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Avhandlingens syfte är att undersöka om bedrägliga finansiella rapporter som har 

upprättats av finländska företag kan upptäckas i en nyckeltalsanalys. Avhandlingens 

forskningsfråga är: Finns det ett samband mellan bedräglig finansiell rapportering och 

nyckeltal? De nyckeltal som väljs utgående från tidigare forskning är skuldsättning, 

kapitalomsättning, tillgångarnas struktur, lageromsättning, lönsamhet och likviditet. 

Metoden är en kvantitativ sekundäranalys av bokslutsdata. Indikatorn för bedräglig 

finansiell rapportering är en oren revisionsberättelse. Urvalet består av 100 bedrägliga 

företag och 100 obedrägliga företag. 

Resultatet av det oberoende t-testet och de logistiska regressionerna är att variabeln 

skuldsättning är signifikant och att de resterande variablerna inte är signifikanta. Högre 

skuldsättning ökar sannolikheten för en oren revisionsberättelse. Det finns alltså ett 

positivt samband mellan bedräglig finansiell rapportering och skuldsättning. Det finns 

inget samband mellan bedräglig finansiell rapportering och kapitalomsättning, 

tillgångarnas struktur, lageromsättning, lönsamhet eller likviditet. Resultatet 

överensstämmer delvis med tidigare forskningsresultat. Slutsatsen är att bedrägliga 

finansiella rapporter som har upprättats av finländska företag inte kan upptäckas i en 

nyckeltalsanalys. Även om det finns ett positivt samband mellan bedräglig finansiell 

rapportering och skuldsättning, så är det inte nog för att kunna klassificera finansiella 

rapporter som bedrägliga. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

White-collar crime eller manschettbrottslighet är ett begrepp som introducerades av 

Sutherland i ett tal till American Sociological Society år 1939. Begreppet väckte 

kriminologernas intresse för brott som tidigare inte hade studerats inom kriminologin. 

(Sutherland 1940, refererad i Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren & Thörn 

Berggren 2012: 33). Enligt Jacobson et al. (2012: 33) är Sutherlands teori genombrottet 

för forskningen om ekonomisk brottslighet, även om ämnet faktiskt hade studerats 

tidigare. 

Manschettbrottslighet var också ett fenomen i den nordiska akademiska diskussionen på 

1930-talet (Alalehto, Larsson & Korsell 2014: 10), men begreppet ekonomisk 

brottslighet uppmärksammades inte i den nordiska kriminalpolitiken förrän på 1970-

talet (Lindgren 2002, refererad i Alalehto et al. 2014: 10). Den finländska regeringen 

har fattat sju principbeslut om fleråriga handlingsprogram för bekämpningen av 

ekonomisk brottslighet och grå ekonomi sedan år 1996 (Inrikesministeriet 2016). 

Handlingsprogrammen omfattar reformer av lagstiftning, tillsyn och forskning. 

Ekonomisk brottslighet framläggs som ett ekonomiskt, socialt och kriminellt problem 

som orsakar det finländska samhället materiell och moralisk skada. (Alvesalo & Tombs 

2014: 554–557). 

Den materiella skada som ekonomisk brottslighet orsakar samhället är ekonomiska 

förluster på grund av förlorade skatteinkomster och lagstadgade avgifter. De 

ekonomiska förlusterna för det finländska samhället beräknas variera från några hundra 

miljoner euro till fem miljarder euro per år. Ekonomisk brottslighet orsakar också 

företag som bedriver laglig verksamhet skada eftersom deras konkurrensförutsättningar 

försämras. (Inrikesministeriet 2019). Den moraliska eller normativa skada som 

ekonomisk brottslighet orsakar samhället är bristande tro på samhällets auktoriteter och 

grundläggande institutioner (Larsson, Korsell & Alalehto 2014: 40). 

