ett positivt samband, 

där antalet snedvridna finansiella nyckelvariabler ökade när nettovinsten ökade. I en studie av 

Beattie och Jones (1992) förväntade de sig att brittiska företag som gick dåligt använde mer 

överskattade grafer för att ge bättre bild av företagets resultat, men de lyckades inte finna bevis för 

att företag som gick sämre använde fler snedvridna finansiella nyckelvariabler.  I en senare studie 

gjord av Beattie och Jones (1999) fokuserade de istället på fördelaktiga snedvridningar i relation till 

företagens resultat. De undersökte om fördelaktig snedvridning förekom mer frekvent i 

årsredovisningar för företag med ett sämre resultat snarare än ett bra resultat. Studien visade inga 
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bevis för att företag med sämre resultat skulle använda sig mer av fördelaktiga snedvridningar än 

företag med ett bra resultat. 

  

Tidigare studier har förväntat sig ett negativt samband mellan företagets resultat och antalet 

snedvridna finansiella nyckelvariabler, det vill säga att antalet snedvridningar ökar när resultatet 

minskar (Beattie & Jones, 1999; Falschlunger et al., 2015). Ingen studie har funnit belägg för att det 

finns ett negativt samband eftersom resultatet har visat att det finns ett positivt samband mellan 

företagets resultat och antalet snedvridna finansiella nyckelvariabler och utifrån detta har följande 

hypotes dragits: 

  

H7: Det finns ett samband mellan användningen av fördelaktiga snedvridningar i grafer för 

finansiella nyckelvariabler och företagets resultat i medelstora företag. 

 

3.6 Teoretisk sammanfattning 

Att företagsledningen vill visa en positiv bild av företagets resultat och därför påverka innehållet i 

årsredovisningar kan förklaras genom agentteorin och impression management. Agentteorin menar 

att företagsledningen utnyttjar den informationsasymmetri som finns mellan företagsledningen och 

dess intressenter eftersom de besitter mer information än intressenterna (Hendry, 2005). Vidare 

beskrivs impression management inom agentteorin som ett sätt för företagsledningen att förvränga 

informationen efter sitt egenintresse och visa upp ett beteende som andra uppfattar som positivt 

(Hooghiemstra, 2000; Merkl-Davies & Brennan, 2007). Anledningen anses vara att 

företagsledningen får kompensation som är kopplad till företagets aktiepris (Merkl-Davies & 

Brennan, 2007; Rahman, 2012). Ett sätt för företagsledningen att uppvisa ett positivt resultat i 

företagens årsredovisningar är att använda grafer som visar en positiv bild av företagets resultat. 

Tidigare studier har visat att företag är selektiva vid val av grafer samt att de väljer att presentera 

grafer som visar en positiv trend (Beattie & Jones, 1992, 1999; Falschlunger et al., 2015; Mather et 

al., 1996). Utifrån tidigare forskning inom området för selektivitet vid val av graf har följande tre 

hypoteser dragits: 

  

H1: Medelstora företag är selektiva vid presentationen av grafer. 

H2: Medelstora företag är selektiva vid presentationen av finansiella nyckelvariabler. 

H3: Medelstora företag är selektiva vid presentationen av grafer för finansiella nyckelvariabler 

genom att använda tidsperioder som ger en positiv bild av företagets resultat. 
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Tidigare studier har även visat att företag snedvrider grafer för finansiella nyckelvariabler samt att 

dessa snedvridningar tenderar att vara mer överskattade än underskattade (Beattie & Jones, 1992, 

1999: Mather et al., 2000; Falschlunger et al., 2015). Snedvridningarna för finansiella 

nyckelvariabler tenderar även att vara till företagets fördel (Beattie & Jones, 1992; Mather et al., 

1996). De har även funnit ett samband mellan företagets resultat och snedvridna finansiella 

nyckelvariabler. Utifrån tidigare forskning inom snedvridningar av grafer för finansiella 

nyckelvariabler har följande fyra hypoteser dragits: 

  

H4: Medelstora företag använder snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler i 

årsredovisningarna. 

H5: Snedvridningar av grafer för finansiella nyckelvariabler i företags årsredovisningar tenderar att 

vara mer överskattade än underskattade. 

H6: Snedvridningar av grafer för finansiella nyckelvariabler i årsredovisningar visas till företagets 

fördel. 

H7: Det finns ett samband mellan användningen av fördelaktiga snedvridningar i grafer för 

finansiella nyckelvariabler och företagets resultat i medelstora företag. 

 

I figur 4 visas en sammanställning av den teoretiska referensramen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Sammanställning av den teoretiska referensramen.  



 

 

 

30 

4. Empiri 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens resultat som har framkommit genom statistiska 

test. Vi kommer att inleda empirin med att beskriva den totala grafanvändningen i 

årsredovisningarna som har studerats för att sedan gå in på selektivitet för finansiella 

nyckelvariabler och slutligen gå in på snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler. 

 

4.1 Grafanvändningen i årsredovisningar 

I studien studerades 39 företag vid två olika år, vilket motsvarade 78 årsredovisningar. Alla 39 

företag som analyserades använde grafer i sina årsredovisningar för både år 2008 och år 2014 och 

det resulterar i en total grafanvändning på 100 procent. Totalt antal grafer för år 2008 var 956 med 

ett genomsnitt på 24,5 grafer per årsredovisning. År 2014 var totala antalet grafer 943 vilket 

resulterar i ett genomsnitt på 24,2 grafer per årsredovisning. Den mest frekventa graftypen för år 

2008 var cirkeldiagram som utgjorde 382 grafer, följt av stapel/kolumndiagram som utgjorde 325 

grafer. Linjediagram utgjordes av 136 grafer och kombinerat diagram utgjordes av 104 grafer. 

Resterande 9 grafer definieras som övriga diagram. År 2014 ändrades detta och den mest frekventa 

graftypen var istället stapel/kolumndiagram som utgjorde 374 grafer, följt av cirkeldiagram som 

utgjorde 354 grafer. Kombinerat diagram utgjordes av 110 grafer och linjediagram utgjordes av 90 

grafer. Resterande 15 grafer definieras som övriga diagram. I tabell 1 presenteras en översikt av 

grafanvändningen i årsredovisningarna för respektive år. 

 

Tabell 1. Fördelning av grafer för år 2008 och år 2014. 

 

Ett X
2
-test gjordes för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan samtliga grafer som 

företagen valde att presentera och år. Totalt testades 1 899 grafer och det gav ett X
2
- värde på 15,44 

och kritiskt värde 13,277 vid en signifikansnivå av 0,01. Detta resultat betyder att X
2
- värdet är 

större än det kritiska värdet och därmed finns det en skillnad mellan den totala grafanvändningen 

över år.  
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4.2 Selektivitet vid val av finansiella nyckelvariabler 

Av totalt 1 899 antal grafer presenterade 234 av dessa grafer finansiella nyckelvariabler, vilket 

motsvarar ungefär 12,3 procent av graferna. De finansiella nyckelvariablerna som har studerades i 

undersökningen var nettoomsättning, intäkter, olika resultatmått samt resultat per aktie och 

utdelning per aktie, som visar en förändring över år. I studien har det kommit fram att företag kan 

presentera flera finansiella nyckelvariabler i samma graf och det totala antalet finansiella 

nyckelvariabler var 135 för år 2008 och 139 för år 2014. De finansiella nyckelvariablerna som 

studerades har presenterats genom stapel/kolumndiagram eller linjediagram i årsredovisningarna.  

