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Sammanfattning 
 
Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens 
redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna grundar sig på om den verkställande 
direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern 
part och om företaget är utsatt för politisk påverkan. Finns bonusavtal och/eller företaget har 
en hög andel skulder så säger dessa hypoteser att ledningen kommer välja redovisningsval 
som ökar företagets vinst och det motsatta gäller om företaget är utsatt för politisk påverkan. 
Det har gjorts många  undersökningar om positiv redovisningsteori i USA men väldigt få i 
Sverige eller Europa. 
 
Vi har i vår studie undersökt giltigheten av dessa hypoteser på 27 stycken noterade företag på 
stockholmsbörsen inom hälsovårdsbranschen där hälsovårdsprodukter, medicin och bioteknik 
ingår. Årsredovisningarna för dessa företag har genomgåtts grundligt för 2005 och 2006 där 
vi registrerat redovisningsval och om kriterier för ovan angiva hypoteser är uppfyllda. 
Observerad, av oss framräknad, nettoeffekt på resultatet har sedan ställts mot vad företagen 
bör visa enligt dessa hypoteser. Prövning av hypoteserna har skett dels varje hypotes för sig 
men även alla hypoteser tillsammans. 
 
Vår analys och slutsats visar på att vid prövning av hypoteserna enskilt så visar 
bonushypotesen och hypotesen om politisk påverkan svag styrka medan hypotesen om andel 
skulder och de tre hypoteserna tillsammans visar på ett starkare samband. Anledning till 
skillnad i resultat mot tidigare studier kan bero på flertalet faktorer. En viktig orsak är att vår 
undersökning är gjord i en annan kontext med andra lagar och normer vilket motiverar 
studiens genomförande men också kan förklara skillnaden i resultat.  
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden till uppsatsen samt vad som motiverar 
studien och vad som är dess syfte. 
 
Den 8 Maj 2007 berättade Carnegie för första gången att tre handlare ”medvetet” felvärderat 
tradingportföljen och därmed överdrivit resultatet med 370 miljoner kronor och bara 16 dagar 
senare, den 24 Maj, hade siffran ökat till 630 miljoner kronor varav 227 miljoner slog på 
resultatet (www.Ekonominyheterna.se). Detta agerande var enligt ekonominyheterna.se för att 
öka deras egen välfärd då bonussystemet var knutet till resultatet. 
 
Den offentliga redovisningen från företag skall ge en rättvisande bild av företagets ställning 
och resultat och det är av största vikt att informationen är tillförlitlig, relevant och jämförbar 
då denna information ligger till grund för intressenters beslutfattande (Artsberg, 2005). Enligt 
aktiebolagslagen kapitel nio så är revisorns roll att se till att detta efterlevs då hans eller 
hennes uppgift är att granska årsredovisningen, bokföringen samt styrelsen och den 
verkställande direktörens förvaltning innan den blir offentlig. Aktiebolagslagen anger också i 
samma kapitel att granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 
redovisningssed kräver.  
 
Fallet med Carnegie är bara ett exempel på hur övervärdering av tillgångar kan ske för sin 
egen vinning skull, vilket i detta fall var utanför lagens gränser. Men det finns också 
valmöjligheter inom redovisningen som följer lag och normer som ändå kan påverka 
ledningens egen välfärd vilket denna studie kommer handla om. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Deegan & Unerman (2006) skriver att många studier gjordes om hur redovisningsval och dess 
påverkan på ledningens välfärd och för att påverka intressenter på 1970 och 1980 talet. Vidare 
skriver Deegan & Unerman (2006) att denna teori sedan kom att bli kallad positiv 
redovisningsteori och bygger till stor del på agentteorin och baserades på tre framtagna 
hypoteser. Dessa hypoteser är baserade på om bonusavtal finns för ledningen, om företaget 
har en hög andel skulder och om företaget är utsatt för politiskt tryck och hur dessa 
parametrar enligt teorin kan förutse ledningens agerande rörande redovisningsstrategier.  
De allra flesta av dessa studier gjordes i USA har vi erfarit och grundades såtillvida på de 
amerikanska redovisningsnormerna Generally Accepted Accounting Principles, US GAAP. 
Den amerikanska redovisningen har länge haft ett stort aktiemarknadsfokus och värdering 
sker ofta till marknadsvärde till skillnad mot Sverige där försiktighetsprincipen haft stor 
inverkan med värdering till anskaffningsvärde (Deegan, C. & Unerman, J. 2006).  
 
I koncernredovisningen skall svenska noterade bolag sedan första Januari 2005 följa IFRS 
som är redovisningsstandarder utformade av den oberoende globala normsättaren IASC som 
bildades 2001 (www.iasb.org). 
 
De finansiella rapporterna utgör en del av företagens ekonomiska informationsgivning. 
Fullständiga finansiella rapporter består enligt IFRS/IAS (2007) normalt av en balansräkning, 
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resultaträkning, finansieringsanalys samt sådan kompletterande information i form av noter, 
andra redogörelser och tilläggsupplysningar som utgör en integrerad del av de finansiella 
rapporterna. De finansiella rapporterna tar sikte på att tillgodose det informationsbehov som 
investerare, anställda, långivare, leverantörer, kunder, statliga myndigheter och samhället i 
övrigt har (IFRS/IAS, 2007). 
De finansiella rapporterna ska upprättas enligt periodiseringsprincipen och att företaget 
förutses fortleva och kommer så att göra under överblickbar tid (IFRS/IAS, 2007).  
 
Kvalitativa egenskaper som bör ställas på redovisningsinformationen enligt RR/IASB. 
 

 
Figur 1. Artsberg (2006). 
 
Amerikanska, US GAAP, och internationella redovisningsstandarder IFRS (International 
Financial Reporting Standards) innehåller skillnader, trots detta så är ofta 
redovisningsresultatet mer överensstämmande än med exempelvis tyska redovisningsnormer. 
Ernst & Young (2007) tar upp de skillnader som finns mellan IFRS och US GAAP och vi 
redogör här för några som är relevanta för vår studie och ingår i vårt undersökningsunderlag 
och motiverar studiens genomförande.  
De två innehåller en del likheter skriver de, mycket på grund av att när International 
Accounting Standards Committee (IASC) började ta fram IFRS hade de möjligheten att 
undersöka och titta på redan befintliga redovisningsstandarder i olika länder. Ett resultat av 
detta är att IFRS är influerat av olika länder och även av US GAAP och man hade även 
möjligheten att undvika oklarheter som fanns i US GAAP i IASC standards. Den största 
skillnaden är att IFRS är bredare och mer baserad på principer än US GAAP som är mer 
detaljerad och lagreglerad. Några viktiga skillnader är att det med US GAAP är tillåtet att 
använda sig utav LIFU (sist in först ut) vid varulagervärdering och att det ej är möjligt att göra 
reversering av tidigare gjorda nedskrivningar. En annan skillnad är att IFRS tillåter aktivering 
av utvecklingsarbeten vilket US GAAP förbjuder.  
 
Ett exempel på att stora skillnader i redovisat resultat till följd av olika regler och normer är 
när Daimler-Benz gjorde ett positivt resultat enligt tyska redovisningsprinciper på 600 
miljoner tyska mark medan resultatet enligt amerikanska redovisningsprinciper gav ett 
negativt resultat på 1.8 miljarder tyska mark (Radebaugh, Gebhardt & Gray. 1995).  
 
Ett exempel på en amerikansk studie som gjordes inom positiv redovisningsteori är Political 
Cost and Method Choice –The Pharmaceutical Industri, skriven av bland annat Michael 
Meyer. I denna studie undersökte de den amerikanska medicinbranschen där de tittade på  
variabler som storlek då detta anses vara kopplat till politisk påverkan. De studerade sedan 
vilka redovisningsstrategier de använde och på vilket sätt detta påverkade det redovisade 
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resultatet. Slutsatsen i studien blev att företag som var stora och således utsatta för stort 
politiskt tryck valde redovisningsval som minskade den redovisade vinsten medan de mindre 
företagen gjorde det omvända det vill säga gjorde redovisningsval som ökade vinsten. 
 
De flesta studier på området har vi märkt är gjorda främst i USA som nämndes ovan där 
företagen alltså följer US GAAP. Det är också få om några studier som tittar på samtliga tre 
hypoteser samtidigt inom en bransch, utan de koncentrerar sin undersökning till endast en 
hypotes vilket medfört viss kritik mot dessa, se exempelsvis artikeln Empirical research on 
accounting choice av Thomas Fields i referensramen. Detta är anledning till att vi gör en 
studie på detta område, på noterade företag på stockholmsbörsen och med samtliga hypoteser.  
 
Sveriges företag har gått från att vara familjeägda eller vart fall ägda av ett fåtal stora ägare 
till mer spritt ägande, detta samtidigt som stockholmsbörsens omsättning ökar dramatiskt för 
varje år med en omsättning för 2007 på 48,7 Miljarder per dag vilket kan jämföras med 1987 
då omsättningen låg på 0,5 miljarder per dag (www.omxgroup.com). Nästan 40% av samtliga 
aktier på svenska marknader ägs av utländska ägare och en stor del av Sveriges befolkning är 
aktieägare direkt eller indirekt genom fonder (www.scb.se). Detta kan också vara anledning 
till att genomföra denna studie då ägarstruktur kan ha inverkan på hur företagen redovisar. 
 
Hur redovisningsval påverkar marknadsvärderingen av bolaget anser vi inte alltid klart. 
Många påstår att marknaden ser igenom dessa val och att värderingen enbart sker efter 
framtida kassaflöde men tillfälliga fluktuationer blir det givetvis av en förändring på redovisat 
resultat (Watts, Zimmerman 1986). 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka giltigheten av de tre hypoteserna inom positiv 
redovisningsteori i hälsovårdsbolag noterade på stockholmsbörsen mellan åren 2005-2006. 
Dessa hypoteser grundar sig på andel skulder, bonus och politiskt tryck. En djupare förklaring 
ges i den teoretiska referensramen.  
 
 

1.3 Problemavgränsning 
 
Vi har valt att studera endast en bransch för att kunna göra jämförelser av redovisningsval då 
de har liknande kapitalstruktur. Just hälsovårdsbranschen har valts för att tidigare forskning 
visat en koppling mellan denna bransch och politiskt tryck samt att skillnaderna mellan US 
GAAP och IFRS kommer fram då dessa företag kan antas aktivera utvecklingskostnader. 
Noterade hälsovårdsföretag på stockholmsbörsen har valts på grund av bolagens storlek och 
att de har gemensamt, omfattande regelverk att följa vilket ger en bra undersökningsgrund. 
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 2 – Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en översikt av tidigare studier och vilka slutsatser de gett som är relevanta 
för vår och därefter följer en mer övergripande förklaring av de teorier studien bygger på.  
 
Kapitel 3 – Metod 
I detta avsnitt förklaras tillvägagångssättet för skapandet av uppsatsen. Vilken typ av litteratur 
och vad denna har hittats beskrivs liksom hur val av företag gjorts. Även en operationalisering 
av relevanta begrepp görs samt uppsatsens validitet och reliabilitet beskrivs.  
 
Kapitel 4 - Empiri 
Här redovisar vi det material, rådata som vi erhållit ifrån företagens årsredovisningar i vald 
bransch. 
 
Kapitel 5 – Analys  
I detta kapitel analyseras den data vi har och kopplas tillbaka till referensramens tidigare 
studier och teori. 
 
Kapitel 6 – Slutsats 
I detta avslutande kapitel redogörs för uppsatsen slutsatser som baseras på de resultat som 
framkommit i tidigare kapitel. Vi kommer även kritiskt granska vår egen studie samt ta upp 
förslag till vidare studier. 
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2. Teoretisk referensram 
 
Detta avsnitt innefattar och behandlar teorier och fakta ur litteraturen som är utgångspunkt 
för de hypoteser som ska behandlas och prövas i empirin och analysen. Först ges en översikt 
av tidigare studier och vilka slutsatser de gett som är relevanta för vår uppsats. 
 
 

2.1 Tidigare studier 
 
Nedan följer en genomgång av en mängd studier som gjorts tidigare. Detta för att läsaren skall 
få en uppfattning om hur tidigare forskning på området har genomförts och få en överblick 
över teorin. Artiklarna som presenteras berör dels hypoteserna inom positiv redovisningsteori 
och hur de testats men de berör också andra områden som kan vara relevanta för vår studie. 
De första studierna som gjordes inom positiv redovisningsteori och som då utvecklade denna 
teori var skrivna av Watts och Zimmerman på 1970-talet. Vi har dock valt att i stor 
utsträckning försöka återge senare studier av andra författare som i mångt och mycket är 
fortsatta studier på Watts och Zimmermans tidiga verk. Men vi börjar med en återblick av 
dessa författare för att få en helhetssyn över teorin. 
 
I artikeln ”A ten year perspective” gör Zimmerman och Watts en återblick på sina tidigare 
studier från 1978-1979. De tittar på hur dess tidigare studier mottagits och vad de inneburit 
för forskningen efter dess publicering. De diskuterar också de valmöjligheter i redovisningen 
företagen har och vilka som väljs. De återger sina hypoteser om bonusplan, skuldsättning och 
politiska påverkan och hur de använts i studier. Bonusplan och skuldsättningen används för 
att de är observerbara skriver de och de återger vilka opportunistiska handlingar dessa medför 
från ledningen. Att bonussystem och hög skuldsättningsgrad får ledningen att välja 
redovisningsstrategi som ökar företagets vinst i de flesta fall och storleksvariabeln som 
vägledning ger företag med politiskt tryck eller risk för politiskt tryck incitament för att välja 
redovisningsstrategi som reducerar företagets vinst. I artikeln lyfter de också fram kritik som 
framkommit mot deras tidigare studier och diskuterar dem. Exempel på kritik är att det kan 
vara andra variabler och andra hypoteser som ger resultatet i studierna och inte de tre som de 
utvecklat. De beskriver vidare att det många gånger är komplext att testa hypoteserna då det 
kan vara många variabler som ligger bakom ett visst resultat och det gäller att sortera ut och 
hålla isär de olika bidragande orsakerna.  
 