Ekonomiska brott enligt den finländska klassificeringen är skattebrott, bokföringsbrott, 

tjänstebrott, värdepappersmarknadsbrott, gäldenärsbrott och en del av miljöbrotten 

(Inrikesministeriet 2019). De vanligaste ekonomiska brotten är skattebedrägerier, 
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bokföringsbrott och gäldenärsbrott. Antalet nya ekonomiska brott som polisen fick 

kännedom om år 2018 var drygt 1 700. (Skatteförvaltningen 2019a). Det är ändå endast 

en del av de ekonomiska brotten som kommer till myndigheternas kännedom 

(Inrikesministeriet 2019). Största delen av de ekonomiska brotten anmäls av andra 

myndigheter som bekämpar ekonomisk brottslighet, främst Skatteförvaltningen och 

konkursboförvaltare (Skatteförvaltningen 2019a). Arten och kvantiteten av de 

ekonomiska brotten som anmäls till polisen påverkas av tillsynsmyndigheternas 

åtgärder och brottsbekämpningens prioriterade områden (Skatteförvaltningen 2019b). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Bedräglig finansiell rapportering är ett ekonomiskt brott. Bedräglig finansiell 

rapportering förvränger företagets ekonomiska ställning och nettoförmögenhet. 

(Margret & Peck 2015: 1). Användbarheten betecknar kvaliteten på finansiella rapporter 

(Margret & Peck 2015: 42). Finansiella rapporter ska vara tillförlitliga, transparenta, 

likformiga och relevanta för att vara användbara för intressenter (se Rezaee 2005: 278; 

Margret & Peck 2015: 42). Intressenterna förväntar sig aktiv bolagsstyrning för att 

trygga kvaliteten på finansiella rapporter (Rezaee 2005: 277). Bedräglig finansiell 

rapportering försämrar intressenternas förtroende för finansiella rapporter (Rezaee 2005: 

277). 

Enligt Alalehto et al. (2014: 10) publicerades den nordiska forskningen om ekonomisk 

brottslighet främst i rapporter utgivna av myndigheter på 1980-talet och 1990-talet, 

medan den publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter på 2000-talet. Vanliga 

teman för myndighetsforskningen är ekonomisk brottslighet och grå ekonomi som 

helhet, branscher med hög risk för ekonomisk brottslighet och grå ekonomi och 

föremålen för den effektiverade bekämpningen enligt statsrådets principbeslut. Data om 

ekonomisk brottslighet som myndigheter förfogar över är inte tillgängliga för 

allmänheten förutom som kriminalstatistik. Kriminalstatistik möjliggör dessvärre inga 

ingående undersökningar om enskilda ekonomiska brott. Dessutom är kriminalstatistik 

ett resultat av selektion (Korsell 2003). 

Forskning om bedräglig finansiell rapportering har tilldragit sig begränsat intresse i 

Finland. Gullkvist och Jokipii (2015) undersöker sambandet mellan uppfattade 
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personliga, etiska och kontextuella faktorer på finländska externa revisorers 

självuppfattade förmåga att bedöma risken för bedräglig finansiell rapportering. 

Forskning om bedräglig finansiell rapportering har tilldragit sig större intresse 

internationellt. Bland annat Persons (1995) och Spathis (2002) undersöker sambandet 

mellan bedräglig finansiell rapportering och nyckeltal. En undersökning av sambandet 

mellan bedräglig finansiell rapportering och nyckeltal är intressant eftersom den kan 

bidra till tolkningen av de finansiella rapporternas kvalitet. 

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Avhandlingens syfte är att undersöka om bedrägliga finansiella rapporter som har 

upprättats av finländska företag kan upptäckas i en nyckeltalsanalys. En kvantitativ 

undersökning i form av en sekundäranalys av bedrägliga finansiella rapporter och 

obedrägliga finansiella rapporter företas för att uppnå syftet. 

Avhandlingens forskningsfråga är: 

 Finns det ett samband mellan bedräglig finansiell rapportering och nyckeltal? 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas med avseende på de finansiella rapporterna och företagen. 

För det första avgränsas de finansiella rapporterna till att endast omfatta finansiella 

rapporter som har upprättats enligt finländsk redovisningsnormering, eftersom olika 

redovisningsnormeringar eller redovisningsstandarder tillåter redovisning av olika slag. 