4.2.1 Val av graf  

Denna studie visar att den mest frekvent använda grafen för finansiella nyckelvariabler under år 

2008 var stapel/kolumndiagram eftersom denna utgjorde 115 av de 135 finansiella 

nyckelvariablerna. De resterande 20 finansiella nyckelvariablerna utgjordes av linjediagram. För år 

2014 var den mest frekvent använda grafen för finansiella nyckelvariabler stapel/kolumndiagram 

eftersom denna utgjorde 123 av 139 finansiella nyckelvariabler. De resterande 16 finansiella 

nyckelvariablerna utgjordes av linjediagram. I tabell 2 presenteras en översikt av fördelningen för år 

2008 och år 2014.  

 

Tabell 2. Fördelning över finansiella nyckelvariabler för år 2008 och år 2014. 

 

För att testa om medelstora företag är selektiva vid val av grafer för olika år undersöktes i denna 

studie om val av graf för finansiella nyckelvariabler skiljde sig åt mellan de två olika åren 2008 och 

2014. Detta testades genom ett X
2
-test där vi fick fram ett X

2
-värde på 0,655 med ett kritiskt värde 

på 6,635 vid en signifikansnivå på 0,01. Detta test visar att X
2
-värdet var mindre än det kritiska 

värdet vilket betyder att grafer för finansiella nyckelvariabler används kontinuerligt. 

 

För att analysera respektive företag och hur de valde att presentera grafer för finansiella 

nyckelvariabler undersöktes ett samband mellan företag och val av graf genom Cramérs V. Detta 
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test visade ett relativt starkt samband på 0,55 för att företag kontinuerligt väljer att visa samma typ 

av graf över tid. 

4.2.2 Val av ämne 

Den mest frekvent använda finansiella nyckelvariabeln för år 2008 var rörelseresultat, som utgjorde 

50 av de 135 finansiella nyckelvariablerna, följt av nettoomsättning som utgjorde 42 variabler. 

Resultat per aktie, utdelning per aktie, intäkter och övriga finansiella nyckelvariabler utgjordes av 

13, 12, 11 respektive 7 variabler. För år 2014 var den mest frekvent använda finansiella 

nyckelvariabeln rörelseresultat, som utgjorde 47 av de finansiella nyckelvariablerna, följt av 

nettoomsättning som utgjordes av 40 variabler. Utdelning per aktie, resultat per aktie, övriga 

finansiella nyckelvariabler och intäkter utgjordes av 21, 15, 10 respektive 6 variabler. En 

sammanställning över fördelningen av finansiella nyckelvariabler som företagen valde att 

presentera i sina årsredovisningar presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Fördelning av ämne för finansiella nyckelvariabler år 2008 och år 2014.  

*Övriga resultatmått avser resultat före skatt, resultat efter skatt och resultat efter 

finansnetto. 

 

För att testa om det var någon skillnad mellan år och finansiella nyckelvariabler som presenterades 

gjordes även här ett X
2
-test som gav X

2
-värdet: 4,682 och det kritiska värdet 15,086 vid en 

signifikansnivå på 0,01. Detta betyder att X
2
-värdet var mindre än det kritiska värdet och det visar 

att ämne för finansiella nyckelvariabler används kontinuerligt. Vid en analys för respektive företag 

och val av ämne för finansiella nyckelvariabler visade Cramérs V ett relativt starkt samband på 

0,455 för att företag kontinuerligt väljer att visa samma ämne över tid. 



 

 

 

33 

4.2.3 Val av trend och tidsperiod 

Av de 135 finansiella nyckelvariablerna för år 2008 visade 110 av 135 finansiella nyckelvariabler 

en positiv trend, resterande 25 variabler visade en negativ trend. År 2014 visade 120 finansiella 

nyckelvariabler av totalt 139 en positiv trend och resterande 19 finansiella nyckelvariabler visade en 

negativ trend. För att summera detta för båda åren totalt, avslutade 230 av totalt 274 finansiella 

nyckelvariabler med en positiv trend. Resterande 44 finansiella nyckelvariabler visade en negativ 

trend. I tabell 4 visas en fördelning över trenderna för respektive år och totalt 

 

Tabell 4. Fördelning av positiva respektive negativa trender för år 2008 och år 2014. 

 

Med hjälp av ett binomialtest analyserades antalet positiva respektive negativa trender för 

finansiella nyckelvariabler. Detta test visade att minst 81 finansiella nyckelvariabler för år 2008 

måste vara positiva för att stödja antagandet att företagen mer frekvent visar en positiv trend, 

snarare än en negativ trend. Motsvarande siffra för år 2014 var att minst 83 finansiella 

nyckelvariabler måste vara positiva på en signifikansnivå på 0,01. Det observerade värdena för båda 

åren översteg dessa nivåer vilket betyder att företagen mer frekvent använder sig av positiva trender 

snarare än negativa trender för finansiella nyckelvariabler. 

 

Vidare analyserades längden på tidsperioderna för finansiella nyckelvariabler. Denna studie visar att 

företagen tenderar att mer frekvent använda kortare tidsperioder snarare än längre tidsperioder. Den 

mest vanliga längden på tidsserien för både år 2008 och år 2014 var fem år. För år 2008 visade 92 

av 135 finansiella nyckelvariabler en tidsperiod på fem år, följt av 31 finansiella nyckelvariabler 

som visade en tidsperiod på mindre än fem år.  För år 2014 visade 86 av 139 finansiella 

nyckelvariabler en tidsperiod på fem år, följt av 43 finansiella nyckelvariabler som visade en 

tidsperiod på mindre än fem år. För tidsserier på 6-9 år var det 5 finansiella nyckelvariabler som 

visades för både år 2008 och år 2014 och för tidsserier på 10 år visades också 5 finansiella 

nyckelvariabler för båda åren. För år 2008 fanns det även 2 finansiella nyckelvariabler som visade 

tidsserier på längre än 10 år. I tabell 5 visas en fördelning av tidsserier för respektive år. 
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Tabell 5. Fördelning av tidsserier för år 2008 och år 2014. 

 

Vid en jämförelse av genomsnitt antal år som användes för år 2008 och år 2014 gjordes en 

variansanalys och det visade sig att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan åren. 

Genomsnitt antal år som användes för finansiella nyckelvariabler var 5,1 år för 2008 och 4,7 år för 

år 2014. Vid en variansanalys för respektive företag visades en signifikant skillnad för längden på 

tidsserier för finansiella nyckelvariabler och för att undersöka om detta beror på slumpen eller om 

det är av avsikt från företagets sida studeras trender i relation till tidsserier. 

 

Tidsserier för finansiella nyckelvariabler som visade en tidsperiod som var kortare än fem år var 

totalt 74 och av dessa visade 65 en positiv trend. Resterande 9 finansiella nyckelvariabler visade en 

negativ trend på en tidsperiod som var kortare än 5 år. Den mest frekvent använda tidsserien var 5 

år och av totalt 178 finansiella nyckelvariabler för denna, visade 147 variabler en positiv trend och 

31 variabler en negativ trend. Tidsserier som visade 6-9 år var endast 10 finansiella nyckelvariabler 

och av dessa visade 8 en positiv trend och 2 en negativ trend. För tidsserier på 10 år visade 8 

finansiella nyckelvariabler av 10 en positiv trend och 2 en negativ trend. För tidsserier längre än 10 

år visade samtliga två finansiella nyckelvariabler en positiv trend. I tabell 6 visas fördelningen av 

positiva och negativa trender för de olika tidsserierna. 
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Tabell 6. Fördelning av positiva och negativa trender i förhållande till tidsserier. 