  

2.1.1 Artiklar rörande politiskt påverkan 
 
I artikeln Political Cost and Method Choice –The Pharmaceutical Industri, skriven av bland 
annat Michael J. Meyer tittar de på det politiska tryckets betydelse för redovisningsval. 
Artikeln utgår ifrån 1992 års presidentkampanj i USA då man började fokusera på 
läkemedelsindustrin och sjukvårdskostnader. Läkemedelsföretagen blev väldigt kritiserade 
och tvingade att ha obligatoriska prisrabatter och även tvungna att betala nya skatter. 
Läkemedelsföretagens stora vinster hade varit debiterade på grund av att allmänheten och 
politikerna ansåg att företags vinster hade varit för höga på bekostnad av allmänheten. Det 
bakomliggande syftet med artikeln är att kontrollera validiteten av positiv redovisningsteori 
genom att studera nettoresultateffekten av redovisningsval i läkemedelsindustrin.  
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Det som behandlas i artikeln är resultateffekter på grund av redovisningsval i form av 
avskrivningar, nedskrivning av tillgångar, osäkra fordringar, definierade pensionsavsättningar 
och andra pensionsavsättningar. Urvalet till undersökningen består av trettiofem stora företag, 
baserat på nettovinst, börsnoterade läkemedelsföretag valda från Ward´s Business Directory 
of U.S. Private and Public Companies -1993. Av dessa 35 svarade endast tjugoåtta och 
ytterligare åtta företag togs bort på grund av dålig information eller andra orsaker.  
Det valdes också ut några variabler för politisk påverkan. En av dem är antal nya patent på 
läkemedel som ett företag får godkänt av FDA mellan 1980 och 1993 vilket utreddes för varje 
företag i den valda gruppen. En stor del av kritiken bestod av att läkemedelsföretagen 
spenderade lika mycket eller till och med mer på reklam än vad de gjorde på forskning och 
utveckling. Därför ansågs förhållandet mellan forskningskostnader och reklamkostnader som 
en intressant variabel för att mäta det politiska trycket. Bruttovinstmarginalen var ytterligare 
en variabel som tittades på med antagandet att företag med hög bruttovinstmarginal skulle 
använda strategier för att sänka nettointäkten.  
Ytterligare variabler var de ovan nämnda hypoteserna inom positiv redovisningsteori det vill 
säga att personer i företagsledningen som har en kompensationsplan baserat på företagets 
vinst tenderar att välja redovisningsprinciper som höjer resultatet vilket också gäller företag 
med hög skuldsättningsgrad.  
Artikelns slutsatser visar på att stora företag visar större negativa resultateffekter på grund av 
deras redovisningsstrategier. Mindre företag visade på mindre negativ effekt eller till och med 
positiv resultateffekt på grund av valda redovisningsprinciper. De politiska variablerna var 
också signifikanta och visar på validiteten av positiv redovisningsteori. Den stora 
begränsningen i studien är storleken på den valda undersökningsgruppen och att den var 
riktad mot större företag i läkemedelsbranschen.  
 
I artikeln Political Costs and Earnings Management of Oil Companies during the 1990 
Persian Gulf Crisis studerar Jerry Han och Shiing-wu Wang om företag som väntar en ökad 
vinst på grund av plötsliga produktprisökningar använder sig av redovisningsval som 
reducerar vinsten. 
De återger betydelsen av politisk kostnad för bolag som dessa och hur hypotesen om politiskt 
tryck borde vara applicerbar på deras underlag.  
De tittade på oljebolag under denna kris som förutsågs tjäna på ett ökat oljepris vilket var 
totalt 76st företag och gick igenom deras samtliga kvartalsredovisningar från 1984-1990. De 
tittade sedan på nettoomsättning, tillgångar, bruttovinst och nettovinst och jämförde dessa 
under 6års perioden och med underlagets median och medelvärde. 
Deras resultat visar på att företag som förväntade sig att tjäna på denna kris år 1990, använde 
sig av redovisningsval som reducerade kvartalsvinster, speciellt i kvartal tre och fyra under 
detta år. 
 
I artikeln Incentives for Discetionary Accounting Practices: Ownership Structure, Earnings, 
Size, and Taxation så studerar Joan Tennant och Theresa Rollins hur ägarstrukturen, vinst i 
förhållande till branschmedianen och storlek ger incitament till att vidta vinstsänkande eller 
vinstökande redovisningsval. Undersökningen av dessa variabler görs på årsredovisningar 
från 1981 till 1987 i försäkringsbranschen på ett urval av 70 stycken företag i USA.  
Resultatet av studien visar ett positivt samband mellan företag som har mindre vinst än 
medianen i branschen och redovisningsval som ökar företagets intäkter. Dock så kan det inte 
visas på att storlek och ägarstrukturen har något samband med vinstökande redovisningsval 
utan snarare motsatsen det vill säga stora företag väljer redovisningsval som reducerar 
redovisad vinst.  
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I artikeln Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards som är  
skriven av Watts och Zimmerman undersöker man varför företag lägger resurser på att 
försöka påverka och styra beslut inom redovisningsstandard och för att dessa faktorer inverkar 
på företagens likviditet och även indirekt på redovisningsstandard. Detta bidrar till att 
företagsledningen troligen kommer att försöka att påverka dessa faktorer genom lobbying. De 
vanligaste faktorerna är skatt, regleringar, ledningens pensionsplan, bokföringskostnader och 
politiska kostnader. Watts och Zimmerman kommer fram till att om man sätter ihop dessa 
faktorer till en modell, så kan man komma fram till att stora företag som erhållit minskat 
resultat på grund av förändringar i redovisningsstandard kommer att använda sig utav 
lobbying för att få till en ombildning och styrning av redovisningsstandard. Man menar även 
att just de stora företagen har störst möjlighet att påverka externa beslut som rör faktorerna på 
grund av att större företag undersöks oftare och att de har mer att förlora än vad småföretagen 
har. Det uppstår en stor kostnad för företagen när de blir undersökta av staten, detta kan bidra 
till att förtagen väljer andra vägar inom till exempel investeringar. Man kan välja 
investeringar med mindre risker för att minska chansen att bli undersökt av staten och på så 
sätt slippa den höga kostnaden som tillkommer. Watts och Zimmerman kommer slutligen 
fram till att om statliga beslut som påverkar företagens likviditet genom olika förändringar i 
redovisningsstandard i framtiden kommer att mötas med företags lobbying och det kommer 
att vara svårt för de statliga instanserna att stå emot. 
 
 

2.1.2 Artiklar rörande andelen skulder 
 
Artikeln “Debt covenant Violation and manipulation of accruals” skriven av Mark L Defond, 
visar och undersöker onormala tillväxter av kapital i en population av 94 företag som har 
blivit rapporterade för skuldavtalsbrott i deras årsredovisningar. Man utgår ifrån, i artikeln, att 
skuldavtalets restriktioner kommer att påverka redovisningsval året före och under det år 
skuldavtalsbrottet ägde rum. Tidigare forskning visar att positiv redovisningsteori indikerar att 
företag som har och närmar sig skuldavtalsbrott kommer att välja redovisningsval som ökar 
resultatet och på så sätt minska risken för brott.  
Undersökningen visar att året före skuldavtalsbrott, så har företagen en onormal tillväxt av 
total- och omsättningskapital. Det året skuldavtalsbrottet inträffar, så visar det sig att det inte 
inträffar en onormal tillväxt av total- och omsättningskapital. Mycket på grund av att 27 av de 
94 företagen hade genomgått ledningsbyte under året vilket brukar tendera i ”earnings bath”. 
Dessa resultat har konsekvenser för relationen mellan skuldrestriktion och val av 
redovisningsstrategi.  Ledningen förväntas välja strategier som ökar resultatet under året då 
skuldavtalsbrottet inträffade. Man menar att det är mindre övervakning på företagens 
redovisningsval. Viktigt att påpeka är dock att alla företag som har varit med i denna studie 
inte har lyckats med sina redovisningsstrategier.   
 
Artikeln “Debt-covenant Violations and managers´ accounting responses” skriven av Amy 
Patricia Sweeney, undersöker redovisningsskillnader, kostnader som uppstår vid 
låneavtalsbrott och brott av redovisningsbaserade avtal i ett urval av 130 företag med 
årsredovisningar där avtalsbrott har begåtts i Amerika. Detta har hon gjort genom att 
undersöka företagsledningens redovisningsval före och efter företag bryter mot 
redovisningsbaserade restriktioner inom skuldavtal. Hon konstaterar i sin studie att ledningen 
i skuldsatta företag använder sig av redovisningsval som ökar resultatet, hon menar även att 
det sker oftare än om företaget inte skulle vara skuldsatt. Även att kostnader för avtalsbrottet, 
långivare och redovisningsflexibilitet för företagsledningen har stor betydelse för ledningens 
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redovisningsval. Amy nämner att nettovärde och omsättningskapitalsrestriktioner är de 
vanligaste som företagen bryter mot. 
 
Artikeln “Cost of Technical Violation of Accounting-Based  Debt Covenants” skriven av 
Messod D. Beneish och Eric Press visar och undersöker kostnaden för 91 företag på grund av 
brott av redovisningsbaserade kriterier inom låneavtal mellan åren 1983-1987 i USA. 
Slutsatserna visar direkta bevis på att kostnaderna ökar på grund av att företagen har brutit 
redovisningsavtal inom låneavtal. Ett resultat av brottet är att långivarna ökar deras kontroll 
över företagets aktiviteter vilket ökar kostnaderna för företaget. Man menar även att 
kostnaderna varierar just på grund av hur långivarna agerar efter brottet. Brytningen av 
uppsatta kriterier är mindre kostsamma om företaget kan avtala egna klausuler än för dem 
som inte kan det. Genomsnittskostnaden för brottet av redovisningsbaserade kriterier inom 
låneavtal har beräknats mellan 1,2 till 2 procent av marknadsvärdet av eget kapital. 
 
Artikeln “Large-Sample Evidence on the Debt Covenant Hypothesis” skriven av Ilia, Dichev 
med flera undersöker och testar skuldgradshypotesen på företag i USA. Genom att utnyttja en 
Dealscan, vilket är en databas för privata företags låneavtal, erhåller de ett större urval än i 
tidigare undersökningar, för att testa skuldgradshypotesen. De har starka bevis på att 
hypotesen stämmer, att verkställande direktörer gör aktioner för att komma ifrån och undgå 
skuldavtals brott. De har även funnit att väldigt få antal företag med finansiella resultat precis 
under det avtalade resultatet och väldigt många företag som precis klarat det avtalade 
resultatet. Man menar även att låneavtalen är striktare i privata låneavtal, och att brotten är 
vanligt förekommande, cirka 30 procent av lånen har åtminstone ett brott. 
 
 

2.1.3 Artiklar rörande bonus 
 
Artikeln “The effects of bonus schemes on accounting decisions” är skriven av Paul M. Healy. 
Healy undersöker och analyserar sambanden mellan verkställande direktörers periodiseringar 
och redovisningsval och hans/hennes inkomst i amerikanska bolag. Resultatbaserad bonus är 
ett vanligt belöningssystem för verkställande direktörer. På 1980 talet använde sig nittio 
procent av de tusen största fabriksföretagen i Amerika sig av just resultatbaserad bonus till 
direktörerna. Tidigare undersökningar visar att verkställande direktören som är i besittning av 
en resultatbaserad bonus kommer att välja redovisningsval som ökar företagets resultat och 
indirekt ens egen ersättning i form av bonus. Healy kom fram till att det finns ett starkt 
samband mellan periodiseringar, redovisningsval och inkomstincitamenten i bonusavtalen. 
Han menar på att verkställande direktören kommer att välja redovisningsval som reducerar 
resultatet när deras bonus är maximerade. Man kommer att använda sig utav redovisningsval 
som ökar resultatet när företagets resultat är under minimum för att den verkställande 
direktören skall erhålla bonus. 
 
Artikeln “Additional evidence on bonus plans and income management” skriven av Jennifer 
J. Gaver med flera är en utökning av Healy´s (1985) undersökning av sambandet mellan 
periodiseringar, redovisningsval och inkomst incitamenten i bonusavtalen. Den ger ytterligare 
bevis på bonushypotesen, genom att undersöka relationen mellan godtyckliga periodiseringar 
och vinstminimum som är reglerad i den årliga bonusplanen. Undersökningens urval är 102 
företag för perioden 1980-1990. I undersökningen fann man ännu mer styrka på bevisen att 
Healys teorier är korrekta än vad som gjordes i hans egen undersökning. Om resultatet före 
godtyckliga periodiseringar är under minimum för att han eller henne skall erhålla bonus så 
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väljer verkställande direktören redovisningsval där man ökar godtyckliga periodiseringar och 
vice versa. 
 