För det andra avgränsas de finansiella rapporterna till att endast omfatta finansiella 

rapporter för hela räkenskapsperioden, eftersom alla företag inte är skyldiga att upprätta 

mellanbokslut eller halvårsrapporter. För det tredje avgränsas de finansiella rapporterna 

till att endast omfatta resultaträkningen enligt kostnadsslag och balansräkningen, 

eftersom alla nyckeltal inte kan beräknas om resultaträkningen har upprättats enligt 

funktion och eftersom alla företag inte är skyldiga att upprätta en finansieringsanalys, 

noter och en verksamhetsberättelse. Företagen avgränsas till att endast omfatta privata 

aktiebolag, eftersom de flesta publika aktiebolag är noterade bolag som ska tillämpa 
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internationella redovisningsstandarder och eftersom schemat för resultaträkningen och 

balansräkningen skiljer sig mellan olika organisationsformer. 

 

1.5 Disposition 

Avhandlingen indelas i fem kapitel. Det första kapitlet är inledningen. Bakgrunden om 

ekonomisk brottslighet beskrivs i det första underkapitlet, och problemet med bedräglig 

finansiell rapportering avhandlas i det andra underkapitlet. Avhandlingens syfte och 

forskningsfråga presenteras i det tredje underkapitlet, och undersökningens 

avgränsningar presenteras i det fjärde underkapitlet. Avhandlingens disposition beskrivs 

i det femte underkapitlet. 

Det andra kapitlet är den teoretiska referensramen. Begreppet ekonomisk brottslighet 

definieras och typologiseras i det första underkapitlet, och begreppet bedräglig finansiell 

rapportering definieras i det andra underkapitlet. Den kriminologiska teorin the theory 

of criminal violation of financial trust
1
 presenteras i det tredje underkapitlet. Tidigare 

forskning om bedräglig finansiell rapportering och hypoteser utgående från den 

formuleras i det fjärde underkapitlet. 

Det tredje kapitlet är metoden. De faktorer som påverkar den företagsekonomiska 

forskningen och de två huvudsakliga forskningsstrategierna beskrivs i det första 

underkapitlet, och den kvantitativa forskningsprocessen enligt Bryman och Bell (2017) 

beskrivs i det andra underkapitlet. Undersökningsdesignen och undersökningsmetoden 

beskrivs och motiveras i det tredje underkapitlet. Mått på begreppen utformas utgående 

från tidigare forskning i det fjärde underkapitlet, och valet av data och urvalet av 

bedrägliga företag och obedrägliga företag redogörs för i det femte underkapitlet. 

Analysstrategin presenteras i det sjätte underkapitlet. 

Det fjärde kapitlet är resultaten och diskussionen. Deskriptiv statistik presenteras i det 

första underkapitlet. Resultatet av det oberoende t-testet presenteras i det tredje 

underkapitlet, och resultaten av de logistiska regressionerna presenteras i det tredje 

underkapitlet. Resultaten diskuteras och slutsatserna formuleras i det fjärde 

underkapitlet. 

                                                 
1
 teorin om brottsligt missbruk av finansiellt förtroende [egen översättning] 
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Det femte kapitlet är sammanfattningen. Reliabilitet och validitet definieras och 

utvärderas i det första underkapitlet. Förslag till fortsatt forskning ges i det andra 

underkapitlet. 
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2 Teoretisk referensram 

Det första steget i den kvantitativa forskningsprocessen (se underkapitel 3.2 Den 

kvantitativa forskningsprocessen för en beskrivning) är teori (Bryman & Bell 2017: 

166–168). Den teoretiska referensramen presenteras i det här kapitlet. I det första 

underkapitlet definieras och typologiseras begreppet ekonomisk brottslighet. Begreppet 

bedräglig finansiell rapportering definieras i följande underkapitel. I det tredje 

underkapitlet presenteras den kriminologiska teorin the theory of criminal violation of 

financial trust. Tidigare forskning om bedräglig finansiell rapportering presenteras och 

hypoteser formuleras utgående från den i det fjärde och sista underkapitlet. 