 

Ett binomialtest gjordes för antalet positiva respektive antalet negativa finansiella nyckelvariabler 

inom varje tidsserie vid en signifikansnivå på 0,05. Testet visade att minst 44 variabler måste vara 

positiva för tidsserier kortare än 5 år för att stödja antagandet att företagen mer frekvent visar 

positiva trender. För tidsserier på 5 år visade samma test att minst 100 variabler måste vara positiva 

och för tidsserier på 6-9 år respektive 10 år visade binomialtestet att minst 8 variabler måste vara 

positiva för att stödja antagandet. Testet visade även att tidsserier längre än 10 år måste innehålla 

minst 2 variabler som är positiva för att stödja antagandet. Samtliga observerade värden överstiger 

dessa värden och det betyder att trenderna för de olika tidsserierna mer frekvent kommer att visa 

positiva trender snarare än negativa trender.   

 

4.3 Snedvridningar av finansiella nyckelvariabler 

Av totalt 78 studerade årsredovisningar innehöll 51 årsredovisningar snedvridna grafer för 

finansiella nyckelvariabler, vilket motsvarar 65,4 procent. År 2008 var det 27 av 39 företag som 

använde snedvridningar för finansiella nyckelvariabler i årsredovisningarna och år 2014 var det 24 

av 39 företag som använde snedvridningar för finansiella nyckelvariabler i årsredovisningen. 

 

Denna studie visar att 150
5
 av de 274 finansiella nyckelvariablerna var snedvridna, vilket motsvarar 

54,7 procent av det totala antalet finansiella nyckelvariabler. År 2008 var det 80 av 135 finansiella 

nyckelvariabler som var snedvridna och för år 2014 var motsvarande siffra 70 av de 139. I tabell 7 

visas fördelningen av snedvridna och icke snedvridna finansiella nyckelvariabler. 

 

 

                                                 
5
 Överstiger ett GDI på över fem procent eller understiger ett GDI på mins fem procent. 
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Tabell 7. Fördelning över snedvridna och icke snedvridna finansiella nyckelvariabler för år 

2008 och år 2014. 

 

För att undersöka om det var någon signifikant skillnad mellan åren för snedvridna och icke 

snedvridna finansiella nyckelvariabler gjordes ett X
2
- test som gav ett X

2
-värde på 2,189 med ett 

kritiskt värde på 6,635 vid en signifikansnivå på 0,01. Eftersom X
2
-värdet var mindre än det kritiska 

värdet tyder resultatet på att användning av snedvridna grafer för finansiella nyckelvariabler är 

kontinuerlig. Resultatet visar också att medelstora företag använder sig av snedvridningar för 

finansiella nyckelvariabler i sina årsredovisningar.  

4.3.1 Överskattade och underskattade snedvridningar 

Av totalt 150 snedvridna finansiella nyckelvariablerna för både år 2008 och år 2014 var det 94
6
 

finansiella nyckelvariabler som var överskattade och 56
7
 finansiella nyckelvariabler som var 

underskattade. Av de 94 överskattade finansiella nyckelvariablerna var det 56 variabler som visade 

en överskattning för år 2008 och 38 variabler som visade en överskattning för år 2014. Av de 

underskattade finansiella nyckelvariablerna var det 24 variabler som visade en underskattning för år 

2008 och 32 variabler som visade en underskattning för år 2014. Tabell 8 visar fördelningen av de 

150 snedvridna finansiella nyckelvariablerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Fördelning av snedvridna finansiella nyckelvariabler fördelat på överskattade 

respektive underskattade finansiella nyckelvariabler för år 2008 och år 2014. 

                                                 
6
 94 finansiella nyckelvariabler hade ett GDI över fem procent. 

7
 56 finansiella nyckelvariabler som hade ett GDI på mindre än minus fem procent. 
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Ett binomialtest gjordes för antalet överskattade respektive underskattade snedvridna finansiella 

nyckelvariabler. Detta test visar att minst 50 finansiella nyckelvariabler för år 2008 måste vara 

överskattade för att stödja antagandet att fler finansiella nyckelvariabler är överskattade än 

underskattade vid en signifikansnivå på 0,01. För år 2014 var motsvarande siffra att 45 finansiella 

nyckelvariabler måste vara överskattade för att stödja antagandet. För år 2008 övestiger det 

observerade värdet det kritiska värdet vilket betyder att de finansiella nyckelvariablerna tenderar att 

vara mer överskattade än underskattade. För år 2014 understiger det observerade värdet det kritiska 

värdet, vilket betyder att finansiella nyckelvariabler inte tenderar att vara mer överskattade än 

underskattade för året. 

 

För att visa fördelningen av snedvridna finansiella nyckelvariabler presenteras tabell 9 som visar 

hur stor snedvridningen är. Tabellen visar att 55 variabler för år 2008 och 69 variabler för år 2014 

inte visade någon snedvridning alls eftersom de hade ett GDI mellan minus fem och plus fem 

procent. För år 2008 visade totalt 56 variabler en överskattning och av dessa var det 23 variabler 

som hade ett GDI mellan 5,01 och 14,99 procent. Nio finansiella nyckelvariabler hade ett GDI 

mellan 15 och 24,99 procent och lika många hade ett GDI mellan 25 och 49,99 procent. Det var sex 

finansiella nyckelvariabler som hade ett GDI mellan 50 och 74,99 procent och en variabel som hade 

ett GDI mellan 75 och 99,99 procent. Ett GDI över 100 procent fanns för åtta finansiella 

nyckelvariabler. Av 24 underskattade finansiella nyckelvariabler för år 2008 var det 13 variabler 

som hade ett GDI mellan -5 och -14,99 procent. Nio finansiella nyckelvariabler hade ett GDI 

mellan -15 och -24,99 procent och två variabler hade ett GDI mellan -25 och -49,99 procent.  

 

För år 2014 visade totalt 38 variabler en överskattning och av dessa var det 18 variabler som hade 

ett GDI mellan 5,01 och 14,99 procent. Fyra variabler hade ett GDI mellan 15 och 24,99 procent 

och fem variabler mellan 25 och 49,99 procent. Endast en variabel hade ett GDI mellan 50 och 

74,99 procent och en variabel hade ett GDI mellan 75 och 99,99 procent. GDI över 100 procent 

hade nio finansiella nyckelvariabler. Av de 32 underskattade finansiella nyckelvariablerna för år 

2014 hade 21 variabler ett GDI mellan -5,01 och -14,99 procent. Sju variabler hade ett GDI mellan -

15 och - 24,99 procent och endast en variabel hade ett GDI mellan -25 och -49,99 procent. För året 

var det tre variabler som hade ett GDI på -100 procent eller lägre. 
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Tabell 9 visar fördelningen av GDI: 

 

Tabell 9. Fördelning av GDI för finansiella nyckelvariabler för år 2008 och år 2014 

 

För att undersöka om företagen snedvrider finansiella nyckelvariabler till sin fördel undersöktes 

antalet överskattade finansiella nyckelvariabler som visade en positiv trend och antalet 

underskattade finansiella nyckelvariabler som visade en negativ trend. Antalet överskattade 

finansiella nyckelvariabler som visade en positiv trend för år 2008 var 50 av totalt 56 variabler för 

året. Resterande 6 överskattade variabler visade en negativ trend och är därmed inte till företagets 

fördel eftersom sista punkten i grafen är lägre än vad den egentligen ska vara. År 2014 visade 36 av 

38 finansiella nyckelvariabler en överskattad positiv trend och resterande 2 överskattade variabler 

visade en negativ trend.  Totalt för båda åren var det 86 av 94 finansiella nyckelvariabler som var 