Artikeln “Earnings-based bonus plans and earnings management by business-unit 
managers” skriven av Flora Guidry med flera baserar sig på den amerikanska marknaden och 
undersöker och testar bonushypotesen, att den verkställande direktören gör godtyckliga 
redovisningsval som maximerar hans/hennes kortsiktiga bonus. Genom att använda sig utav 
databaser av finansiella rapporter så skiljer man sig ytterligare från tidigare forskning på två 
sätt. Första, är att man använder sig av redovisning på avdelningsnivå istället för övergripande 
för hela företaget. Det andra är att den verkställande direktörens bonus är endast baserad på 
avdelningsvinster. Dessa skillnader i undersökningen från tidigare forskning kommer att öka 
giltigheten, menar författarna. 
Slutsatsen är att det finns bevis på att verkställande direktören använder sig av 
periodiseringsval och redovisningsval för att öka resultatet och då indirekt öka sin bonus. 
 
I artikeln Empirical research on accounting choice tittar Thomas Fields med fler på 
konsekvenser av redovisningsval och där de strukturerar sin analys kring agentkostnader och 
informationsasymmetri. De återger att om marknaden vore perfekt och helt effektiv så skulle 
det inte finnas något behov av redovisning eller redovisningsstandarder. Men då marknaden 
inte uppfyller detta och är imperfekt så fyller det en funktion. För att kunna analysera 
redovisningsvalens roll så ger de en definition på vad som är redovisningsval som lyder: 
 
An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence (either in form or 

substance) the output of the accounting system in a particular way, including not only 
financial statements published in accordance with GAAP, but also tax returns and regulatory 

filings (Fields, 2001 s3). 
 
Denna definition är bred nog menar de för att inkludera LIFO vs FIFO (last in first out vs first 
in first out vilket är val vid lagervärdering), valmöjligheten att strukturera leasing så de 
uppfyller kriterierna för operationell leasing, val av mängden information och val av tidpunkt 
för att använda sig av nya redovisningsstandarder. De tittar också på redovsningsval som hur 
kostnader för forskning och utveckling kan reduceras för att öka vinsten och tar upp 
svårigheten i studier som dessa då en reducering av kostnaderna för FoU kan vara dels för att 
kunna visa en högre vinst men också för att tillgången bedöms inbringa ett lägre framtida 
värde än vad som först bedömdes. De tar upp motiv för att påverka redovisningen så som att 
öka sin egen avkastning, undvika låneavtalsbrott, skatteeffekter osv.  
De återger tidigare forskning gjord under 1970- till 1990-talet av bland annat Watts och 
Zimmerman och kritiserar viss forskning på ämnet där endast en hypotes inom positiv 
redovisningsteori har testats. Detta därför att vad som till synes är ett opportunistiskt val av 
ledningen för att öka sin egen bonus (på bekostnad av andra intressenter) kan i själva verket 
vara val gjorda för att undvika att bryta mot låneavtalskriterier (vilket är fördelaktigt för alla 
intressenter förutom kreditgivaren).  
Som slutsats nämner de att forskningen på området har avstannat och konkretiserar 
svårigheten i att mäta den komplexa verkligheten med många valmöjligheter, många mål och 
ekonomiska komplikationer.  
 
I artikeln ”R&D Expenditures and CEO Compensation” visar Cheng, S genom sin studie att 
det finns ett koppling mellan i vilken grad kapital spenderas på forskning och utveckling, och 
byte av kompensationssystem för den verkställande direktören. Hypotesen Cheng arbetar ifrån 
är att förändringar i FoU-kostnader är positivt associerade med förändring av VD:s 
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kompensation i två situationer. Den första är när den verkställande direktören närmar sig 
pension, och den andra situationen är när företaget går mot ett mindre vinstbortfall eller en 
liten förlust. Förklaring till den första situationen är att om den verkställande direktören 
närmar sig pension så är det mindre troligt att han får ta del av de fördelar som forskning och 
utveckling generar. Då utgångsläget är att VD:s kompensationsplan är knuten till antingen 
redovisat resultat eller till aktiekursen så vill han/hon visa så högt resultat som möjligt, då 
aktiemarknaden sällan värderar FoU till fullo, i närmsta framtiden. Den andra situationen 
grundar sig i att om företaget står för ett litet vinstbortfall eller en mindre förlust så blir VD:s 
kompensation också påverkad samt att fientliga uppköp kan ske och om det är ett mindre 
vinstbortfall eller mindre förlust så kan detta elimineras genom en reducering av FoU. Cheng 
undersöker vilka variabler i kompensationssystemet som är effektiva att ändra för att 
minimera den förväntade reduceringen av forskning och utveckling. I studien undersöks tre 
kompensationsvariabler vilka är kontanter, optioner och total kompensation och gör ett urval 
på 160 FoU intensiva företag i olika branscher.  
Studien visar att en förändring i optionsprogram och även totala kompensationen används och 
är fungerande i syfte att motverka en reducering av FoU. 
 
 

2.1.4 Artiklar rörande informationsasymmetri  
 
I artikeln ”Discretionary disclosure and stock-based incentives”  tittar författarna Venky N, 
Dhananjay N och Peter Wysocki på ledningens villighet att ge frivillig information. 
De utgår från det klassiska agentproblemet, det vill säga att ledningen i grunden inte vill ge 
information de inte är tvungna till, då detta minskar deras kontroll-/informationsövertag. De 
menar också på att ett överlägset alternativ i teorin vore att kompensationssystemet var länkat 
till mängden information men detta faller på att man då måste kunna sätta upp kriterier vad 
som är en lagom mängd information för varje framtida situation.  
Den alternativa lösningen de argumenterar för och visar på är aktierelaterade incitament. De 
pekar på att dessa incitamentsystem reducerar motsträvigheten från ledningen att ge privat 
information och visar på att informationsgivningen ökar med proportionen av VD:ns 
kompensation kopplad till aktiekursen och värdet på VD:ns aktieinnehav. Dessa bonussystem 
skall ge incitament både för att ge ut bra nyheter men också dåliga. De bra nyheterna för att de 
tenderar att öka aktiekursen och de dåliga för att de i regel ger en bättre kursutveckling än 
inga nyheter alls. För att testa denna hypotes, att aktierelaterade incitamentsystem ökar 
informationsgivningen, har de använt sig av flertalet mått på informationsgivning. Ett av dem 
är frekvensen av vinstprognoser och ett annat är en sammansättning av kvaliteten på totala 
informationen. I den ganska omfattande analysen på 1109 företag i USA fann man ett positivt 
samband mellan aktierelaterade incitamentsystem och mängden information. Studien, menar 
de på, bidrar med flera bidrag till litteraturen. För det första så har tidigare litteratur endast 
associerat informationsmängden med typ av företagskaraktär och helt ignorerat ledningens 
incitament till att ge information. Mest viktigt anser de detta nya perspektiv vara, just att 
aktieknutet incitamentsystem bidrar till att öka informationen från företaget.   
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2.2 Agentteori 
 
Agentteorin har använts sedan början på 1970 talet på grund av uppmärksamheten om 
redovisningens politiska natur (Artsberg 2005). 
Agentteorin bygger på förhållandet mellan principal och agent där principalen är en individ 
eller en grupp individer som delegerar arbete och ansvar till någon annan som ska 
åstadkomma en viss utgång, exempel på principaler är företagsägare(Eisenhardt, 1989). 
Agenten är den individ eller grupp av individer som genomför och verkställer arbetet, och 
slutligen slutför principalens mål, ett exempel på agent, är verkställande direktör (Eisenhardt, 
1989). Agentteorin, relationen mellan principal och agent, är även fungerande för bland annat 
arbetsgivare – anställd, juridiskt ombud – klient och köpare – säljare (Harris & Raviv, 1978).  
 
Relationerna mellan principalen och agenten är konfliktartad på grund av att agenten kommer 
att agera för att maximera sin egen välfärd i alla situationer, även om det blir på bekostnad av 
principalens (Artsberg, 2005). Agenten kan enligt Artsberg (2005) exempelvis brista i sina 
ansträngningar för att göra sitt bästa då detta ändå inte påverkar hans egen välfärd eller så kan 
agenten ha en annan tidshorisont än principalen då agenten ändå kanske inte tänkt vara kvar 
på företaget om fem år. Artsberg (2005) anger vidare att det endast handlar om ekonomi, inte 
moral, agenten förväntas välja en redovisningsmetod som ökar hans egen välfärd.  

 
Agency theory reminds us that much of organizational life, whether we like it or not, is based 

on self-interest (Eisenhardt, 1989 s64). 
 
Agentteorin beskriver tre problem som uppstår mellan agenten och principalen som 
Eisenhardt (1989) tar upp i sin artikel. Det första är när agentens och principalen målsättning 
inte stämmer överens med varandras så kallat ”moral hazard”. Till exempel så uppstår ”moral 
hazard” när agenten jobbar med något privat på arbetstid men det är så komplext att 
principalen inte förstår vad agenten arbetar med. Det är även svårt och dyrt för principalen att 
övervaka och granska agentens agenda. Det andra problemet är riskhantering på grund av att 
principalen och agenten kan ha olika synpunkter på risk. Ett tredje problem som uppkommer 
är ”adverse selection” vilket innebär oklarheter angående vilka kunskaper agenten har när han 
eller hon anställs. ”Adverse selection” uppstår då på grund av att principalen inte kan verifiera 
dessa kunskaper innan anställning. 
 
Enligt Eisenhardt (1989) så har principalen två möjligheter för att lösa ”moral hazard” och 
problemet med ”adverse selection”. Det första är, för att komma underfull med agentens 
beteende genom att investera i olika informationssystem, så som budgetsystem och 
rapportsystem som visar agentens beteende och ger feedback till principalen. Det andra är att 
principalen kan skriva uttömmande avtalskontrakt med agenten för att minska risken att 
agenten agerar mot principalens målsättning och intresse. 
 
 
Asymmetrisk information kan vara ett annat problem enligt Hendriksen & Van Breda (1992). 
De anger att när en av parterna i agentteorin, alltså agenten eller principalen sitter inne med 
mer och bättre kunskap än den andra då uppstår asymmetrisk information. I sakens natur 
ligger att både agenten och principalen har privat information och ett bra exempel är då 
företagsägare inte kan observera företagschefens arbete och agenda, de kan ändra karaktär 
mot vad ägaren eftersträvar (Hendriksen & Van Breda, 1992).  
Nagar et al (2004) visade i sin studie som redogörs ovan hur ledningens vilja att ge 
information till principal och övriga intressenter sammanfaller med hur ledningens incitament 
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ser ut. Företagsledningen gav mer information enligt deras studie om de har aktiebaserade 
incitamentsystem då de också påverkar sin egen välfärd när marknaden reagerar på 
informationen. Detta är ett sätt för att minska eller helt undgå informationsasymmetrin. 
 
 

2.3 Positiv redovisningsteori 
 
Positiva redovisningsundersökningar blev den helt dominerande undersökningsparadigmen 
under 1970- och 1980 talet (Deegan & Unerman, 2006). Dessa byggde på antagandet att 
redovisningen gav information som styrde investeringsbeslut och använde detta perspektiv för 
att studera sambandet mellan redovisning och aktiekursen (Deegan & Unerman, 2006). 
Undersökningar som använder sig av positiv redovisningsteori antar enligt Watts & 
Zimmerman (1986) antingen ett opportunistiskt- eller en effektivitet/prestation baserat 
perspektiv. Det opportunistiska synsättet försöker förklara och förutse på vilket sätt ledningen 
kommer att agera och med detta perspektiv så utgår man ifrån att ledningen kommer att välja 
vissa redovisningsstrategier när de tror att det kommer leda till en ökning av deras egen 
välfärd (Watts & Zimmerman, 1986). Watts & Zimmerman (1986) tar upp som exempel att 
ett bonusavtal kan avgöra på vilket sätt avskrivningar eller amortering kommer att ske.  
 
Med ett effektivitet/prestations perspektiv så antar man enligt Watts & Zimmerman (1986) att 
företagsledningen kommer att använda sig av redovisningsmetoder som effektivast visar på 
hur företaget verkligen presterar. Exempelvis så kanske ledningen väljer en viss 
avskrivningsmetod, inte för att öka sin egen bonus, utan för att den metoden bäst återspeglar 
nyttjandet av den specifika tillgången skriver de.  
 
De flesta studier inom positiv redovisningsteori har använt sig av en eller en kombination av 
tre hypoteser som togs fram av Watts & Zimmerman. Dessa hypoteser förutspår ledningens 
val i bokföringen. Dessa är hypoteser om bokföringsstrategi vid politisk påverkan, hög 
skuldgrad och bonussystem. 
 
 

2.3.1 Politisk påverkan 
 

Då storlek är en sambandsvariabel för politiskt påverkan så kommer stora företag att 
välja redovisningsstrategier som minskar företagets redovisade vinst (Watts & 
Zimmerman, 1986). 
 

Enligt Deegan & Unerman (2006) är företag, speciellt stora företag, ibland under tryck från 
diverse gruppers så som staten, fackföreningar, konsumentgrupper, miljörörelser och så 
vidare. Vidare menar de att storlek ofta fungerar som en indikator på marknadsstyrka och 
enbart storleken kan vara anledning nog att dra till sig uppmärksamhet från grupper som 
dessa. Statliga och andra intressegrupper kan ibland visa på att ett företag, oftast stora, generar 
väldigt stora vinster men betalar inte sin andel tillbaka till samhället, det vill säga de skatter 
och avgifter de betalar är för små, produktpriserna för höga och så vidare (Deegan. & 
Unerman, 2006). 
 
Watts och Zimmerman (1990) klargjorde att sina tidigare studier visade att företag försöker 
undvika uppmärksamhet av just detta slag och de medföljande kostnader genom att välja 
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redovisningsstrategi som minskar företagets vinst. Eftersom politiker också känner till att 
företag av denna karaktär kan dra till sig uppmärksamhet och negativa åsikter från många 
grupper så kan de plocka röster genom att vidta åtgärder mot dessa företag (Watts & 
Zimmerman, 1986).  
 