 

2.1 Definition av och typologi om ekonomisk brottslighet 

Ekonomisk brottslighet är ett kriminologiskt samlingsbegrepp med många definitioner 

(Korsell 2003: 167). Enligt Bergqvist (2007: 35) finns det inget som är ekonomisk 

brottslighet, men däremot finns det många åsikter om vad som bör vara ekonomisk 

brottslighet. Skillnader uppfattas mellan juridiska, myndighetsmässiga och akademiska 

definitioner (Jacobson et al. 2012: 29; Larsson et al. 2014: 25). Enligt Bergqvist (2007: 

40–51) finns det två övergripande kategorier för definitionerna av ekonomisk 

brottslighet, definitioner ur normperspektivet och definitioner utifrån brottets 

karakteristika. Definitioner ur normperspektivet grundar sig på den typ av 

normöverträdelse som ska ha skett för att handlingen ska anses vara ett ekonomiskt 

brott. Lagförda brott, brott enligt strafflagstiftning, lagöverträdelser och normbrott är de 

alternativa typerna av normöverträdelser. Det finns ytterligare två underkategorier för 

definitioner utifrån brottets karakteristika, omständigheter kring handlingen; och offer 

och skadeverkningar. Definitioner som grundar sig på omständigheter kring handlingen 

utgår från motiv, kontext, beständighet, aktör eller planering. Definitioner som grundar 

sig på offer och skadeverkningar utgår från handlingens negativa konsekvenser, det vill 

säga art, omfattning eller typ av utsatthet. 

Den vedertagna definitionen av ekonomisk brottslighet är vinstmotiverade lagbrott som 

begås inom legal näringsverksamhet (Larsson et al. 2012: 26). Enligt Bergqvist (2017: 

209) ska en alternativ undersökning av ekonomisk brottslighet, det vill säga en 
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undersökning som inte utgår från kriminalstatistik, inte begränsas till en legal definition. 

Den definition som avses med ekonomisk brottslighet i den här avhandlingen är 

vinstmotiverade normbrott som begås inom legal näringsverksamhet. Skillnaden mellan 

den vedertagna definitionen och definitionen i avhandlingen enligt Bergqvists (2007: 

40–51) kategorisering är normperspektivet. 

Ett alternativt begrepp för ekonomisk brottslighet är white-collar crime eller 

manschettbrottslighet. Manschettbrottslighet är brott som begås av respekterade 

personer med hög social status under utövandet av deras yrkesverksamhet (Sutherland 

1949: 9). Ekonomisk brottslighet anses emellertid inte längre anknyta till 

gärningspersonens höga sociala status (Alalehto et al. 2014: 12). 

Skillnaden mellan ekonomisk brottslighet och grå ekonomi enligt Bergqvists (2007: 40–

51) kategorisering är typen av utsatthet. Enligt Träskman (2014: 56–60) kan 

ekonomiska brott kategoriseras utgående från följande grupper av offer: delägare, 

bolagsmän, aktieinnehavare och partner; borgenärer, borgensmän och garanter; 

anställda och arbetstagare; kunder och konsumenter; konkurrenter och medtävlare; 

miljön; och företaget. Den finländska definitionen av grå ekonomi är: "[S]ådan 

verksamhet inom en organisation där vissa lagstadgade skyldigheter försummas i syfte 

att undvika skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller 

arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller avgifter som tullen tar ut eller i syfte att få 

ogrundade återbetalningar" (Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi 1207/2010 2 

§). Ekonomiska brott kan drabba alla grupper av offer, men grå ekonomi drabbar i första 

hand staten (se Träskman 2014: 57–58). Brott mot staten tillhör samma grupp som brott 

mot borgenärer, borgensmän och garanter enligt Träskmans (2014: 57–58) 

kategorisering. 

Skillnaden mellan ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet enligt Bergqvists 

(2007: 40–51) kategorisering är kontexten. Ekonomisk brottslighet sker inom ramen för 

legal verksamhet, medan organiserad brottslighet är i sig illegal verksamhet (Bergqvist 

2007: 51–55; Jacobson et al. 2012: 40; Larsson et al. 2014: 27–29). Förhållandet mellan 

ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet kan ändå betraktas som 

överlappande istället för ömsesidigt uteslutande (Bergqvist 2007: 54–55). 
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2.2 Definition av bedräglig finansiell rapportering 

"Svekfull eller vilseledande" (Svenska akademien 2009) är betydelsen av ordet 

bedräglig. Bedräglig finansiell rapportering är alltså svekfull eller vilseledande 

finansiell rapportering. Enligt Margret och Peck (2015: 1) är definitionen av bedräglig 

finansiell rapportering "an act of deliberate deceit that results in a misleading 

representation, material misstatement or intended exclusion in a business entity's 

financial accounts"2 (Margret & Peck 2015: 1). Det är avsikten att vilseleda 

intressenterna om företagets ekonomiska ställning som gör handlingen bedräglig. Utan 

avsikten är handlingen ett ärligt misstag. Den vilseledande framställningen, de 

väsentligt felaktiga uppgifterna eller det avsiktliga utelämnandet kan avse både 

finansiell information och icke-finansiell information. (Margret & Peck 2015: 1, 5–6). 