överskattade och som visade en positiv trend. Dessa variabler var snedvridna till företagens fördel 

eftersom sista punkten i grafen är högre än vad den egentligen ska vara. Resterande 8 finansiella 

nyckelvariabler visade en överskattad negativ trend och var därför inte till företagens fördel. I tabell 

10 visas fördelningen av positiva och negativa trender för överskattade finansiella nyckelvariabler. 
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Tabell 10. Fördelning av positiva och negativa trender för överskattade finansiella 

nyckelvariabler för år 2008 och 2014 

 

Ett binomialtest gjordes för att undersöka om överskattade finansiella nyckelvariabler tenderar att 

vara mer positiva än negativa för se om överskattade finansiella nyckelvariablerna var till 

företagens fördel. Testet visar att minst 37 överskattade finansiella nyckelvariabler för år 2008 och 

att minst 26 finansiella nyckelvariabler för år 2014 måste visa en positiv trend för att stödja 

antagandet att företagen snedvrider överskattade finansiella nyckelvariabler till sin fördel vid en 

signifikansnivå på 0,01. De observerade värdena överstiger nivåerna för båda åren vilket betyder att 

företagen tenderar att överskatta finansiella nyckelvariabler till sin fördel. 

 

Antalet underskattade finansiella nyckelvariabler som visade en negativ trend för år 2008 var 6 

variabler av totalt 24 underskattade finansiella nyckelvariabler för året. Dessa variabler var 

snedvridna till företagets fördel eftersom sista punkten i grafen var högre än vad den egentligen ska 

vara. Resterande 18 underskattade variabler visade en positiv trend och är till företagens nackdel 

eftersom den sista punkten i grafen är lägre än vad den egentligen ska vara. År 2014 visade 4 

finansiella nyckelvariabler en underskattad negativ trend av totalt 32 underskattade finansiella 

nyckelvariabler för året och resterande 28 variabler visade en positiv trend. Totalt för båda åren var 

det 10 av 56 finansiella nyckelvariabler som var underskattade och visade en negativ trend och 

därmed visades till företagens fördel. Resterande 46 underskattade variabler som visade en positiv 

trend visades till företagens nackdel. I tabell 11 visas fördelningen av positiva och negativa trender 

för underskattade finansiella nyckelvariabler. 

 

Tabell 11. Fördelning av positiva och negativa trender för underskattade finansiella 

nyckelvariabler för år 2008 och år 2014 
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Ett binomialtest gjordes för att undersöka om underskattade finansiella nyckelvariabler tenderar att 

vara mer negativa än positiva för se om underskattade finansiella nyckelvariabler var till företagens 

fördel. Testet visade att minst 18 underskattade finansiella nyckelvariabler för år 2008 och att minst 

23 finansiella nyckelvariabler för år 2014 måste visa en negativ trend för att stödja antagandet att 

företagen snedvrider underskattade finansiella nyckelvariabler till sin fördel vid en signifikansnivå 

på 0,01. De observerade värdena understiger nivåerna för båda åren vilket betyder att företagen inte 

visar en negativ trend mer frekvent än en positiv trend för underskattade finansiella nyckelvariabler. 

Detta resultat tyder på att underskattade finansiella nyckelvariabler inte tenderar att vara till 

företagets fördel.  

 

Antalet fördelaktiga snedvridningar för finansiella nyckelvariabler år 2008 var 56, vilket motsvarar 

70 procent av totalt 80 snedvridna finansiella nyckelvariabler för året. För år 2014 var antalet 

fördelaktiga snedvridningar för finansiella nyckelvariabler 40, vilket motsvarar 57,1 procent av 

totala antalet som var 70 för året. I tabell 12 visas fördelningen av fördelaktiga och inte fördelaktiga 

snedvridningar för finansiella nyckelvariabler. 

 

Tabell 12. Fördelning av fördelaktiga och inte fördelaktiga snedvridningar för finansiella 

nyckelvariabler för år 2008 och år 2014 

 

För att undersöka om det var någon skillnad mellan fördelaktiga snedvridningar och år gjordes ett 

X
2
- test som gav ett X

2
-värde på 2,679 med ett kritiskt värde på 6,635 vid en signifikansnivå på 

0,01. Detta resultat tyder på att det inte är en signifikant skillnad mellan de olika åren. Vidare 

analyserades totala antalet fördelaktiga snedvridningar med ett binomialtest och testet visade att 

minst 50 snedvridningar måste vara fördelaktiga för år 2008 och att minst 45 snedvridningar måste 

vara fördelaktiga för år 2014, för att antalet fördelaktiga snedvridningar ska visas mer frekvent. Det 

observerade värdet för år 2008 överstiger denna nivå, vilket stödjer antagandet att snedvridna 

finansiella nyckelvariabler används till företagets fördel. För år 2014 var det observerade värdet 

lägre än det kritiska värdet, vilket betyder att snedvridna finansiella nyckelvariablerna inte kan 

anses användas mer frekvent till företagens fördel. 
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4.3.2 Snedvridningar i relation till resultat 

Vidare undersöktes om det fanns ett samband mellan företagens resultat och antalet fördelaktigt 

snedvridna finansiella nyckelvariabler. Detta analyserades genom att mäta korrelationen med hjälp 

av Spearmans rho (ρ). Dels testades antalet fördelaktigt snedvridna finansiella nyckelvariabler med 

respektive företags nettovinst för år 2008 och år 2014. För år 2008 visade testet ett relativt lågt, 

negativt samband (-0,127), vilket betyder att när företagets nettovinst ökar så minskar antalet 

fördelaktiga snedvridningar. För år 2014 visades ett positivt samband (0,297) vilket betyder att när 

företagets nettovinst ökar så ökar även företagets fördelaktiga snedvridningar. Ett test gjordes även 

mellan antalet fördelaktigt snedvridna finansiella nyckelvariabler och resultat per aktie. För år 2008 

visades ett mycket lågt positivt samband (0,018) och för år 2014 visades ett relativt starkt samband 

(0,418) mellan företagets resultat per aktie och antalet fördelaktiga snedvridningar. 

 

Vidare undersöktes antalet fördelaktiga snedvridningar av finansiella nyckelvariabler i relation till 

om resultat hade ökat jämfört med året innan. År 2008 var det 14 företag som använde sig av 

finansiella nyckelvariabler i sin årsredovisning som hade ett ökat resultat jämfört med föregående år 

och antalet fördelaktiga finansiella nyckelvariabler var 28. Det var 15 företag som hade ett minskat 

resultat jämfört med föregående år och antalet fördelaktiga snedvridna finansiella nyckelvariabler 

var även här 28. För år 2014 var det 21 företag som använde sig av finansiella nyckelvariabler i sin 

årsredovisning som hade ett ökat resultat jämfört med föregående år och antalet fördelaktiga 

finansiella nyckelvariabler var 36. Det var 9 företag som hade ett minskat resultat jämfört med 

föregående år och antalet fördelaktiga snedvridna finansiella nyckelvariabler var 4. I tabell 13 visas 

fördelningen av fördelaktiga snedvridningar för finansiella nyckelvariabler i förhållande till resultat. 

 

Tabell 13. Fördelningen av fördelaktiga snedvridningar för finansiella nyckelvariabler i 

förhållande till resultat för år 2008 och är 2014 

 

För att undersöka om antalet fördelaktigt snedvridna finansiella nyckelvariabler användes mer 

frekvent i årsredovisningar när företag hade ökat sitt resultat från föregående år gjordes ett 

binomialtest på respektive år. För år 2008 visade ett binomialtestet att minst 37 finansiella 
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nyckelvariabler måste vara fördelaktigt snedvridna för att stödja antagandet att företagen med ett 

ökat resultat använder fördelaktiga snedvridningar mer frekvent vid en signifikansnivå på 0,01. För 

år 2014 visade binomialtestet att minst 27 finansiella nyckelvariabler måste vara fördelaktigt 

snedvridna för att stödja antagandet att företagen med ett ökat resultat använder fördelaktiga 

snedvridningar mer frekvent. 