Hög inflation anger Watts & Zimmerman (1986) som ett annat exempel på vad som kan skapa 
incitament till att byta redovisningsval. De menar på att politiker tenderar att försöka reducera 
inflationen genom åtgärdsprogram och lagar. Som exempel anger Watts & Zimmerman 
(1986) priskontroller och importrestriktioner vilka en del grundar sig på företagens 
redovisningar. Genom att undvika uppmärksamhet som följer av höga vinster så kan de 
undvika troligheten av diverse politiska åtgärder och genom detta minska kostnaderna (Watts 
& Zimmerman, 1986). 
 
Flera studier som återgivits ovan visar på att hypotesen inte kan förkastas utan att stora 
företag som antas vara under politiskt tryck faktiskt vidtar vinstreducerande 
redovisningsstrategier. Meyer et al (2000) visade att stora företag tillämpade vinstreducerande 
redovisningsval i hög omfattning under 1980 till 1993 på ett urval av tjugo företag. Han & 
Wang (1998) visade i sin studie att teorin även var tillämpbar på företag som står för plötsliga 
produktprisökningar och Tennant & Rollins (1994) visade i sin studie att det omvända även 
gäller, det vill säga att små företag, i jämförelse med branschmedianen, tillämpar 
redovisningsval som ökar den redovisade vinsten.  
 
Watts & Zimmerman (1978) visade också att på grund av de kostnader som de politiska 
åtgärderna medför för de stora företagen så försöker dessa utöva lobbyarbete för att påverka 
redovisningsstandarder så att de senare skall kunna applicera dessa och då slippa 
det politiska trycket.  
 
 

2.3.2 Andel skulder 
 

Företag med en hög andel skulder kommer i högre utsträckning att välja 
redovisningsstrategi som ökar företagets redovisade vinst (Watts & Zimmerman 
1986).  

 
När en långivare lånar ut kapital till en annan organisation så kan låntagaren ta till åtgärder 
som minskar möjligheten till återbetalning. Exempelvis så kan låntagaren av dessa medel 
lämna få tillgångar som kan fungera som säkerhet för lånet enligt Deegan & Unerman (2006) 
eller ta ytterligare lån från andra långivare vilket gör att de bägge måste konkurrera om 
återbetalning.  
Andra risker långivaren står för som Deegan & Underman (2006) tar upp är om låntagaren 
investerar i riskfyllda projekt. Långivarens fordran är av fast karaktär skriver de och ökar inte 
vid en eventuell succé men om projektet går dåligt vilket kan tänkas vara troligare vid 
högriskprojekt så kan återbetalningsförmågan minska. Om företaget försäkrar att de inte 
kommer använda kapitalet till åtgärder så som ovan beskrivna och med uppställda kriterier så 
kan det tänkas att de får ett fördelaktigare låneavtal (Deegan. & Unerman, 2006).  
 
Watts och Zimmerman (1986) skriver också om redovisningens roll i låneavtal att olika 
kriterier sätts upp i dessa avtal för att kreditorerna ska försäkra sig om 
återbetalningsförmågan. Exempel de nämner i boken är kopplade till tillgångar till 
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likvideringsvärde, likvida medel, återhållsamhet med riskfyllda investeringar och andra 
långivare. Ledningen för företag med lånekriterier så som dessa kommer därför att välja 
redovisningsval som ökar tillgångarna, minskar skulderna, ökar intäkterna och minskar 
kostnaderna. Fortsättningsvis, om kriterier i ett låneavtal är på väg att brytas med en 
bokföringsmetod så kommer den att bytas för att undvika detta enligt Watts & Zimmerman 
(1986). 
 
Att ett låneavtalsbrott medför ökade kostnader visas i artikeln som är återgiven ovan skriven 
av Messod et al (1993) där de även påpekar att en avtalsbrott medför att långivaren ökar sin 
kontroll över företagets aktiviteter.  
 
Inom positiv redovisningsteori antas att ett existerande låneavtal förser ledningen med motiv 
att manipulera redovisningen så de inte riskerar att bryta mot de kriterier som finns i avtalet 
(Deegan. & Unerman 2006).  
Om det i avtalet exempelvis bestämts att förhållandet mellan skulder och materiella tillgångar 
ska förhålla sig på ett visst sätt och detta är på väg att brytas så kan siffrorna manipuleras 
genom att öka värdet på tillgångarna eller minska redovisade skulder (Deegan. & Unerman 
2006).  
 
DeFond och Jiambalvo (1994) bevisade i artikeln återgiven ovan att ledningen manipulerade 
redovisningens utseende åren före och året efter inskränkning på låneavtalet och Sweeney 
(1994) visade i sin studie att ledningen med motiv att manipulera utseendet på redovisningen 
strategiskt valde tidpunkter för att acceptera och ändra redovisningsstandard. Nya 
redovisningsstandarder har typiskt sett en övergångsperiod där valfrihet råder mellan nya och 
gamla standarder.  
Dichey & Skinner (2002) fann också i sin studie många företag som låg precis ovan givna 
kriterier i avtalet och väldigt få precis under. 
 
 

2.3.3 Bonussystem 
 

Företag som har en resultatknuten bonusplan kommer i större utsträckning att välja en 
redovisningsstrategi som ökar företagets redovisade vinst (Watts & Zimmerman, 
1986).  
 
 

2.3.3.1 Redovisningsgrundade bonussystem 
 
Det är vanligt med bonussystem som är knutna till redovisad vinst eller aktiekurs. I USA visar 
en undersökning av Bushman och Smith gjord 2001 att 161 av 177 bolag som ingick i deras 
studie åtminstone hade en typ av variabel kopplad till redovisad vinst som påverkade 
utbetalad bonus. Vanliga mått, vissa kopplade till aktiekursen, var vinst per aktie, bruttovinst 
eller uttryckt i form av tillväxt. 
 
Eftersom bonusen är kopplad till resultat eller liknande så får den redovisningsstrategi man 
använder sig av en direkt påverkan på utbetald bonus. 
Positiv redovisningsteoretiker argumenterar också för att förändring av redovisningsstrategi 
också kan verka för en förändring i kassaflödet, vilket i sin tur påverkar marknadsvärdet där 
företaget är noterat (Watts & Zimmerman 1986). Detta går emot de som tidigt propagerade 



 
 

-15- 

för den effektiva marknadshypotesen som säger att en förändring av redovisningsval inte 
påverkar framtida kassaflöde och därför inte värderingen utan marknaden ser igenom 
redovisningsåtgärder så som dessa (Watts & Zimmerman 1986).  
Watts och Zimmerman (1986) skriver vidare i sin bok att för att bonusplanen ska ge ledningen 
incitament till att maximera värdet på företaget så måste prestationsindex och bonussystemet 
vara korrelerande så att utbetald bonus följer vad ledningen presterat. Ju bättre denna 
korrelation är desto mer troligt är det att vinstbaserade bonussystem kommer användas för att 
belöna ledningen. De skriver vidare att där valmöjligheter finns i redovisningen kommer 
ledningen att välja de metoder som maximerar deras egen välfärd. Ett exempel de tar upp är 
framtida kostnader för att återställa mark efter gruvdrift där det handlar om en väldigt 
subjektiv bedömning.  
 
Ökar företaget sin redovisade vinst så kommer alltså ledningens bonus att också att öka. Detta 
är dock inte gällande i alla situationer.  
 
Watts och Zimmerman (1986) skriver vidare att många bonussystem ser ut så att de har en 
miniminivå på företagets vinst för att det ska delas ut någon bonus överhuvudtaget. Om 
företaget inte kommer upp till denna nivå med möjliga redovisningsstrategier så kommer 
ledningen istället att välja strategier som minskar företagets vinst och således skjuter upp 
vinster till nästkommande (Watts & Zimmerman 1986). 
 
Flera studier som redogörs ovan styrker de opportunistiska teorierna att ledningen gör 
redovisningsstrategier i form av periodiseringar, se artiklar av Healy, Gaver, Guidry, val i 
form av lagervärdering med mer se artikeln av Fields, och låter bli att forskning och 
utvecklingsintensiva projekt se artikeln skriven av Cheng, för att påverka sin egen 
bonus/välfärd.  
 
 
2.3.3.2 Marknadsbaserade bonussystem 
 
En positiv faktor av att ha bonussystem som är kopplade till aktiekursen är att om ledningens 
prestationer ökar företagets aktiekurs så vinner både ledning (agent) och ägare (principal) på 
detta (Watts & Zimmerman 1986). Målen blir sammanfogade vilket eftersträvas i relationen 
mellan agent och principal. 
Nagar et al (2003) menar på att aktiebaserade belöningssystem ökar omfattningen av offentlig 
information och pressmeddelanden från ledning av såväl bra som dålig karaktär på grund av 
att detta ökar aktiekursen. Att dåliga nyheter ökar aktiekursen kan anses märkvärdigt men i 
jämförelse med tystnad från företaget, vilket oftast tolkas väldigt negativt av aktiemarknaden, 
så kan dåliga nyheter vara att föredra (Nagar et al., 2003). 
Wells (2002) påpekar att under året för VD byte så sker en hög kostnadsföring för att sänka 
resultatet så kallat ”earning bath” på grund av den nya VD:n inte förknippas med tidigare 
gjorda beslut och kan således inte ställas till ansvar för dessa. Senare år resulterar således 
enligt Wells (2002) i lägre avskrivningar, färre nedskrivningar och så vidare vilket ökar 
resultatet och VD:ns anseende samt dess eventuella bonus.   
  
Figuren nedan visar hur val av redovisningsstrategi bör ske för varje hypotes enligt teorin. 
Exempelvis, finns bonusavtal så ska de enligt hypotesen använda sig av låga avskrivningar, 
inga nedskrivningar, inga nedskrivningar av kundfordringar samt höga aktiverade 
utvecklingskostnader vilket resulterar i en positiv nettoeffekt. Andra redovisningsval kan 
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givetvis vara representerade men detta är en hög andel där valmöjlighet och subjektiva 
bedömningar äger rum.  
 
 
Sammanfattande figur av hypoteserna och dess effekter på redovisningsval. 

 
Figur 2. Sammanfattande figur. 
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3. Metod  
 
I detta avsnitt förklaras tillvägagångssättet för skapandet av uppsatsen. Vilken typ av 
litteratur och vad denna har hittats beskrivs samt hur val av företag gjorts. Även en 
operationalisering av relevanta begrepp görs och  uppsatsens validitet och reliabilitet 
beskrivs samt analysmetod. 
 
 

 3.1 Val av studier 
 
Som beskrivits ovan så är syftet med studien att kontrollera giltigheten av samtliga tre av 
Watts och Zimmerman framtagna hypoteser i en annan kontext än tidigare gjorts. Studiens 
uppbyggnad består av att uppsatta kriterier och ”bör värden” enligt hypoteserna ställs mot 
observerade värden i företagens årsredovisningar i de poster där valmöjlighet finns inom 
IFRS regel- och normverk. Vi har under arbetets gång alltså inte varit i personlig kontakt med 
undersökta företag utan tagit del av offentliga årsredovisningar då det är dessa som är 
relevanta att studera för testa dessa hypoteser.  
 
 

3.2 Litteraturgenomgång 
 
Under uppsatsarbetet har vi sökt efter litteratur som är kopplat till det ämnet vi skriver om 
genom att söka efter litteratur kopplat till positiv redovisningsteori bland Sveriges bibliotek 
och även genom att studera källförteckningar i böcker som studerats tidigare. Litteratur i 
bokform har lånats från diverse högskolebibliotek i landet och artiklar har hämtats från 
tillgängliga databaser på högskolans bibliotek. Exempel på databaser som använts är hulda, 
abi/inform och affärsdata. Exempel på sökord som använts är Positve accounting theory, 
agent theory, bonussystem, skuldsättningsgrad. Årsredovisningar har hämtats från respektive 
företags hemsida och gåtts igenom grundligt ett flertal gånger för att minimera datafel. Den 
största delen informationen som har använts har hämtats från redovisningarnas noter men 
även balansräkning, resultaträkning m.m. har använts.  
 
 

3.3 Val av Bransch 
 
Vi har valt samtliga hälsovårdsbolag noterade på stockholmsbörsen vilket uppgår till 29 
stycken. Hälsovårdsbolagen är uppdelade i fyra olika underbranscher: hälsovårdsprodukter, 
medicin, bioteknologi och biovetenskap. Av dessa 29 har 2 stycken fallit bort på grund av att 
det har varit svårt att erhålla deras årsredovisningar. Det är en fulltäckning av populationen 
och inget urval har gjorts inom denna bransch.   
 
Årsredovisningar från de berörda företagen har som nämnts hämtats från respektive hemsida 
där de antingen har laddats ner direkt eller beställts. Underlaget vi arbetat med är 2005 och 
2006 års redovisningar.  
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3.4 Operationalisering  
 
 

3.4.1 Hypoteserna 
 
Bonussystem/bonusavtal 
Bonusavtal finns ofta för personal i ledande befattning vilket är en ersättningsförmån som 
skall ge ledningen incitament att göra sitt absolut bästa. Bonusavtal är oftast av rörlig karaktär 
och kopplad till av styrelsen uppsatta mål och ofta är det någon typ av resultatmått som 
används så som bruttoresultat, vinst per aktie eller liknande (Watts & Zimmerman 1986).  
 
Vi har undersökt om bonusavtal finns för verkställande direktör och övriga i ledningen i de 54 
årsredovisningarna. Även beloppet som är utbetalt har registrerats. 
 