Ett alternativt begrepp för bedräglig finansiell rapportering är management fraud eller 

bedrägeri som begås av ledningen. Det alternativa begreppet framhäver att ledningen 

ansvarar för de finansiella rapporterna, och att ledningen är i en sådan ställning att den 

kan förbättra eller försämra de finansiella rapporterna. Det är ändå inte uteslutande den 

högsta ledningen som begår bedräglig finansiell rapportering. En person i någon form 

av förtroendeställning har möjlighet att förändra de finansiella rapporterna. Högre 

chefer, lägre chefer, redovisare och alla anställda som registrerar data i 

redovisningssystemet är direkt eller indirekt involverade i att upprätta de finansiella 

rapporterna. (Margret & Peck 2015: 1–2, 43). 

 

2.3 The theory of criminal violation of financial trust 

Kriminologiska teorier är förklarande teorier. Det finns kriminologiska teorier som 

förklarar brottsliga beteenden, rättsnormer eller rättstillämpning (Hauge 1989, refererad 

i Jacobson et al. 2012: 60). De flesta kriminologiska teorier är beteendeteorier (Hauge 

1989, refererad i Jacobson et al. 2012: 60) som förklarar orsaker eller motiv till det 

brottsliga handlandet (Jacobson et al. 2012: 59). De kriminologiska beteendeteorierna 

förklarar kriminaliteten på samhällsnivå, gruppnivå eller individnivå (Hauge 1989, 

refererad i Jacobson et al. 2012: 60). Ekonomisk brottslighet utgörs av många typer av 

                                                 
2
 "en överlagt bedräglig handling som resulterar i en vilseledande framställning, väsentligt felaktiga 

uppgifter eller avsiktligt utelämnande i en affärsenhets finansiella rapporter" [egen översättning] 
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brott av olika karaktär, och det är utmanande att finna en kriminologisk teori som 

förklarar alla typer av ekonomiska brott. De kriminologiska teorier som specifikt 

förklarar den ekonomiska brottsligheten är dessutom relativt få. Generella 

kriminologiska teorier omfattar alla typer av ekonomiska brott, men ger ingen 

substantiell förklaring. Andra kriminologiska teorier förklarar vad som särskiljer 

ekonomiska brott från andra typer av brott. (Jacobson et al. 2012: 59, 75). 

The theory of criminal violation of financial trust av Cressey (1953) baseras på tre 

faktorer: ett problem som inte kan delges
3
, möjlighet och rationalisering. Teorin har 

senare benämnts the fraud triangle eller bedrägeritriangeln (se Margret & Peck 2015: 2–

3). Hypotesen som inducerades under forskningsprocessen är: 

Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial 

problem which is non-shareable, are aware that this problem can be secretly resolved by 

violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that 

situation verbalizations which enable them to adjust their conceptions of themselves as trusted 

persons with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property.
4
 

(Cressey 1953: 30) 

Alla tre faktorer måste sammanfalla för att det finansiella förtroendet ska missbrukas. 

Om någon av faktorerna inte föreligger missbrukas inte det finansiella förtroendet. 

Undersökningen som teorin grundas på genomfördes huvudsakligen som intervjuer med 

amerikanska fångar som hade mottagit en förtroendeställning i god tro och som 

brottsligt hade missbrukat det förtroendet åren 1949–1951. (Cressey 1953: 19–26, 33–

34, 139). Bedräglig finansiell rapportering är en typ av brottsligt missbruk av finansiellt 

förtroende (se Gillin 1946, refererad i Cressey 1953: 45–47). 