 

Det observerade värdet för år 2008 var lägre än det kritiska värdet vilket betyder att antalet 

fördelaktiga snedvridningar inte var fler för företag där resultatet hade ökat. För år 2014 var det 

observerade värde högre än det kritiska värdet vilket betyder att företag som har ett ökat resultat 

jämfört med föregående år tenderar att använda sig av mer fördelaktiga snedvridna finansiella 

nyckelvariabler.  

 

För att undersöka om det var någon skillnad mellan år 2008 och 2014 att använda fördelaktiga 

snedvridna finansiella nyckelvariabler för företag som hade ökat och minskat sitt resultat jämfört 

med året innan gjordes ett X
2
- test. Testet gav ett X

2
-värde på 16,8 och kritiskt värde på 6,635 vid 

en signifikansnivå på 0,01. Eftersom X
2
-värdet överstiger det kritiska värdet tyder det på att 

användningen av fördelaktiga snedvridningar för finansiella nyckelvariabler skiljer sig åt mellan 

åren. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet i förhållande till studiens teoretiska referensram. 

I början av kapitlet analyseras de två teorierna agentteorin och impression management med det 

resultat som framkommit. Vidare analyseras de statistiska testerna som gjorts i studien och detta 

har gjort att vi har kunnat acceptera eller förkasta studiens sju hypoteser.  

 

5.1 Agentteorin och impression management 

I denna studie har det undersökts hur medelstora företag använder grafer i sina årsredovisningar 

samt om finansiella nyckelvariabler visar en felaktig bild av företagets resultat. I studien har det 

kommit fram att medelstora företag tenderar att ändra val av graf från olika år i helhet, medan val 

av graf och ämne för finansiella nyckelvariabler används mer kontinuerligt över tid. Företag 

tenderar att visa finansiella nyckelvariabler som visar en positiv trend genom att välja en anpassad 

tidsserie och snedvridningar för dessa variabler presenteras till största delen till företagens fördel. 

Detta går i linje med tidigare studier som menar att företag väljer att presentera grafer på ett 

medvetet sätt där företagsledningen har möjlighet att påverka intressenterna genom graferna (Hill & 

Millner, 2003; Beattie & Jones, 1999).   

  

Enligt agentteorin agerar företagsledningen utifrån sitt egenintresse och utnyttjar den 

informationsasymmetri som finns mellan företaget och dess intressenter (Hill & Millner, 2003; 

Jensen & Meckling, 1976; Mitchell & Meacheam, 2011). Detta kan relateras till resultatet som har 

framkommit i denna studie genom att företagsledningen väljer ut grafer som ger en positiv bild av 

företaget samt snedvrider dessa på ett fördelaktigt sätt. Uyar (2009) menar att företagsledningen 

besitter mer information än vad intressenterna gör och genom det kan graferna utformas på ett sätt 

som är fördelaktigt för företagsledningen. I denna studie kan impression management förklaras 

genom att graferna används för att ge en positiv bild av företaget och inom agentteorin kan 

impression management beskrivas som ett sätt där företagsledningen drivs av ett opportunistiskt 

beteende som gör att de väljer att presentera information som är till deras egen fördel (Merkl-

Davies & Brennan, 2007). Det kan tänkas att företagen som använder fördelaktiga snedvridningar i 

denna studie har en företagsledning som har en kompensation relaterat till företagets aktiepris. 

Genom impression management kan företagsledningen påverka företagets aktiepris om de har 

marknadens förtroende genom att påverka intressenternas uppfattning om bolagets prestationer 

(Merkl-Davies & Brennan, 2007; Rahman, 2012). Detta gör att företagsledningen kan öka sin egen 

kompensation och minska risken för bestraffningar, exempelvis uteblivna ersättningar. 
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Resultatet av studien visar även att snedvridningar för finansiella nyckelvariabler inte alltid är 

fördelaktiga och detta gör att det kan ifrågasättas om snedvridningarna är medvetna eller 

omedvetna. Detta styrker Uyar (2009) som menar att snedvridningar i årsredovisningarna både kan 

vara avsiktliga för att vilseleda beslutsfattare och försköna företagets resultat, men att vissa 

snedvridningar även kan vara oavsiktliga. 

 

5.2 Grafanvändningen i årsredovisningar 

Vi har i denna studie kommit fram till en grafanvändning på 100 procent i årsredovisningarna för 

både år 2008 och år 2014. Tidigare studier har funnit att grafanvändningen varierar mellan 78-100 

procent (Beattie & Jones, 1992, 1997; Falschlunger et. al., 2015). Denna studie visade att företagen 

i genomsnitt presenterade 24,5 grafer per årsredovisning under år 2008 och att genomsnittet för år 

2014 var 24,2 grafer per årsredovisning.  

 

Tidigare studier visar att den genomsnittliga grafanvändningen skiljer sig åt och vad vi kan se har 

grafanvändningen ökat under de senaste åren. Under 1990-talet var genomsnittet på presenterade 

grafer i årsredovisningarna färre än 15 grafer per årsredovisning men denna studie samt 

Falschlunger et al. (2015) har funnit att den genomsnittliga grafanvändningen är nästan dubbelt så 

stor per årsredovisning. Detta gör att vi utifrån tidigare forskning inom området kan konstatera att 

grafanvändningen har ökat under 2000-talet. Anledningen till att företagen väljer att presentera 

mycket grafer i årsredovisningarna kan bero på att graferna är ett snabbt sätt att kommunicera 

information och att intressenterna kan bearbeta olika typer av information på ett effektivt sätt. 

Beattie och Jones (2000a) samt Isa (2006) stödjer detta eftersom de menar att intressenterna lägger 

ner lite tid på att läsa årsredovisningarna och därför blir graferna ett viktigt sätt för att kommunicera 

och fånga läsarens uppmärksamhet. 

  

I denna studie har vi kommit fram till att den vanligaste graftypen för år 2008 var cirkeldiagram, 

samt att stapel/kolumndiagram följde tätt efter. Under år 2014 såg vi att stapel/kolumndiagram var 

den mest frekvent använda grafen följt av cirkeldiagram. Detta resultat går i linje med tidigare 

forskning där val av graf förändras över tid i årsredovisningar (Beattie & Jones, 1992; Falschlunger 

et al., 2015). Eftersom resultatet i denna studie visade att företagen förändrade sitt val av graf över 

tid kan den första hypotesen accepteras: 
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5.3 Selektivitet vid val av finansiella nyckelvariabler 

Tidigare studier inom ämnet har visat att finansiella grafer är ett viktigt kommunikationsmedel 

mellan företagsledningen och dess intressenter och därför menar forskare att grafer för finansiella 

nyckelvariabler skapar intryck som påverkar läsaren av årsredovisningarna (Beattie & Jones, 1999; 

Falschlunger et al., 2015; Mather et al., 1996; Uyar, 2009). Resultatet av denna studie visar att 75,6 

procent av de 78 årsredovisningarna innehöll finansiella nyckelvariabler och att antalet grafer som 

visade finansiella nyckelvariabler var 234, vilket motsvarar ungefär 12,3 procent av det totala 

antalet graferna. Användningen av finansiella nyckelvariabler i studiens årsredovisningar har varit 

något högre än tidigare studier eftersom dessa har visat att grafer för finansiella nyckelvariabler 

fanns i 65 till 72 procent av företagens årsredovisningar (Beattie & Jones, 1992, 1999; Mather et al., 

1996). 