Andel skulder 
Andel skulder kan beskrivas på olika sätt. Då teorin bygger på kreditorns krav och 
avtalskriterium så är det räntebärande lån av utomstående part som avses. Detta kan sedan 
sättas i relation till olika poster i balansräkningen för att få fram olika företagsspecifika mått 
som är jämförbara. Vi har i de 54 årsredovisningarna undersökt räntebärande skulder i 
förhållande till eget kapital, så kallat skuldsättningsgraden.  

 
Skuldsättningsgraden = Räntebärande skulder / Eget kapital 

 
Politisk påverkan 
Politisk påverkan kan enligt teorin och tidigare forskning medföra ökade kostnader (eller 
minskade intäkter) för företaget. Detta kan exempelvis vara i form av specifika skatter, 
avgifter eller obligatoriska prisrabatter på deras produkter. Storlek kan som beskrivs i teorin 
vara en indikator på marknadsstyrka vilket kan medföra uppmärksamhet och åtgärder från 
statliga myndigheter. Vi har i de 54 årsredovisningarna undersökt antal anställda och 
omsättning för respektive företag och år. Sedan har vi använt oss av ett medelvärde mellan 
antal anställda och omsättning. Mer konkret har vi dividerat antal anställda i varje företag med 
branschsumman för att få fram andelen. Denna andel har sedan adderats med andelen av 
omsättningen (som beräknats på samma sätt) och dividerats med två. 
 

Storleksvariabel = (FO / TBO + FA / TBA) / 2 
 
Företagsspecifik omsättning: FO 
Total branschomsättning: TBO 
Företagsspecifik antal anställda: FA 
Totala branschens antal anställda: TBA 

 

3.4.2 Redovisningsval  
 
Avskrivningar 
Olika avskrivningsmönster som finns att välja på är linjära, degressiva, produktionsberoende. 
IAS 16 punkt 50 säger att en tillgångs avskrivningsbara belopp skall fördelas på ett 
systematiskt sätt över tillgången nyttande period. Punkt 51 säger att en tillgångs restvärde och 
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nyttjande period skall omprövas minst i slutet av varje räkenskapsår. Anläggningstillgångens 
nyttjande period definieras som den tid vilket tillgången förväntas bli utnyttjad för sitt 
ändamål i företaget (IFRS/IAS, 2007).  
Vi har i vår studie undersökt vilket avskrivningsmönster respektive företag har för byggnader, 
maskiner och inventarier. Avskrivningar för byggnader, maskiner och inventarier har alla 
behandlats på samma sätt. Avskrivningsmönstret i procent har jämförts med branschmedianen 
för det specifika tillgångsslaget. Därefter har nettoeffekten räknats ut som skillnaden mellan 
bolagsspecifikt avskrivningsmönster och medianvärdet gånger det ackumulerade 
anskaffningsvärdet för tillgången hos det gällande företaget. Avskrivningsvariabeln kan ge 
både en negativ och positiv nettoeffekt.  
 

Avskrivning enligt plan (%) = AVT / AAT 
Nettoeffekt = (AEP – BM) * AAT 

 
Avskrivningskostnad för specifik tillgång: AVT 
Ackumulerat anskaffningsvärde för tillgången: AAT 
Branschmedian (%): BM 
Avskrivning enligt plan (%): AEP 
 
 
Nedskrivningar 
IAS 36 punkt 8 säger att en tillgång skall skrivas ned när tillgångens redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. Punkt 9 säger att ett företag skall per varje balansdag bedöma 
om det föreligger en indikation på att en tillgång kan ha minskat i värde och om så är fallet 
skall företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. Det redovisade värdet skall skrivas ned 
till återvinningsvärdet endast om återvinningsvärdet för en tillgång är lägre än redovisat värde 
och denna minskning utgör nedskrivningen och skall omedelbart kostnadsföras i 
resultaträkningen (IFRS/IAS, 2007). Det finns alltså en klar bedömningsproblematik med 
nedskrivningar då ledningen själv skall upptäcka om det finns anledning att misstänka att 
tillgångens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet (Artsberg, 2005).  
Vi har i vår studie undersökt om nedskrivningar gjorts på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar och varulager i de 54 årsredovisningarna. Nedskrivningar har direkt 
tolkats som en vinstreducerande åtgärd då medianvärdet är noll. Nedskrivningarna har således 
inte bearbetats ytterligare utan får den effekt på nettoeffekten som redovisas i empirin. 
Nedskrivningsvariabeln kan endast ge en negativ nettoeffekt. 
 
 
Kundfordringar (nedskrivningar) 
Det finns olika sätt att uppskatta värdet på kundförluster. Exempel på detta är en andel av de 
årliga försäljningsintäkterna eller som en andel av totala beloppet utestående kundfordringar 
men mest tillförlitligt är att värdera varje kundfordran individuellt (Artsberg, 2005). 
Enligt IFRS så skall kundfordringar värderas till verkligt värde. Kundfordringar skall således 
tas upp till det värde de förväntas inflyta (IFRS/IAS, 2007).  
Vi har i studien undersökt om nedskrivningar gjorts av kundfordringar. 
Nedskrivning av kundfordringar har jämförts med medianvärdet. Även för denna post var 
medianvärdet noll och nedskrivningen av dessa poster behövdes således inte bearbetas 
ytterligare. Återföringar av tidigare nedskrivningar fanns inte i populationen. 
Kundfordringsvariabeln kan endast ge en negativ nettoeffekt. 
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Aktivering av FoU 
Enligt IFRS så kostnadsföres utgifter för forskning när de sker medan kostnader för 
produktutveckling ska redovisas som en tillgång om företaget kan bevisa att produkten ska 
färdigställas och att den kan säljas, även att avsikten är att färdigställa tillgången.  
Vi har i vår studie undersökt om företagen aktiverat utvecklingskostnader som är internt 
upparbetade under respektive år. Därefter har avskrivningsmönster (avskrivning enligt plan) 
för detta tillgångsslag räknats ut hos varje företag. Avskrivningsmönstret har sedan 
multiplicerats med under året aktiverade utvecklingskostnader för att få fram företagets 
periodiserade kostnad. Nettoeffekten av denna variabel är skillnaden mellan under året 
aktiverade utvecklingskostnader och avskrivningskostnaden. Utvecklingsvariabeln kan endast 
ge en positiv nettoeffekt.  
 
Dessa poster har sedan adderats för att få fram en bolagsspecifik, negativ alternativt positiv 
nettoeffekt på resultatet. 
 

Avskrivningskostnad = AEP * UAU 
Nettoeffekt = UAU - AU 

 
Under året aktiverade utvecklingskostnader: UAU 
Avskrivning enligt plan (%): AEP 
Avskrivningskostnad för UAU: AU 
 
 
Total nettoeffekt 
Ovanstående redovisningseffekter har sedan adderats för att få en slutlig total nettoeffekt. 
 

Total nettoeffekt = NA + NN + NK + NFU 
 
Nettoeffekt avskrivningar: NA 
Nettoeffekt nedskrivningar: NN 
Nettoeffekt kundfordringar: NK 
Nettoeffekt FoU: NFU 
 
Den totala nettoeffekten (i kronor) för respektive företag har sedan satts i förhållande till 
respektive företags omsättning. 
 

Företagsspecifik total nettoeffekt = Total nettoeffekt / Omsättning 
 
 

3.5 Validitet 
 
Begrepp som politisk påverkan, bonus och skuldsättningsgrad har behandlats och 
operationaliserats. Även redovisningsvalen och dess effekter på resultaten har 
operationaliserats. Vissa förenklingar har gjorts för möjligheten att genomföra studien då vi 
inte har tillgång till exakta kriterier uppsatta i företagens bonusavtal och låneavtal.  
Det finns ytterligare valmöjligheter i redovisningen för ledningen som vi inte har tagit hänsyn 
till som möjligtvis kan förändra nettoeffekten men vi anser att de viktigaste och mest 
bidragande har tagits med. Att alla begrepp har operationaliserats och läsaren själv kan 
verifiera underlaget och uträkningar anser vi öka validiteten. 
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3.6 Reliabilitet 
 
Möjligheten att upprepa studien är hög då det är offentliga årsredovisningar som har använts 
som finns för förfogande och alla begrepp och uträkningar har operationaliserats. Vi båda har 
gått igenom varje årsredovisning flertalet gånger för att minimera datafel, trots detta kan 
information blivit förbisedd i mindre skala.  
 
 

3.7 Analys metod 
 
Vi har haft för avsikt att göra analysen enkel så läsaren med lätthet kan följa processen och 
tillvägagångssättet. Företagen har delats upp efter vilka hypoteskriterium som är uppfyllda där 
vi tittat på observerad nettoeffekt och om den överensstämmer med vad hypotesen föranleder. 
Vi har också jämfört den observerade nettoeffekten i respektive grupp med en kontrollgrupp 
som inte uppfyller något kriterium för någon av de tre hypoteserna.  
I bilaga ges också utskrifter från en regressionsanalys för respektive hypotes och år för 
intresserade vilka också kommenteras i analysen.  
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4. Empiri 
 
Här redovisar vi det material, rådata som vi erhållit ifrån företagens årsredovisningar i vald 
bransch. 
 
 
Vi har studerat årsredovisningar från 27 av 29 noterade bolag i hälsovårdsbranschen på 
stockholmsbörsen. I denna bransch ingår medicin, bioteknologi, biovetenskap och 
hälsovårdsprodukter. I dessa rapporter studerades vissa redovisningsval som ger underlag till 
studiens uppbyggnad och resultat. Dessa är avskrivningar av byggnader, maskiner och 
inventarier, nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt 
varulager, reservering och nedskrivning av kundfordringar samt aktiverade 
utvecklingskostnader.  
 
Bolag/Bransch  
Här presenteras de företag som ingår i vår studie med underbranschtillhörighet och med ett 
nummer som fortsättningsvis representerar respektive företag i empirin. Elva företag ingår i 
underbranschen hälsovårdsprodukter och sexton företag ingår i medicin och bioteknologi.  
 

Hälsovårdsprodukter  Nr   Nr 
Aerocrine   2 Nobel Biocare 19 
Biolin    7 Ortivus 21 
Elekta     12 Raysearch 24 
Feelgood   13 Sectra  25 
Getinge      14 Westergyllen 27 
HumanCare   15    

 
Medicin, bioteknologi Nr  Nr  Nr 
Active Biotech  1 Biotage 9 Orexo  20 
Artimplant 3 Biovitrum  10 Probi  22 
Astra Zeneca  4 Diamyd  11 Q-med  23 
Biogaia 5 Karobio  16 Vitrolife  26 
Bioinvent 6 Meda  17   

Biophausia 8 Medivir  18   
Tabell 1. Empiri – Företagsindelning 
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4.1 Hypoteser 

 

4.1.1 Politisk påverkan 
 
Här under presenteras antal anställa, nettoomsättning samt resultat för respektive företag och 
år i populationen. Dessa används som indikator för hypotesen politisk påverkan.  
Bolag 4, Astra Zeneca, redovisar i amerikanska dollar vilka har omräknats till kurs 6 kr/usd 
och bolag 19, Nobel Biocare, redovisar i euro vilka har omräknats till kurs 9,5 kr/euro. 
Den totala branschomsättningen uppgår till 356 994 miljoner kronor och totalt antal anställda 
i branschen uppgår till 163 365 personer.  
 

  Antal anställda Nettoomsättning (tkr) Resultat (tkr) 
Bolag 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

1 92 89 9152 66359 -135415 -139180 
2 31 40 25237 58075 -70742 -88417 
3 27 30 8229 5536 -55864 -56019 
4 64900 66600 143700000 158850000 28344000 36378000 
5 33 34 59606 86792 -19825 2720 
6 95 96 28198 50829 -139862 -108833 
7 24 35 19175 29773 -21377 -63375 
8 7 15 137950 322538 -3506 43683 
9 295 341 430396 519497 -39892 2816 

10 604 591 936611 1201099 176221 92668 
11 6 7 883 4323 -36632 -38650 
12 1249 1750 3152 4421 253 304 
13 563 569 432792 463470 8230 -459 
14 7191 7441 11880400 13001300 1149700 1259400 
15 92 101 202072 222787 12104 14495 
16 117 133 51913 44021 -111007 -126116 
17 857 1666 2869900 5256000 143500 788400 
18 125 125 102646 67915 -104576 -195580 
19 1565 1853 4603083 5705358 1469175 1502283 
20 37 50 62352 131956 -43249 -32943 
21 144 172 173550 199776 -17713 -149186 
22 18 18 27236 37215 -8833 -4834 
23 534 590 976012 1227650 77145 212319 
24 27 28 69855 68976 29142 36219 
25 350 373 455862 564382 52544 60350 
26 81 116 120120 171264 14859 15199 
27 700 738 626870 619166 21981 3764 

Tabell 2. Empiri - Politisk påverkan 
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4.1.2 Skuldsättningsgrad 
 

Till vänster visas skuldsättningsgraden för samtliga företag och 
för respektive år. Skuldsättningsgraden definieras som 
räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. 
Skuldsättningsgraden varierar i underlaget från 0% där 
företagen inte har några räntebärande skulder alls till 335% för 
Active Biotech år 2006. Skuldsättningsgradens medianvärde är 
6,27% och medelvärdet uppgår till 33%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Empiri – Skuldsättningsgrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Skuldsättningsgrad 
Bolag 2005 2006 

1 0,576 3,349 
2 0 0 
3 0 0 
4 0,081 0,079 
5 0,04 0 
6 0 0 
7 0,012 0,003 
8 0,605 1,508 
9 0,132 0,115 

10 0 0 
11 0 0 
12 0,492 0,584 
13 0,54 0,78 
14 0,949 0,928 
15 0,36 0,19 
16 0 0 
17 1,308 0,949 
18 0,024 0,037 
19 0 0 
20 0 0 
21 0,17 0,16 
22 0,048 0,051 
23 0,067 0,059 
24 0 0 
25 0,13 0,13 
26 0,103 0,126 
27 1,429 1,713 
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4.1.3 Bonus 
 
Nedan visas för vilka företag bonusavtal i form av kontantbetalningar, optioner samt aktier 
finns för den verkställande direktören i respektive företag och år. Detta för att se vilka företag 
som uppfyller kriteriet för bonushypotesen. I samma tabell nedan visas om den verkställande 
direktören innehar aktier i företaget där han är verksam. Detta för att se om VD har incitament 
för att ha en långsiktig agenda och inte bara nästa bonusutbetalning. På detta sätt blir agenten 
också principal. Även om byte av den verkställande direktören har skett under de två åren då  
det skall ha en stor betydelse för redovisningsval enligt teorin om ”earning bath”. 
 