Den första faktorn är ett problem som inte kan delges. Att ett problem inte kan delges 

innebär att personen i förtroendeställning upplever att problemet måste hållas privat och 

hemligt. Känslor såsom stolthet och skam kan medföra den uppfattningen. Andra 

personers värderingar och attityder är alltså av betydelse för personen i 

förtroendeställning. Ett finansiellt problem som inte kan delges kan lösas genom att 

                                                 
3
 eng. non-shareable problem 

4
 "Betrodda personer blir förtroendemissbrukare när de föreställer sig själva att de har ett finansiellt 

problem som inte kan delges, är medvetna om att det här problemet kan lösas hemligt genom att 

missbruka den finansiella förtroendeställningen, och kan på sitt eget beteende i den situationen tillämpa 

verbaliseringar som möjliggör för dem att anpassa sina uppfattningar om sig själva som betrodda personer 

med sina uppfattningar om sig själva som användare av de anförtrodda tillgångarna eller den anförtrodda 

egendomen." [egen översättning] 
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missbruka ett finansiellt förtroende, medan ett icke-finansiellt problem sällan kan lösas 

genom att missbruka ett finansiellt förtroende. Typiska situationer för ett problem som 

inte kan delges härrörs från brott mot tillskrivna förpliktelser, personliga misslyckanden, 

affärsomsvängningar, fysisk isolering, statuseftersträvande och relationer mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Alla situationer har tre gemensamma omständigheter. För 

det första är det ett problem som inte kan delges. För det andra relaterar problemet till 

personens statuseftersträvande eller statusbibehållande beteende. För det tredje väcker 

problemet ett behov av en lösning. (Cressey 1953: 34–66, 75–76, 144). 

Den andra faktorn är möjlighet. En förtroendeställning utgör en möjlighet för att lösa 

det finansiella problemet som inte kan delges. Personen i förtroendeställning måste 

förstå att de anförtrodda tillgångarna kan användas för att lösa problemet som inte kan 

delges. Om personen i förtroendeställning inte förstår att de anförtrodda tillgångarna 

kan användas för att lösa problemet som inte kan delges är möjligheten lika obefintlig 

som för en person som inte är i en förtroendeställning. Personens förmåga att förstå att 

förtroendeställningen kan missbrukas för att lösa problemet som inte kan delges innebär 

att allmän kunskap om missbruk av förtroende tillämpas på en specifik situation. 

Förtroendets natur är sådan att personer i förtroendeställning i regel förstår att 

förtroendeställningen kan missbrukas. Den tekniska färdigheten som krävs för att 

missbruka förtroendeställningen finns i allmänhet långt innan problemet som inte kan 

delges uppstår. (Cressey 1953: 77–78, 91). 

Den tredje faktorn är rationalisering. Rationaliseringen är motivationen för det brottsliga 

missbruket av förtroendet. Personen i förtroendeställning tänker inte ut en ny 

rationalisering, utan tillämpar en allmän rationalisering på en specifik situation. 

Rationaliseringen är att missbruket av förtroendet i grunden inte är brottsligt, att 

missbruket av förtroendet är berättigat eller att missbruket av förtroendet är en del av en 

allmän oansvarighet som personen i förtroendeställning inte är helt ansvarig för. 

Rationaliseringen hänger ihop med typen av missbruk av förtroende. Rationaliseringen 

finns före eller åtminstone samtidigt som förtroendet missbrukas, men överges ofta efter 

att förtroendet har missbrukats. Rationaliseringen utesluter andra typer av brottsligt 

beteende än brottsligt missbruk av finansiellt förtroende. (Cressey 1953: 93–95, 136–

137, 140). 
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Enligt Alalehto (2014: 226–227) har the theory of criminal violation of financial trust 

ett begränsat förklaringsvärde. Undersökningar visar att det inte finns någon social 

problematik bakom de ekonomiska brotten (Wheeler, Weisburd & Sarat 1988, refererad 

i Alalehto 2014: 227), att alla ekonomiska brottslingar inte känner skuld eller skam för 

att de begår ekonomiska brott (Alalehto 2002, refererad i Alalehto 2014: 227), och att 

en del ekonomiska brottslingar ser ekonomisk brottslighet som en livsstil (Simon 1999, 

refererad i Alalehto 2014: 227). 