5.3.1 Val av graf och ämne 

Tidigare studier har visat att grafer för finansiella nyckelvariabler domineras av 

stapel/kolumndiagram då över 80 procent av dessa variabler har presenterats som 

stapel/kolumndiagram (Beattie & Jones, 1992). Denna studie visar att den mest frekvent använda 

grafen för finansiella nyckelvariabler under både år 2008 och år 2014 var stapel/kolumndiagram, 

som utgjorde totalt 86,9 procent för båda åren. Vidare analyserade vi respektive företag och hur de 

valde att presentera grafer för finansiella nyckelvariabler och med ett Cramérs V test visades ett 

relativt starkt samband på 0,55, vilket betyder att företag väljer att visa samma typ av graf 

kontinuerligt. För att undersöka om det var någon skillnad över år vid val av graf för finansiella 

nyckelvariabler gjordes ett X
2
- test och testet visade att företagen kontinuerligt använder samma 

graf för finansiella nyckelvariabler över tid. 

  

Vidare studerades vilket ämne som var den vanligaste finansiella nyckelvariabeln som 

presenterades i en graf och tidigare studier har visat att ämnen tenderar att förändras i presentation 

över år och därför var detta intressant att undersöka (Beattie et al., 2008). I denna studie kom vi 

fram till att rörelseresultat presenterades flest antal gånger både år 2008 och år 2014. Vi analyserade 

även varje enskilt företag och ämnen som de valde att presentera i finansiella nyckelvariabler och 

ett Cramérs V test visade ett relativt stark samband på 0,455 vilket tyder på att det finns ett visst 

samband för att företag kontinuerligt väljer att presentera samma ämne i finansiella nyckelvariabler 

under olika år. Ett X
2
- test gjordes för att undersöka om ämnen för finansiella nyckelvariabler 

förändrades mellan år 2008 och år 2014. Testet visade att det inte var någon signifikant skillnad 

mellan år och de ämnen som företagen valde att presentera i graferna vilket tyder på att val av 

ämnen för finansiella nyckelvariabler används kontinuerligt.  
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För både val av graf och ämne för finansiell nyckelvariabel visades inget signifikant samband 

mellan år och dessa variabler och det betyder att presentationen av finansiella nyckelvariabler är 

förhållandevis lika över de studerade åren. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning som 

menar att företag är selektiva vid användningen av finansiella nyckelvariabler (Beattie et. al., 2008; 

Beattie & Jones, 2000a). Eftersom både val av graf och ämne för finansiella nyckelvariabler 

används kontinuerligt över tid saknas empiriskt stöd för den andra hypotesen. 

 

 

5.3.2 Val av trend och tidsperiod 

Tidigare studier har visat att företag mer frekvent använder sig av positiva trender snarare än 

negativa trender för finansiella nyckelvariabler för att ge en positiv bild av företagets resultat 

(Beattie & Jones, 2000b; Beattie et al., 2008; Falschlunger et al., 2015; Hill & Millner, 2003). I 

denna studie har 89,3 procent av det totala antalet finansiella nyckelvariablerna visat en positiv 

trend. För att undersöka om företag mer frekvent använder sig av en positiv trend snarare än en 

negativ trend gjordes ett binomialtest som visade att företag använder sig mer av positiva trender 

snarare än negativa trender för finansiella nyckelvariabler vid en signifikansnivå på 0,01.  

  

Vidare analyserades längden på tidsserierna för finansiella nyckelvariabler för att undersöka om 

företagen väljer tidsserier som visar en positiv trend. Denna studie visar att det är mer vanligt att 

företagen använder kortare tidsperioder än att de använder längre tidsperioder. För både år 2008 och 

år 2014 var den mest frekvent använda längden på tidsserier 5 år och studien visade även att få 

finansiella nyckelvariabler visar en tidsserie som är längre än fem år. Tidigare studier (Falschlunger 

et al., 2015) har sett att det är vanligare att använda kortare tidsserier än längre tidsserier vilket går i 

linje med det resultat som vi har fått fram. En variansanalys visade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad för genomsnittet på längden på tidsserien mellan de två olika åren. Däremot 

visade en variansanalys för varje enskilt företag en signifikant skillnad för längden på tidsserier för 

finansiella nyckelvariabler. Detta stämmer överens med Falschlunger et al. (2015) som fann en 

signifikant skillnad för genomsnitt antal år för enskilda företag men inte mellan olika år. 

  

Ett binomialtest gjordes för att undersöka om företagen valde tidsserier för att visa en positiv trend 

av resultatet. Testet visade att vi kan anta att trenderna för tidsserierna kommer att vara positiva och 
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det stödjer antagandet att företagen mer frekvent presenterar tidsserier som visar positiva trender 

snarare än negativa trender vid en signifikansnivå på 0,05. Tidigare studier har visat att andelen 

positiva trender har ökat för längre tidsperioder vilket skiljer sig från denna studies resultat 

(Falschlunger et al., 2015). Vi anser att detta kan bero på att andelen finansiella nyckelvariabler som 

visades i längre tidsperioder var få till antalet och att det kan påverka den procentuella andelen. 

  

Inom varje tidsserie har antalet positiva trender överstigit 80 procent och med resultatet som 

binomialtestet visar kan den tredje hypotesen accepteras.  

 

 

 

5.4 Snedvridningar av finansiella nyckelvariabler 

I denna studie har vi funnit att medelstora företag använder snedvridningar i grafer för finansiella 

nyckelvariabler. Vi har funnit att 59,3 procent av graferna för finansiella nyckelvariabler var 

snedvridna år 2008 samt att ungefär 50,6 procent av graferna för finansiella nyckelvariabler var 

snedvridna år 2014. Tidigare studier har visat att ungefär 30 procent av graferna för finansiella 

nyckelvariabler är snedvridna i brittiska och australiensiska stora företag (Beattie & Jones, 1992; 

Falschlunger et al., 2015; Mather et al., 1996). Denna studie visar en stor skillnad för den 

procentuella andelen snedvridna finansiella nyckelvariabler och detta kan bero på att tidigare studier 

har undersökt stora företag medan denna studie undersöker medelstora företag. Detta styrks av 

Falschlunger et al. (2015) och Yuthas et al. (2002) som menar att mindre företag kan vara mer 

benägna att snedvrida finansiella nyckelvariabler eftersom de inte är lika övervakade som stora 

företag. 

  

Denna studie har funnit att medelstora företag kontinuerligt använder sig av snedvridningar för 

finansiella nyckelvariabler. Utifrån detta resultat kan hypotes fyra accepteras. 
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5.4.1 Överskattade och underskattade snedvridningar 

Tidigare studier har visat att företag tenderar att överskatta grafer snarare än att underskatta grafer i 

årsredovisningarna (Beattie & Jones, 1992, 1997, 2000b; Penrose, 2008; Falschlunger et al., 2015).  

I denna studie har vi genom binomialtest funnit att finansiella nyckelvariabler tenderar att vara mer 

överskattade än underskattade för år 2008. För år 2014 saknas empiriskt stöd att de finansiella 

nyckelvariablerna tenderar att vara mer överskattade än underskattade. Att företagen är mer 

benägna att överskatta snarare än underskatta snedvridningar för finansiella nyckelvariabler skiljer 

sig åt mellan år 2008 och år 2014 och därför kan hypotes fem delvis accepteras. 