  Bonus VD  
Kontanter 

Bonus VD Optioner Bonus VD 
Aktier 

VD Aktieägare Byte av VD 

Bolag 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
1 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
2 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
3 Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja 
4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 
5 Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
6 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
7 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej 
8 Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
9 Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
11 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
12 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
13 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej 
14 Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

15 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
16 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej 
17 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
18 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
19 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
20 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
21 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej 
22 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 
23 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
24 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
25 Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej 
26 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
27 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Tabell 4. Empiri – Bonus 
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4.2 Nettoeffekt 
 

4.2.1 Avskrivningar 
 
Tabellen nedan visar avskrivningsmönster för byggnader, maskiner och inventarier för 
respektive företag och år. Företag som ej innehar byggnader och/eller maskiner har lämnats 
blanka och företag med symbolen # vid sitt bolagsnummer särredovisar inte avskrivningar för 
maskiner och inventarier. Medianvärdet för byggnader i branschen är 3,29%. Medianvärdet 
för maskiner i branschen är 6,64% och medianvärdet för inventarier är 10,36%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5. Empiri - Avskrivningar 
 
 
 
 
 
 
 

 Byggnader Maskiner  Inventarier  
Bolag 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

1 0,005 0,022   0,071 0,081 
2#   0,186 0,152 0,186 0,152 
3     0,122 0,051 

4# 0,037 0,04 0,099 0,08 0,099 0,08 
5   0,073 0,061 0,087 0,082 
6     0,162 0,1 
7     0,12 0,132 
8     0,059 0,044 

9# 0,027 0,026 0,121 0,104 0,121 0,104 
10 0,029  0,08 0,073 0,121 0,082 
11   0,101 0,076 0,101 0,076 
12   0,067 0,072 0,071 0,11 
13     0,057 0,058 
14 0,035 0,036 0,069 0,074 0,101 0,105 
15 0,038 0,035 0,134 0,062 0,133 0,141 

16     0,086 0,067 
17 0,016 0,022 0,099 0,065 0,085 0,103 
18 0,05 0,078   0,112 0,117 
19 0,043 0,044   0,127 0,128 

20#   0,149 0,127 0,149 0,127 
21     0,107 0,168 
22 0,035 0,035   0,105 0,09 
23 0,021 0,027 0,065 0,095 0,158 0,131 
24     0,184 0,126 

25#   0,171 0,134 0,171 0,134 
26 0,019 0,039 0,051 0,068 0,1 0,095 
27 0,018 0,031 0,065 0,075 0,1 0,093 
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4.2.2 Nedskrivningar  
 
Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och varulager redovisas  
i en och samma post medan nedskrivningar av kundfordringar särredovisas. Detta på grund av 
att nedskrivningar av kundfordringar skulle kunna jämföras med medianvärdet. Bolag 4, Astra 
Zeneca, redovisar i amerikanska dollar vilka har omräknats till kurs 6kr/usd och bolag 19, 
Nobel Biocare, redovisar i Euro vilka har omräknats till kurs 9,5kr/euro. 
 

Av 27 företag så har 17 redovisat någon 
form av nedskrivning under de två åren.  
 
 
Medianvärdet för bägge grupperna av 
nedskrivningar var i underlaget 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 6. Empiri – Nedskrivningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nedskrivningar (tkr) Kundförluster (tkr) 
Bolag 2005 2006 2005 2006 

1 0 148 0 0 
2 0 0 0 319 
3 0 17118 0 0 
4 540000 420000 19500 26000 
5 10816 0 42 0 
6 0 0 0 0 
7 0 35515 0 0 
8 0 0 0 149 
9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 
12 0 0 0 4 
13 0 0 0 0 
14 0 0 0 28 
15 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 
17 0 0 37,5 40,3 
18 0 23515 0 0 
19 0 0 4432 3125 
20 0 0 105 194 
21 6900 82000 1504 876 
22 0 893 0 0 
23 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 
26 0 57 1140 0 
27 4000 12889 0 0 
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4.2.3 Forskning och utveckling 
 
Nedan visas under året aktiverade internt upparbetade utvecklingskostnader och 
avskrivningskostnad för dessa tillgångar i tusentals kronor för respektive företag och år.  
 

Av de 27 företagen så har 14 
aktiverat internt upparbetade 
utvecklingskostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7. Empiri – Utvecklingskostnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aktiverade 
utvecklingskostnader 

(tkr) 

Avskrivningskostnad 
(tkr) 

Bolag 2005 2006 2005 2006 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 1587 480 192,294 39,198 
4 0 0 0 0 
5 1302 0 164,04 0 
6 0 0 0 0 
7 2446 11538 31,43 260,385 
8 0 0 0 0 
9 12384 25507 2481,41 3530,54 

10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 
12 19000 78000 11,4 8,283 
13 0 0 0 0 
14 155300 198300 10,382 15,641 
15 1530 975 80,228 75,79 
16 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 
18 272 69 53,658 13,557 
19 961 943 143,764 0 
20 0 0 0 0 
21 23416 33279 586,801 1623,39 
22 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 
24 13916 16090 1603,21 1549,15 
25 24220 25572 1051,91 1143,16 
26 4671 2502 389,311 317,991 
27 5623 5610 1183 730,573 
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5. Analys 

 
I detta kapitel analyseras den data vi har och kopplas tillbaka till referensramens tidigare 
studier och teori. 
 
 

5.1 Kriterier och test av hypoteserna 
 
Vi har som avsikt att göra analysen så enkel som möjligt för läsaren så han eller hon lätt 
förstår vad som menas och själv kan göra jämförelser. För de som önskar bifogas även en 
regressionsanalys i bilaga som också kommenteras löpande i analysen. Vi har undersökt varje 
grupp av företag som uppfyller kriterium för någon av de tre hypoteserna och sedan jämfört 
dessa med vad vi kallar grupp noll. Denna grupp uppfyller inte kriterier för någon av 
hypoteserna. Förhållandet mellan överensstämmande med hypotes i respektive hypotesgrupp 
och observerad nettoeffekt i grupp noll har vi sedan angett som hypotesens styrka. En styrka 
på under 100 % anses som mycket svag styrka. En observerad styrka på mellan 100 % och 
130 % anses som svag styrka. Observerad styrka mellan 130 % och 160 % anses som en 
godkänd styrka och över 160 % som stark styrka. 
 

Obs Styrka (ST) Betydelse 
100%>ST Mycket Svag 
100%<ST<130% Svag 
130%<ST<160% Godkänd 
160%<ST Stark 

Tabell 8. Analys - Styrka 
 
 

5.2 Politisk påverkan 
 
Då det enligt beskriven teori är storleken på företaget som ofta leder till politiskt tryck och 
andra studier i referensramen, så som Michael Meyer i artikeln Political Cost and Method 
Choice –The Pharmaceutical Industri, också använt sig av det, så har vi använt oss av ett 
medelvärde mellan antal anställda och omsättning.  
 
När fördelningen sedan undersöktes så upptäcktes snabbt de fyra största företagen som står 
för knappt 95 % av den totala branschen avseende antal anställda och omsättning. Astra 
Zeneca motsvarar ensamt 82,6 % av populationen. 
 
 
 



 
 

-30- 

 
Antal företag Andel 

23 0,0501 
4 0,9498 

Tabell 9. Analys – Antal företag med uppfyllt kriterium politisk påverkan  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10. Analys – Företag med uppfyllt kriterium politisk påverkan  
 
Vi har för de bolag med stor branschandel angående antal anställda och omsättning  (fyra 
företag, åtta årsredovisningar) som redovisas ovan, undersökt konstruerad nettoeffekt och 
jämfört om den stämmer överens med vad de bör redovisa enligt hypotesen om politiskt tryck. 
 
Företag Politiskt tryck NettEf / obs Överensstämmande 
Astra Zeneca 2005 Ja  Ja 
Astra Zeneca 2006 Ja  Nej 
Getinge 2005 Ja  Nej 
Getinge 2006 Ja  Nej 
Meda 2005 Ja  Ja 
Meda 2006 Ja  Ja 
Nobel Biocare 2005 Ja  Ja 
Nobel Biocare 2006 Ja  Ja 
Tabell 11. Analys – Observerad nettoeffekt politisk påverkan 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 12. Analys – Frekvens överensstämmande 
 
Jämförelse med grupp noll.  
Dessa företag uppfyller inte något kriterium för någon hypotes, det vill säga företag som inte 
har något bonusavtal, som har låg skuldsättningsgrad och inte anses vara stort nog för politisk 
påverkan. 
 

Tillvänster: Observerad nettoeffekt hos de företag som 
inte uppfyller något hypoteskriterium.  
 
Nedan: Fördelningen av positiv och negativ nettoeffekt, 
dels i antal och dels i procent.  

 
 
 
 
 

   Tabell 13. Analys – Antal positiv och negativ nettoeffekt grupp noll  
 
 
 

Företag Andel 
Astra Zeneca 2005 0,3999 
Astra Zeneca 2006 0,4263 
Getinge 2005 0,0386 
Getinge 2006 0,0410 
Meda 2005 0,0066 
Meda 2006 0,0125 
Nobel Biocare 2005 0,0112 
Nobel Biocare 2006 0,0137 

 Antal % 

Överensstämmande 5 62,5 

Ej överensstämmande 3 37,5 

Totalt 8 1 

Företag NettEf / obs 
Artimplant 2005  
Artimplant 2006   
Biogaia 2005  
Biotage 2005  
Diamyd 2005  
Diamyd 2006  
Probi 2005  
Probi 2006  
Q-med 2005  
Q-med 2006  
Sectra 2005  

  Antal % 
Positiv nettoeffekt 5 45,5 
Negativ nettoeffekt 6 54,5 
Totalt 11 100 
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Tabell 14. Analys – Observerad nettoeffekt grupp noll 
 

Undersökningen visar att 62,5% av underlaget som 
stämmer överens mot 37,5% som inte gör det vilket inte 
kan anses vara så starka bevis för hypotesen men ändå 
godkända.  
 

Tabell 15. Analys – Styrka politisk påverkan 
Vid jämförelse med grupp noll så ger det dock bara en styrka på 114,7 % vilket anses som en 
svag styrka. Regressionsanalysen visar på väldigt svaga värden med en förklaringsgrad på 
1,29% och korrelationskoefficient på 11,38% för 2005 och 1,31% respektive 11,46% för 
2006.  
Varken analysmetoden ovan med jämförelse mot grupp noll eller regressionsanalysen ger 
några direkt starka bevis på att hypotesen om politisk påverkan stämmer. Artiklarna i 
referensramen visar på att hypotesen stämmer. Anledning till skillnad i resultat mellan vår 
studie och i referensramen beskrivna studier kan vara många. En anledning till att studien 
gjordes var att de tidigare undersökningarna är gjorda i USA med ett annat politiska system 
och med räkenskapen upprättade enligt US GAAP. De årsredovisningar vi studerat är som 
beskrivits upprättade enligt IFRS och skillnaderna i normerna kan vara en bidragande orsak 
till skillnad i resultat. En annan orsak till de svaga resultaten kan vara som Watts & 
Zimmerman (1986) själva beskriver som kritik mot positiv redovisningsteori, att ledningen 
faktiskt gjort redovisningsval som bäst återspeglar värderingen av tillgången och således 
företaget. Samtliga verkställande direktörer (agent) var också aktieägare vilket gör dem till 
delägare (principal) enligt agentteorin med konsekvensen att de kan ha ett större intresse för 
en långsiktig ihållande och sund värdering för företaget.  
 
 

5.3 Skuldsättningsgraden 
 
Skuldhypotesen gäller som beskrivits de bolag med hög andel skulder. Efter att vi undersökt 
spridningen av skuldsättningsgraden för de 27 bolagen, 54 årsredovisningar, så valde vi ut de 
med en skuldsättningsgrad överstigande 49 %. Denna gräns kan givetvis diskuteras men vi 
ansåg att om räntebärande skulder motsvarar ungefär 50 % eller mer av eget kapital så kan 
detta anses högt och det bör resultera i enligt hypotesen angivna redovisningsval.  
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  % 
Negativ nettoeffekt (Politisk) 62,5 
Negativ nettoeffekt (Noll) 54,5 
Förhållande (Styrka) 114,7 
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  Diagram 1. Analys - Skuldsättningsgrad 
Kategori Skuldsättningsgrad Antal 

1 S=0 19 
2 0<S<0,48 21 
3 S>0,49 14 

Tabell 16. Analys – Gruppering av skuldsättningsgrad 
 
Företag Skuldsättningsgrad 
Active Biotech 2005 0,58 
Active Biotech 2006 3,35 
Biophausia 2005 0,61 
Biophausia 2006 1,51 
Elekta 2005 0,49 
Elekta 2006 0,58 
Feelgood 2005 0,54 
Feelgood 2006 0,78 
Getinge 2005 0,95 
Getinge 2006 0,93 
Meda 2005 1,31 
Meda 2006 0,95 
Westergyllen 2005 1,43 
Westergyllen 2006 1,71 
Tabell 17. Analys – Företag med uppfyllt kriterium för skuldsättningsgrad 
 
Vi har för de bolag med hög skuldsättningsgrad (över 49%), som redovisas ovan, undersökt 
konstruerad nettoeffekt och jämfört om den stämmer överens med vad de bör redovisa enligt 
skuldhypotesen.  
 