De teorier som Merton (refererad i Bryman & Bell 2017: 39–40) benämner omfattande 

eller stora teorier är teorier om sociala system på en generell och abstrakt nivå, medan 

de teorier som Merton (refererad i Bryman & Bell 2017: 39–40) benämner teorier på 

mellannivå är teorier som försöker förstå och förklara en begränsad aspekt av det 

samhälleliga livet. Det är främst teorier på mellannivå som vägleder forskningen. 

Forskningen kan också ha en lös koppling, eller ingen koppling alls, till stora teorier 

eller mellannivåteorier. Då fungerar den relevanta litteraturen i ämnesområdet som 

motsvarigheten till en teori. (Bryman & Bell 2017: 41). The theory of criminal violation 

of financial trust är en teori på mellannivå, men det är ändå litteraturen om bedräglig 

finansiell rapportering som vägleder undersökningen i den här avhandlingen. 

 

2.4 Tidigare forskning om bedräglig finansiell rapportering och 

hypoteser 

Det första steget i den kvantitativa forskningsprocessen, teori (Bryman & Bell 2017: 

166–168), fortsätter i det här underkapitlet. Det andra steget i den kvantitativa 

forskningsprocessen är hypoteser (Bryman & Bell 2017: 166–168). Hypoteser 

formuleras också i det här underkapitlet, utgående från tidigare forskning om bedräglig 

finansiell rapportering. 

Hogan, Rezaee, Riley och Velury (2008: 231–233) sammanfattar den akademiska 

litteraturen om bedräglig finansiell rapportering. Sammanfattningen behandlar fem 

ämnen: faktorer som inverkar på bedrägligt finansiellt beteende i en organisation; 

revisorns metoder för och förmåga att upptäcka bedrägeri; bedrägeririskbedömningens 

inverkan på revisionsplanering och granskningsåtgärder; revisionsområden med hög 
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risk; och revisionskommittéernas roll, upptäckten av lagstridiga handlingar, revisorns 

attityd och kriminaltekniska specialisters roll. 

Faktorer som inverkar på bedrägligt finansiellt beteende i en organisation är motiv, 

möjlighet och attityd eller rationalisering för att begå bedrägeri. Den samlade 

benämningen är bedrägeritriangeln. Det finns omfattande forskning om motiven för och 

möjligheten att begå bedrägeri, men mindre forskning om attityd eller rationalisering för 

att begå bedrägeri och forskning som undersöker alla faktorer samtidigt. (Hogan et al. 

2008: 232–237, 246–247). 

Revisorns metoder för och förmåga att upptäcka bedrägeri är genom att tillämpa 

regressionsmodeller, beslutshjälpmedel och analytiska metoder. Den akademiska 

litteraturen understöder användningen av regressionsmodeller och beslutsstödsystem för 

att förbättra bedrägeririskbedömningen. Däremot finns det väldigt begränsat underlag 

för att revisorns förmåga att bedöma bedrägeririsken förbättras med användningen av 

checklistor. De traditionella analytiska metoderna har också begränsad framgång i att 

identifiera bedrägeri, medan två potentiellt framgångsrika metoder är Benford’s Law 

och neurala nätverk. Bedrägeririskbedömningens inverkan på revisionsplanering och 

granskningsåtgärder är begränsad. Den akademiska litteraturen visar att revisorerna inte 

utökar granskningsåtgärderna för att ta itu med de identifierade bedrägeririskerna i 

riskbedömningen. Revisionsområden med hög risk är, enligt Public Company 

Accounting Oversight Board, intäktsregistrering, väsentliga eller ovanliga 

resultatregleringar, transaktioner med närstående, värdering till verkligt värde, finansiell 

kvartalsinformation och väsentliga eller ovanliga bokföringshändelser. Det finns endast 

begränsad forskning om bedräglig finansiell rapportering och värdering till verkligt 

värde, finansiell kvartalsinformation och väsentliga eller ovanliga bokföringshändelser. 

(Hogan et al. 2008: 237–244, 247). 

Revisionskommittéernas roll, upptäckten av lagstridiga handlingar, revisorns attityd och 

kriminaltekniska specialisters roll är det sista ämnet som behandlas. Det finns ingen 

specifik forskning om kommunikationen mellan revisor och revisionskommitté eller om 

revisorns förmåga att upptäcka lagstridiga handlingar. Inte heller finns det någon 

specifik forskning om hur och när en kriminalteknisk specialist ska användas i ett 

revisionsuppdrag och vilka professionella standarder som ska tillämpas, eller om 
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revisorns attityd avviker från den kriminaltekniska specialistens attityd. (Hogan et al. 