 

 

 

Vidare undersöktes om överskattade och underskattade finansiella nyckelvariabler var till företagets 

fördel eftersom tidigare studier har funnit att företagen tenderar att visa snedvridningar till deras 

fördel (Beattie & Jones, 1992; Mather et al., 1996). Ett binomialtest gjordes för att analysera om de 

överskattade finansiella nyckelvariablerna tenderade att vara till företagets fördel, testet visade att 

de överskattade finansiella variabler var till förmån för företaget. Ett binomialtest gjordes även för 

att undersöka om underskattade finansiella nyckelvariabler tenderade att vara till företagens fördel 

och resultatet tyder på att underskattade finansiella nyckelvariabler tenderar att inte vara till 

företagets fördel. Mather et al. (1996) fann att australiensiska företag tenderar att vara mer benägna 

att snedvridna finansiella nyckelvariabler till företagens fördel. Denna studie visade att 70,0 procent 

av snedvridningarna för år 2008 var fördelaktiga och att 57,1 procent av snedvridningarna var 

fördelaktiga för år 2014. Detta kan jämföras med tidigare studierna över brittiska och 

australiensiska företag som visade att 75,4 procent respektive 61,2 procent av företagen snedvrider 

grafer för finansiella nyckelvariabler till företagens fördel (Beattie & Jones, 1992; Mather et al., 

1996). 

  

När vi gjorde ett binomialtest på totala antalet fördelaktiga snedvridna finansiella nyckelvariabler 

för respektive år visade det sig att snedvridningar användes mer till företagens fördel år 2008, vid 

en signifikansnivå på 0,01. För år 2014 visade testet att snedvridningar inte användes mer frekvent 

till företagets fördel. Ett X
2
-test visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan åren vilket 

betyder att företagen konsekvent använder sig av fördelaktiga snedvridningar för finansiella 

nyckelvariabler. Utifrån dessa tester kan hypotes sex delvis accepteras. 
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5.4.2 Snedvridningar i relation till resultat 

Tidigare studier har funnit att det finns samband mellan företagens resultat och användning av 

snedvridna grafer (Beattie & Jones, 1999; Falschlunger et al., 2015; Mather et al., 1996). I denna 

studie har vi använt Spearmans rho (ρ) för att analysera korrelationen mellan snedvridna grafer för 

finansiella nyckelvariabler och företagets resultat, där vi använt oss av företagens nettovinst och 

resultat per aktie. Det går i linje med tidigare forskare som använt förändringen i resultat per aktie 

som ett indikatormått för företagets resultat (Beattie & Jones, 1992, 2000b; Mather et al., 1996). 

  

För år 2008 visade testet med nettovinst som resultatindikator ett relativt lågt, negativt samband (-

0,127) och detta betyder att när företagets nettovinst ökar så minskar antalet fördelaktiga 

snedvridningar. För år 2014 visades ett positivt samband (0,297) vilket betyder att när företagets 

nettovinst ökar så ökar även företagets fördelaktiga snedvridningar. Vidare testade vi även 

korrelationen mellan företagets snedvridna finansiella nyckelvariabler och resultat per aktie och 

testet visade att för år 2008 fanns ett mycket lågt positivt samband (0,018) och för år 2014 visades 

ett relativt starkt samband (0,418) mellan företagens resultat per aktie och antalet fördelaktiga 

snedvridningar. Detta betyder att antalet fördelaktiga snedvridningar ökar när företagens resultat per 

aktie ökar. 

  

För år 2014 fanns det ett positivt samband både för resultat per aktie och nettovinst med antalet 

fördelaktiga snedvridningar. För år 2008 fanns det ett lågt positivt samband mellan resultat per aktie 

och antalet fördelaktiga snedvridningar för finansiella nyckelvariabler. Dessa resultat går i linje med 

tidigare studier inom ämnet som har funnit ett positivt samband mellan företagens resultat och 

antalet snedvridningar för finansiella nyckelvariabler (Beattie & Jones, 1992, 1999; Falschlunger et 

al., 2015). Vi fann dock ett lågt negativt samband mellan företagens nettovinst och antalet 

snedvridningar för finansiella nyckelvariabler år 2008. 

  

Ett binomialtest visade att företag år 2014 med ett ökat resultat jämfört med tidigare år tenderade att 

använda sig mer av fördelaktiga snedvridningar. För år 2008 visade testet att företag med ökat 

resultat jämfört med föregående år inte tenderade att använda sig mer av fördelaktiga 

snedvridningar än företag med minskat resultat. Detta stärker resultatet som framgick av Spearmans 

rho (ρ), att det finns ett positivt samband för år 2014 mellan antalet fördelaktiga snedvridningar och 

företagens resultat men inte för 2008. 
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Utifrån dessa resultat saknar hypotes sju fullständigt empiriskt stöd, vilket betyder att vi endast 

delvis kan acceptera hypotesen eftersom det finns ett samband för år 2014 men inte för år 2008. 

 

 

5.5 Sammanställning av hypotesprövning 

Här nedan visar tabell 14 en sammanställning av de sju hypoteserna och om hypotesen har 

accepterats, delvis accepterats eller saknar empiriskt stöd. Studiens resultat går i linje med tidigare 

forskning gällande hypotes ett, tre och fyra, medan hypotes två skiljer sig åt från tidigare forskning 

eftersom den saknar empiriskt stöd. Hypotes fem, sex och sju accepteras delvis eftersom resultatet 

har skiljt sig åt mellan de två olika åren. Hypotes fem och sex stämmer för år 2008, men inte för år 

2014 och hypotes sju stämmer för år 2014 men inte för år 2008. 

 

 
Tabell 14. Sammanställning av studiens sju hypoteser.  
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6. Slutsats och bidrag  

I det avslutande kapitlet redogör vi för de slutsatser som vi kommit fram till samt studiens bidrag 

och förslag till vidare studier inom området. 

 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte om hur medelstora företag använder sig av grafer för finansiella nyckelvariabler samt 

om de använder sig av snedvridningar för dessa variabler i sina årsredovisningar har besvarats 

genom de sju ställda hypoteserna. Denna studie visar att företag väljer graf, ämne, trend och 

tidsserie för finansiella nyckelvariabler kontinuerligt över tid, eftersom det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan år 2008 och år 2014. De finansiella nyckelvariablerna tenderade att visa 

positiva trender och den procentuella andelen positiva trender var högre år 2014 (86,3 procent) än 

för år 2008 (81,5 procent). Detta kan förklaras med att andelen företag med ett ökat resultat var fler 

för år 2014 än år 2008 och därför hade fler företag möjlighet att uppvisa en positiv trend. 

Anledningen kan vara att år 2008 var en period av finansiell kris som påverkade den globala 

ekonomin, vilket gör att finanskrisen kan speglas i det resultat som vi fått fram för år 2008. Dock 

visade detta urval ingen signifikant skillnad mellan åren men ett större urval hade möjligtvis visat 

större skillnader. 

  

Användandet av snedvridningar i årsredovisningarna skiljer sig mellan åren, fler snedvridningar för 

år 2008 tenderar att vara överskattade och fördelaktiga jämfört med år 2014. Studien visar även ett 

negativt samband mellan företagets nettovinst och antalet fördelaktiga snedvridningar, vilket 

betyder att antalet fördelaktiga snedvridningar ökar när resultatet minskar.  Att andelen snedvridna 

finansiella nyckelvariabler var högre år 2008 än år 2014 visar ännu en gång på att år 2008 var ett år 

där antalet företag som har gjort ett sämre resultat jämfört med föregående år var fler än år 2014. 