Företag Skuld hög NettEf / obs Överensstämmande 
Active Biotech 2005 Ja  Ja 
Active Biotech 2006 Ja  Ja 
Biophausia 2005 Ja  Ja 
Biophausia 2006 Ja  Nej 
Elekta 2005 Ja  Ja 
Elekta 2006 Ja  Ja 
Feelgood 2005 Ja  Ja 
Feelgood 2006 Ja  Ja 
Getinge 2005 Ja  Ja 
Getinge 2006 Ja  Ja 
Meda 2005 Ja  Nej 
Meda 2006 Ja  Nej 
Westergyllen 2005 Ja  Ja 
Westergyllen 2006 Ja  Nej 
Tabell 18. Analys – Observerad nettoeffekt  skuldsättningsgrad 
 

 
 
 
 
 

Tabell 19. Analys – Frekvens överensstämmande 
 
 

  Antal % 
Överensstämmande 10 71,4 
Ej överensstämmande 4 28,6 
Totalt 14 100 
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Jämförelse med grupp noll. 
  % 
Positiv nettoeffekt (Skuld) 71,4 
Positiv nettoeffekt (Noll) 45,5 
Förhållande (Styrka) 157 
Tabell 20. Analys – Styrka skuldsättningsgrad 
 
Observerad nettoeffekt stämmer överens med vad de ska uppvisa enligt skuldhypotesen med 
71,4%. I relation till grupp noll så ger det ett förhållande, en styrka, på 157% vilket anses som 
godkänt. Även regressionsanalysen visade på en relativ hög förklaringsgrad och korrelation 
vid test av denna hypotes med ett R2 värde på 6,93% och korrelationskoefficient på 26,33% 
för 2005 men klart lägre värden för 2006. Det är alltså tio av fjorton företag som stämmer 
överens vilket gör att vi accepterar skuldgradshypotesen även i vår kontext, noterade företag 
på stockholmsbörsen med redovisningar upprättade enligt IFRS. 
 
 

5.4 Bonus 
 
Vi har undersökt om resultatkopplat bonusavtal finns för verkställande direktör och övrig 
ledningsgrupp. Där bonusavtal fanns för verkställande direktör har det också funnits 
bonusavtal för övriga i ledningsgruppen så någon särredovisning av dessa grupper är inte 
aktuellt. I 72 % av de 54 årsredovisningarna i vår population fanns det befintliga bonusavtal 
för den verkställande direktören vilket motsvarar 39 årsredovisningar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 21. Analys – Företag med bonusavtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företag med bonusavtal     
Aerocrine 2005 Biophausia 2006 Karobio 2005 Ortivus 2005 
Aerocrine 2006 Biotage 2006 Karobio 2006 Ortivus 2006 
AstraZeneca 2005 Biovitrum 2005 Meda 2005 Raysearch 2005 
AstraZeneca 2006 Biovitrum 2006 Meda 2006 Raysearch 2006 
Biogaia 2006 Elekta 2005 Medivir 2005 Sectra 2006 
Bioinvent 2005 Elekta 2006 Medivir 2006 Vitrolife 2005 
Bioinvent 2006 Getinge 2005 Nobel Biocare 2005 Vitrolife 2006 
Biolin 2005 Getinge 2006 Nobel Biocare 2006 Westergyllen 2005 
Biolin 2006 Human Care 2005 Orexo 2005 Westergyllen 2006 
Biophausia 2005 Human Care 2006 Orexo 2006  
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Vi har för de bolag med befintligt bonusavtal, som redovisas ovan, undersökt konstruerad 
nettoeffekt och jämfört om den stämmer överens med vad de bör redovisa 
enligt bonushypotesen.  

Förklaringar 
 
NettEf / obs: 
Den observerade 
nettoeffekten på resultatet. 
=Positiv, =Negativ. 
 
Överensstämmande: Visar om 
observerad nettoeffekt stämmer 
överens med hypotesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 22. Analys – Observerad nettoeffekt bonus 
 
 

 
 
 
 
 

Tabell 23. Analys – Frekvens överensstämmande 

Företag Bonus NettEf / obs Överensstämmande 
Aerocrine 2005 Ja  Nej 
Aerocrine 2006 Ja  Nej 
AstraZeneca 2005 Ja  Nej 
AstraZeneca 2006 Ja  Ja 
Biogaia 2006 Ja  Ja 
Bioinvent 2005 Ja  Nej 
Bioinvent 2006 Ja  Ja 
Biolin 2005 Ja  Ja 
Biolin 2006 Ja  Nej 
Biophausia 2005 Ja  Ja 
Biophausia 2006 Ja  Nej 
Biotage 2006 Ja  Ja 
Biovitrum 2005 Ja  Nej 
Biovitrum 2006 Ja  Ja 
Elekta 2005 Ja  Ja 
Elekta 2006 Ja  Ja 
Getinge 2005 Ja  Ja 
Getinge 2006 Ja  Ja 
Human Care 2005 Ja  Ja 
Human Care 2006 Ja  Ja 
Karobio 2005 Ja  Ja 
Karobio 2006 Ja  Ja 
Meda 2005 Ja  Nej 
Meda 2006 Ja  Nej 
Medivir 2005 Ja  Nej 
Medivir 2006 Ja  Nej 
Nobel Biocare 2005 Ja  Nej 
Nobel Biocare 2006 Ja  Nej 
Orexo 2005 Ja  Nej 
Orexo 2006 Ja  Nej 
Ortivus 2005 Ja  Ja 
Ortivus 2006 Ja  Nej 
Raysearch 2005 Ja  Ja 
Raysearch 2006 Ja  Ja 
Sectra 2006 Ja  Ja 
Vitrolife 2005 Ja  Ja 
Vitrolife 2006 Ja  Ja 
Westergyllen 2005 Ja  Ja 
Westergyllen 2006 Ja  Nej 

  Antal % 
Överensstämmande 22 56,4 
Ej överensstämmande 17 43,6 
Totalt 39 100 
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Jämförelse med grupp noll.  
  % 
Positiv nettoeffekt (Bonus) 56,4 
Positiv nettoeffekt (Noll) 45,5 
Förhållande (Styrka) 124 
Tabell 24. Analys – Styrka bonus 
 
56 % av underlaget som stämmer överens mot 44% som inte gör det kan inte anses vara så 
starka bevis för hypotesen. Inte heller visar överensstämmelsen i relation till grupp noll på 
några direkta bevis på hypotesens giltighet med en svag styrka på 124%. År 2005 visar 
regressionsanalysen (för bonus) på en förklaringsgrad (R-squared) på 4,43% vilket ger en 
korrelationskoefficient på 21,1% 
År 2006 visar regressionsanalysen på en förklaringsgrad (R-squared) på 9,7% vilket ger en 
korrelationskoefficient på 31,1% 
 
Varken analysmetoden ovan med jämförelse mot grupp noll eller regressionsanalysen ger 
några starka bevis på att bonushypotesen stämmer även om regressionsanalysen ger i 
sammanhanget en relativt hög determinationskoefficient år 2006. Anledning till skillnad i 
resultat mellan vår studie och i referensramen beskrivna studier kan vara många. Dels så har 
vi inte några uppgifter på hur exakt ledningens bonusavtal ser ut. Om bonusen är redan 
maximerad har de enligt teorin inte någon anledning att öka resultatet. I de årsredovisningar 
där bonusavtal (39st) fanns gick även femton av dessa med förlust vilket enligt Watts och 
Zimmerman (1986) kan bidra till att ledningen istället väljer strategier som minskar företagets 
vinst och således skjuter upp vinster till nästkommande år vilket kan vara en bidragande orsak 
till vårt resultat i studien. I nio årsredovisningar, av de 39 totalt med bonusavtal, så har även 
byte av verkställande direktör skett vilket enligt Wells (2002) med fler kan få Vd:n att välja 
redovisningsval som sänker vinsten (earning bath). Samtliga verkställande direktörer (agent) 
var också aktieägare vilket gör dem till delägare (principal) enligt agentteorin med 
konsekvensen att de kan ha ett större intresse för en långsiktig ihållande tillväxt på företaget 
istället för snabbt uppnådda vinstökningar. Fyra av företagen (8 årsredovisningar) uppfyller 
också kriteriet för politisk påverkan vars hypotes går tvärt emot bonushypotesen, det vill säga 
att dessa företag skall enligt hypotesen om politisk påverkan vidta redovisningsval som sänker 
resultatet. 
 
 

5.5 Samtliga hypoteser 
 
Nedan visar samtliga företag med uppfyllda hypoteskriterium, observerad nettoeffekt, 
nettoeffekt enligt hypotes och överensstämmelse.  

Företag Bonus Skuld 
Politiskt 
(storlek) 

NettEf / 
obs NettEf Hyp Överensstämmande 

Active Biotech2005 Nej Ja Nej   Ja 
Active Biotech2006 Nej Ja Nej   Ja 
Aerocrine 2005 Ja Nej Nej   Nej 
Aerocrine 2006 Ja Nej Nej   Nej 
Artimplant 2005 Nej Nej Nej  Noll - 
Artimplant 2006  Nej Nej Nej  Noll - 
AstraZeneca 2005 Ja Nej Ja   Ja 
AstraZeneca 2006 Ja Nej Ja   Nej 
Biogaia 2005 Nej Nej Nej  Noll - 
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Biogaia 2006 Ja Nej Nej   Ja 
Bioinvent 2005 Ja Nej Nej   Nej 
Bioinvent 2006 Ja Nej Nej   Ja 
Biolin 2005 Ja Nej Nej   Ja 
Biolin 2006 Ja Nej Nej   Nej 
Biophausia 2005 Ja Ja Nej   Ja 
Biophausia 2006 Ja Ja Nej   Nej 
Biotage 2005 Nej Nej Nej  Noll - 
Biotage 2006 Ja Nej Nej   Ja 
Biovitrum 2005 Ja Nej Nej   Nej 
Biovitrum 2006 Ja Nej Nej   Ja 
Diamyd 2005 Nej Nej Nej  Noll - 
Diamyd 2006 Nej Nej Nej  Noll - 
Elekta 2005 Ja Ja Nej   Ja 
Elekta 2006 Ja Ja Nej   Ja 
Feelgood 2005 Nej Ja Nej   Ja 
Feelgood 2006 Nej Ja Nej   Ja 
Getinge 2005 Ja Ja Ja   Nej 
Getinge 2006 Ja Ja Ja   Nej 
Human Care 2005 Ja Nej Nej   Ja 
Human Care 2006 Ja Nej Nej   Ja 
Karobio 2005 Ja Nej Nej   Ja 
Karobio 2006 Ja Nej Nej   Ja 
Meda 2005 Ja Ja Ja   Ja 
Meda 2006 Ja Ja Ja   Ja 
Medivir 2005 Ja Nej Nej   Nej 
Medivir 2006 Ja Nej Nej   Nej 
Nobel Biocare2005 Ja Nej Ja   Ja 
Nobel Biocare2006 Ja Nej Ja   Ja 
Orexo 2005 Ja Nej Nej   Nej 
Orexo 2006 Ja Nej Nej   Nej 
Ortivus 2005 Ja Nej Nej   Ja 
Ortivus 2006 Ja Nej Nej   Nej 
Probi 2005 Nej Nej Nej  Noll - 
Probi 2006 Nej Nej Nej  Noll - 
Q-med 2005 Nej Nej Nej  Noll - 
Q-med 2006 Nej Nej Nej  Noll - 
Raysearch 2005 Ja Nej Nej   Ja 
Raysearch 2006 Ja Nej Nej   Ja 
Sectra 2005 Nej Nej Nej  Noll - 
Sectra 2006 Ja Nej Nej   Ja 
Vitrolife 2005 Ja Nej Nej   Ja 
Vitrolife 2006 Ja Nej Nej   Ja 
Westergyllen 2005 Ja Ja Nej   Ja 
Westergyllen 2006 Ja Ja Nej   Nej 
Tabell  25. Analys – Observerad nettoeffekt samtliga hypoteser 
 
  Antal % 
Överensstämmande 28 51,9 
Ej överensstämmande 15 27,8 
Noll 11 20,3 
Totalt 54 100 
Tabell 26. Analys – Frekvens samtliga hypoteser 
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Resultat

52%

28%

20%

 
                      Diagram 2. Analys - Resultat 

52% motsvaras av de som är överensstämmande, 28% ej överensstämmande samt 20% av grupp noll 
som hypoteserna inte uttalar sig om. 