Detta resulterar i att företagen kan vara mer benägna att snedvrida finansiella nyckelvariabler i 

årsredovisningen år 2008. Återigen kan finanskrisen anses vara en förklaring till att andelen 

snedvridna grafer för finansiella nyckelvariabler var högre för år 2008 än år 2014. Ett X
2
-test visar 

dock att det inte finns någon signifikant skillnad över tid gällande användandet av snedvridningar i 

finansiella nyckelvariabler. Det är dock intressant att antalet fördelaktiga snedvridningar för år 2014 

var fler för de företag med ett ökat resultat vilket tyder på att företagen vill förstärka sitt ökade 

resultat. Detta kan bero på att det var fler företag som hade ett ökat resultat för år 2014 än för år 

2008. Det kan även förklaras med det positiva sambandet som fanns mellan företagets resultat och 

antalet fördelaktiga snedvridningar för år 2014, som betyder att antalet fördelaktiga snedvridningar 

ökar när resultatet ökar. Skillnaderna mellan åren kan antas bero på att år 2008 var ett år som 
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förknippas med finanskrisen medan år 2014 speglar en period efter finanskrisen där ekonomin var i 

ett stabilare läge.  

  

Studiens resultat antyder att företagsledningen för medelstora företag utnyttjar den 

informationsasymmetri som finns mellan företaget och dess intressenter genom att använda sig av 

snedvridna grafer för finansiella nyckelvariabler, vilket stödjs av agentteorin. Företagsledningen 

försöker även påverka intressenternas bild av företagets resultat genom impression management. En 

ytterligare slutsats som kan dras är att företagsledningen utnyttjar informationsasymmetrin och 

försöker påverka intressenterna mer år 2008 än år 2014, eftersom användningen av snedvridningar 

och fördelaktiga snedvridningar var högre år 2008 jämfört med år 2014. Detta kan antas beror på ett 

försök till att visa upp bättre framtidsutsikter trots den rådande finanskrisen. 

  

Studien har även visat på en betydligt högre andel snedvridningar för finansiella nyckelvariabler än 

tidigare studier och utifrån detta kan det antas att medelstora företag snedvrider dessa variabler mer 

frekvent än stora företag. Att medelstora företag snedvrider finansiella nyckelvariabler betydligt 

mer än stora företag kan bero på att de utnyttjar att de inte är lika övervakade som stora företag och 

därför kan förvränga informationen mer i årsredovisningarna.  

 

6.2 Bidrag 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med denna studie var att undersöka hur medelstora börsnoterade företag använder grafer i 

årsredovisningar samt om det fanns snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler. I 

studiens resultat har vi besvarat syftet om hur medelstora företag listade på Stockholmsbörsen 

använder och missbrukar grafer för finansiella nyckelvariabler i årsredovisningar och genom detta 

lämnar studien teoretiska bidrag till redovisningslitteraturen. I linje med tidigare studier (Beattie & 

Jones, 1992, 1997; Falschlunger et al., 2015; Frownfelter-Lohrke & Fulkerson, 2001) som 

undersökt stora företag i andra länder visar även denna studie att medelstora svenska företag 

använder snedvridningar av grafer för finansiella nyckelvariabler i årsredovisningar. Studien är i 

och med det unik eftersom den undersöker nya kunskapsområden, eftersom vi dels har fokuserat på 

börsnoterade medelstora företag samt företag i en svensk kontext. Denna studie har visat att en 

större andel grafer för finansiella nyckelvariabler är snedvridna än vad tidigare studier har gjort. 

Detta kan styrkas av att medelstora och små företag har större möjlighet att styra intressenternas 

uppfattningar genom att förvränga kommunikationen (Yuthas et al., 2002). 
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6.2.2. Praktiskt bidrag 

Resultatet av denna studie visar att det kan finnas ett behov att reglera användningen av grafer i 

företags årsredovisningar eftersom graferna inte alltid ger en rättvisande bild av företaget. 

Årsredovisningen har en viktig roll eftersom det är det vanligaste sättet för företaget att 

kommunicera med sina intressenter och därför är det viktigt att det som presenteras är tillförlitligt. 

Intressenterna lägger ner lite tid på att läsa hela årsredovisningen och graferna fångar läsarens 

uppmärksamhet vilket gör graferna har en betydande roll för beslutsfattandet. Denna studie är 

därför viktig eftersom den har visat att graferna för finansiella nyckelvariabler inte alltid presenteras 

på ett korrekt sätt. Vi anser att studien kommer till nytta för företagens intressenter eftersom studien 

visar att det finns anledning att beakta grafer för finansiella nyckelvariabler med kritiska ögon. 

Studien visar att det finns risk att företagsledningen visar grafer för finansiella nyckelvariabler på 

ett sätt som förskönar resultatet.  Studien bidrar därför till att läsare av årsredovisningar blir 

medvetna om att företagsledningen kan använda grafer för finansiella nyckelvariabler för att 

påverka aktiemarknadens och andra intressenters uppfattning om bolagets prestationer. 

 

6.2.3 Förslag till vidare studier 

Eftersom denna studie har visat att medelstora företag använder sig av snedvridningar för 

finansiella nyckelvariabler i årsredovisningar anser vi att det finns ett behov av ytterligare studier 

inom området. Det vore även intressant att jämföra med stora respektive små företag i en svensk 

kontext för att undersöka om det finns någon skillnad mellan företagsstorlek och användning av 

snedvridningar i grafer för finansiella nyckelvariabler. Vi anser också att det finns ett behov av att 

undersöka alla grafer i årsredovisningarna, för att undersöka om det finns någon skillnad mellan 

grafer för finansiella nyckelvariabler och övriga grafer. 
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Bilaga 1 

Företag Antal grafer 

Antal finansiella 

nyckelvariabler 

 

År 2008 År 2014 År 2008 År 2014 

Duni  18 28 8 10 

Haldex  36 28 8 7 

Mekonomen  2 11 4 4 

New Wave 

group  17 19 6 6 

Nobia  26 38 1 5 

Betsson  3 1 0 0 

Clas Ohlson  43 45 10 9 

Eniro  41 53 4 2 

Kappahl  18 14 0 0 

Rezidor Hotel 

Group  26 5 3 2 

SAS  105 41 3 1 

Skistar  44 39 8 2 

Unibet 13 30 0 8 

Avanza Bank 

Holding  15 15 2 0 

Bure Equity  5 16 0 0 

East Capital 

Explorer  30 34 0 0 

Fast Partner  27 27 2 6 

Klövern  47 92 5 1 

Kungsleden  44 24 3 1 

Nordnet  25 7 1 0 

Wihlborgs 

fastigheter  9 31 0 1 

Vostock Nafta 

Investment  29 10 0 1 

Öresund 

Investment  2 4 0 0 

Active Biotech  2 10 0 0 

Sectra  31 24 8 8 

Addtech  21 20 4 4 

B&B Tools  17 12 2 0 
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Företag Antal grafer 

Antal finansiella 

nyckelvariabler 

 
År 2008 År 2014 År 2008 År 2014 

Beijer Alma  52 57 6 9 

Beijer Ref  16 4 9 4 

Fagerhult  34 21 5 7 

Gunnebo  36 26 9 5 

Indutrade  32 24 6 6 

Itab Shop 

Concept  7 29 1 9 

Loomis  9 15 2 3 

Sweco  18 20 6 7 

Systemair  12 24 2 2 

ÅF  29 28 3 3 

HiQ 

International  11 10 4 4 

Industrial & 

Financial 

Systems  4 7 0 2 

 

 