 
Hypotesen angående politisk påverkan väger tyngre än de två andra hypoteserna, så vid 
uppfyllt kriterium för politisk påverkan skall företagen visa ett negativ nettoeffekt även om de 
uppfyller kriterium för någon av de andra hypoteserna så som framgår av tabellen ovan.  
När man tittar på alla hypoteser samtidigt så stämmer 51,9% av observerad nettoeffekt med 
vad nettoeffekten bör vara enligt hypotesen mot 27,8% som är felaktiga. Grupp noll som ej 
uppfyller kriterier för någon av hypoteserna motsvarar 20,3%. Förhållandet mellan 
överensstämmande och ej överensstämmande ger 186,7% vilket får anses vara godkänt.  
År 2005 visar regressionsanalysen (för samtliga variabler) på en förklaringsgrad (R-squared) 
på 13,48% vilket ger en korrelationskoefficient på 36,71% 
År 2006 visar regressionsanalysen på en förklaringsgrad (R-squared) på 12,62% vilket ger en 
korrelationskoefficient på 35,53%. 
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6. Slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel redogörs för uppsatsen slutsatser som baseras på de resultat som 
framkommit i tidigare kapitel. Vi kommer även kritiskt granska vår egen studie samt ta upp 
förslag till vidare studier. 
 
 

6.1 Diskussion 
 
Syftet med studien var som angavs i det inledande avsnittet att undersöka giltigheten av de tre 
hypoteserna inom positiv redovisningsteori i hälsovårdsbolag noterade på stockholmsbörsen 
mellan åren 2005-2006. Alla de studierna som vi har utgått ifrån där en större del av återges i 
referensramen har visat på starka bevis på hypotesernas giltighet.  
Det var mycket på grund av skillnad i kontext som motiverade studien och det är troligen 
också den bakomliggande faktorn till skillnad i resultat i form av hypotesernas giltighet. 
  
I vår studie gav resultatet från hypotesen angående politisk påverkan och bonushypotesen i 
vår mening svaga resultat när de testades enskilt och enbart skuldgradshypotesen gav några 
direkta bevis för dess giltighet. När de testades alla tillsammans, som också var en motivering 
till studien, gav de ett starkare bevis för giltigheten hos hypoteserna. Sammantaget utifrån de 
siffror som presenterades i analysen framgår det att kriterierna som är uppfyllda för 
hypoteserna har viss betydelse för vilka redovisningsval företaget bestämmer sig för. De 
svaga resultaten i prövningen av bonushypotesen kan som nämndes i analysen ha många 
orsaker men en viktig orsak kan vara att vissa av företagen som uppfyllde detta kriterium 
också uppfyllde kriteriet för politisk påverkan och ska således visa på negativ nettoeffekt. 
Detta är också en viktig del att ta hänsyn till och vi riktar därför kritik till tidigare studier som 
enbart testat bonushypotesen och inte tagit hänsyn till denna faktor vilket med största 
sannolikhet gett utslag i deras resultat.  
 
Vi accepterar hypoteserna när de används tillsammans men enbart hypotesen om andel 
skulder när de testas enskilt. 
 
 

6.2 Kritisk granskning 
 
Vi anser att det är viktigt att vara självkritisk när man genomför studier och tar således här 
upp eventuella berörande faktorer vi kunde gjort bättre eller mer omfattande. När det gäller de 
redovisningsval vi undersökt så har vi exkluderat bland annat pensionsavsättningar vilket 
kunnat orsakat en skillnad i observerad nettoeffekt. Vi har också gjort vissa förenklingar i 
undersökningen för möjliggörandet av den då vi inte kunnat verifiera exakt hur varje 
bonusavtal för respektive verkställande direktör ser ut och inte heller vilka exakta 
låneavtalskriterium som företagen har att anpassa sig efter. Vi anser och andra sidan att det 
inte vore möjligt att ta hänsyn till allt detta med tanke på tidsbegränsningen och att 
informationen kan vara sekretessbelagd.  
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6.3 Fortsatt forskning 
 
Som förslag till fortsatt forskning med hänsyn till vår kritiska granskning skulle vi 
rekommendera att utöka undersökningen genom att inkludera de exakta bonusvillkoren och 
låneavtalsvillkoren samt en totaltäckning av redovisningsval där subjektiva bedömningar kan 
ske. Att enbart titta på en hypotes ser vi som förkastligt då sambandet mellan dem är en viktig 
faktor och det blir en allt för stor förenkling av verkligheten.
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Bilaga 
 
 
 
Data för regressionsanalysen har behandlats på följande sätt: 
 
Hypotes 
(oberoende) 

Kriterium 
uppfyllt* 

Ej uppfyllt 

Bonusavtal 1 0 
Skuldsättningsgrad  1 0 
Politiskt påverkan 1 0 
 
Nettoeffekt 
(beroende) 

 

Nettoeffekt Originaldata (nettoeffekt i kr/omsättning) 
 
*Samma kriterier och företag för respektive hypotes som i analysen ovan.  
Kriterium uppfyllt för bonus, antal företag: 21 
Kriterium uppfyllt för skuldsättningsgrad, antal företag: 7 
Kriterium uppfyllt för politisk påverkan, antal företag: 4 
 
  
 

2005 
 
Regression 1. 
Visar regression med nettoeffekt (beroende) och bonus (oberoende).  
Determinationskoefficienten visar på 4,43%. 
Korrelationskoefficienten: 21.1% 
 
--> REGRESS;Lhs=NETTOEFF;Rhs=ONE,BONUS$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = NETTOEFF Mean=   .8764705328E-01, S.D.=   .3283515605     | 
| Model size: Observations =      27, Parameters =   2, Deg.Fr.=     25 | 
| Residuals:  Sum of squares= 2.678730103    , Std.Dev.=         .32734 | 
| Fit:        R-squared=  .044397, Adjusted R-squared =          .00617 | 
| Model test: F[  1,     25] =    1.16,    Prob value =          .29145 | 
| Diagnostic: Log-L =     -7.1197, Restricted(b=0) Log-L =      -7.7327 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.162, Akaike Info. Crt.=       .676 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.36925,   Rho =       .31538 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .1836614527      .10911218        1.683   .1048 
 BONUS    -.1440215991      .13363458       -1.078   .2914  .66666667 
 
 
Regression 2. 
Visar regression med nettoeffekt (beroende) och skuldsättningsgraden (oberoende).  
Determinationskoefficienten visar på 6.93%. 
Korrelationskoefficienten: 26.33% 
 
--> REGRESS;Lhs=NETTOEFF;Rhs=ONE,SKULDGRA$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 



 
 

 

| Dep. var. = NETTOEFF Mean=   .8764705328E-01, S.D.=   .3283515605     | 
| Model size: Observations =      27, Parameters =   2, Deg.Fr.=     25 | 
| Residuals:  Sum of squares= 2.608788098    , Std.Dev.=         .32303 | 
| Fit:        R-squared=  .069348, Adjusted R-squared =          .03212 | 
| Model test: F[  1,     25] =    1.86,    Prob value =          .18445 | 
| Diagnostic: Log-L =     -6.7625, Restricted(b=0) Log-L =      -7.7327 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.189, Akaike Info. Crt.=       .649 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.42112,   Rho =       .28944 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .3744805453E-01  .72232792E-01     .518   .6087 
 SKULDGRA  .1936247095      .14186239        1.365   .1845  .25925926 
 
 
 
Regression 3. 
Visar regression med nettoeffekt (beroende) och politisk påverkan (oberoende).  
Determinationskoefficienten visar på 1.29%. 
Korrelationskoefficienten: 11.38% 
 
--> REGRESS;Lhs=NETTOEFF;Rhs=ONE,POLITISK$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = NETTOEFF Mean=   .8764705328E-01, S.D.=   .3283515605     | 
| Model size: Observations =      27, Parameters =   2, Deg.Fr.=     25 | 
| Residuals:  Sum of squares= 2.766891812    , Std.Dev.=         .33268 | 
| Fit:        R-squared=  .012947, Adjusted R-squared =         -.02654 | 
| Model test: F[  1,     25] =     .33,    Prob value =          .57201 | 
| Diagnostic: Log-L =     -7.5568, Restricted(b=0) Log-L =      -7.7327 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.130, Akaike Info. Crt.=       .708 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.40194,   Rho =       .29903 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .1029363447      .69368478E-01    1.484   .1503 
 POLITISK -.1032027169      .18022459        -.573   .5720  .14814815 
 
 
 
Regression 4. 
Visar regression med nettoeffekt (beroende) och bonus, skuldsättningsgrad, politisk påverkan 
(oberoende).  
Determinationskoefficienten visar på 13.48%. 
Korrelationskoefficienten: 36.71% 
 
--> REGRESS;Lhs=NETTOEFF;Rhs=ONE,BONUS,SKULDGRA,POLITISK$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = NETTOEFF Mean=   .8764705328E-01, S.D.=   .3283515605     | 
| Model size: Observations =      27, Parameters =   4, Deg.Fr.=     23 | 
| Residuals:  Sum of squares= 2.425315728    , Std.Dev.=         .32473 | 
| Fit:        R-squared=  .134799, Adjusted R-squared =          .02195 | 
| Model test: F[  3,     23] =    1.19,    Prob value =          .33390 | 
| Diagnostic: Log-L =     -5.7780, Restricted(b=0) Log-L =      -7.7327 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -2.111, Akaike Info. Crt.=       .724 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.48263,   Rho =       .25869 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .1340125995      .11303307        1.186   .2479 



 
 

 

 BONUS    -.1308466470      .13874397        -.943   .3554  .66666667 
 SKULDGRA  .2234198393      .14650761        1.525   .1409  .25925926 
 POLITISK -.1151422445      .18880245        -.610   .5479  .14814815 
 
 
2006 
 
Regression 1. 
Visar regression med nettoeffekt (beroende) och bonus (oberoende).  
Determinationskoefficienten visar på 9.7% 
Korrelationskoefficienten: 31.1% 
 
--> REGRESS;Lhs=NETTOEFF;Rhs=ONE,BONUS$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = NETTOEFF Mean=  -.1585053110    , S.D.=   .5860290204     | 
| Model size: Observations =      27, Parameters =   2, Deg.Fr.=     25 | 
| Residuals:  Sum of squares= 8.063039096    , Std.Dev.=         .56791 | 
| Fit:        R-squared=  .097001, Adjusted R-squared =          .06088 | 
| Model test: F[  1,     25] =    2.69,    Prob value =          .11379 | 
| Diagnostic: Log-L =    -21.9960, Restricted(b=0) Log-L =     -23.3734 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   -1.060, Akaike Info. Crt.=      1.777 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.94338,   Rho =       .02831 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -.4935837608      .23184821       -2.129   .0433 
 BONUS     .4308151498      .26289116        1.639   .1138  .77777778 
 
Regression 2. 
Visar regression med nettoeffekt (beroende) och skuldsättningsgrad (oberoende).  
Determinationskoefficienten visar på 0.29% 
Korrelationskoefficienten: 5.42% 
 
--> REGRESS;Lhs=NETTOEFF;Rhs=ONE,SKULDGRA$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = NETTOEFF Mean=  -.1585053110    , S.D.=   .5860290204     | 
| Model size: Observations =      27, Parameters =   2, Deg.Fr.=     25 | 
| Residuals:  Sum of squares= 8.902963359    , Std.Dev.=         .59676 | 
| Fit:        R-squared=  .002936, Adjusted R-squared =         -.03695 | 
| Model test: F[  1,     25] =     .07,    Prob value =          .78837 | 
| Diagnostic: Log-L =    -23.3337, Restricted(b=0) Log-L =     -23.3734 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    -.961, Akaike Info. Crt.=      1.877 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.15944,   Rho =      -.07972 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -.1769403224      .13343885       -1.326   .1968 
 SKULDGRA  .7110647265E-01  .26206870         .271   .7884  .25925926 
Regression 3. 
Visar regression med nettoeffekt (beroende) och skuldsättningsgrad (oberoende).  
Determinationskoefficienten visar på 1.31% 
Korrelationskoefficienten: 11.46% 
 
--> REGRESS;Lhs=NETTOEFF;Rhs=ONE,POLITISK$ 
 



 
 

 

+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = NETTOEFF Mean=  -.1585053110    , S.D.=   .5860290204     | 
| Model size: Observations =      27, Parameters =   2, Deg.Fr.=     25 | 
| Residuals:  Sum of squares= 8.811943854    , Std.Dev.=         .59370 | 
| Fit:        R-squared=  .013130, Adjusted R-squared =         -.02635 | 
| Model test: F[  1,     25] =     .33,    Prob value =          .56929 | 
| Diagnostic: Log-L =    -23.1950, Restricted(b=0) Log-L =     -23.3734 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    -.971, Akaike Info. Crt.=      1.866 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.02469,   Rho =      -.01234 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -.1859852381      .12379467       -1.502   .1455 
 POLITISK  .1854895081      .32162798         .577   .5693  .14814815 
 
 
 
Regression 4. 
Visar regression med nettoeffekt (beroende) och bonus, skuldsättningsgrad, politisk påverkan 
(oberoende).  
Determinationskoefficienten visar på 12.62%. 
Korrelationskoefficienten: 35.53% 
 
--> REGRESS;Lhs=NETTOEFF;Rhs=ONE,BONUS,POLITISK,SKULDGRA$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = NETTOEFF Mean=  -.1585053110    , S.D.=   .5860290204     | 
| Model size: Observations =      27, Parameters =   4, Deg.Fr.=     23 | 
| Residuals:  Sum of squares= 7.802223832    , Std.Dev.=         .58243 | 
| Fit:        R-squared=  .126211, Adjusted R-squared =          .01224 | 
| Model test: F[  3,     23] =    1.11,    Prob value =          .36636 | 
| Diagnostic: Log-L =    -21.5521, Restricted(b=0) Log-L =     -23.3734 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=    -.943, Akaike Info. Crt.=      1.893 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   1.96199,   Rho =       .01901 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -.6087010209      .27411792       -2.221   .0365 
 BONUS     .4771071390      .28584317        1.669   .1087  .77777778 
 POLITISK  .1310981519      .32997116         .397   .6948  .14814815 
 SKULDGRA  .2302345203      .27278400         .844   .4074  .25925926 
 
 
 