2008: 244–245). 

Hasnan, Abdul Rahman och Mahenthiran (2013: 1) undersöker faktorer som relaterar 

till bedräglig finansiell rapportering i Malaysia. Faktorerna är indikatorer för ledningens 

rationalisering, motiv och möjlighet (Hasnan et al. 2013: 2). Begreppen liknar alltså 

begreppen i the theory of criminal violation of financial trust. Undersökningen visar att 

det finns ett signifikant positivt samband mellan tidigare brott, grundare som är 

styrelsemedlemmar, finansiella svårigheter, flera styrelseposter, resultatmanipulering 

och bedräglig finansiell rapportering. Det finns ett signifikant negativt samband mellan 

transaktioner med närstående, familjeägande, utländskt ägande, revisionskvalité och 

bedräglig finansiell rapportering. Det finns däremot inget samband mellan varken 

politiska anknytningar eller oberoende styrelsemedlemmar och bedräglig finansiell 

rapportering. (Hasnan et al. 2013: 14–22). 

Beasley, Carcello, Hermanson och Lapides (2000: 442) undersöker teknikerna för 

bedräglig finansiell rapportering och jämför bolagsstyrningsmekanismerna i bedrägliga 

företag med obedräglig riktmärkning i teknikbranschen, hälsovårdsbranschen och 

finansbranschen. Undersökningen visar att de två vanligaste teknikerna för bedräglig 

finansiell rapportering för hela materialet är felaktig intäktsföring och övervärdering av 

tillgångar. Felaktig intäktsföring är vanligare i teknologibranschen än i finansbranschen, 

medan övervärdering av tillgångar är vanligare i finansbranschen än i 

teknologibranschen. Förskingring av tillgångar är också vanligare i finansbranschen än i 

teknologibranschen. Mindre än 20 procent av företagen i varje bransch tillämpar 

oändamålsenliga upplysningar som teknik för bokslutsbedrägeri, medan kostnaderna 

eller skulderna undervärderas av ca 15 procent av företagen i varje bransch. 

Undersökningen visar också att bedrägliga företag har färre revisionskommittéer, färre 

oberoende revisionskommittéer, färre revisionskommittémöten, mindre internt 

revisionsstöd och färre oberoende styrelser än den obedrägliga riktmärkningen för hela 

materialet. Sannolikheten för att bedrägliga företag i teknologi- och finansbranschen har 

en revisionskommitté är lägre än i riktmärkningen, medan antalet 

revisionskommittémöten är färre i de bedrägliga företagen i teknologi- och 

hälsovårdsbranschen än i riktmärkningen. I motsats till tidigare forskning finns ingen 

signifikant skillnad mellan bedrägliga företag i någon av branscherna och den 

obedrägliga riktmärkningen med avseende på styrelsens storlek, verkställande 
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direktörens anställningslängd och innehavet av posten som verkställande direktör och 

styrelseordförande av samma person. (Beasley et al. 2000: 447–452). 

Beasley, Carcello, Hermanson och Neal (2010: 1) undersöker misstänkt bedräglig 

finansiell rapportering tillkännagiven i Accounting and Auditing Enforcement Releases 

(AAER) av U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) mellan januari 1998 och 

december 2007. Företag misstänkta för bedräglig finansiell rapportering undersöks och 

jämförs med obedrägliga företag utgående från karakteristika för företaget, 

gärningspersonen, bedrägeriet, bolagsstyrningen, den externa revisionen och 

konsekvenserna (Beasley et al. 2010: 1, 10). De resultat som är relevanta för den här 

avhandlingen presenteras. 

Karakteristika för företaget är att företag i den undre kvartilen är förlustbringande eller 

har ett negativt kassaflöde i verksamheten räkenskapsperioden före den bedrägliga 

tidsperioden (Beasley et al. 2010: 11). Gärningspersonens motiv för bedräglig finansiell 

rapportering är att uppnå externa resultatförväntningar av analytiker och andra 

intressenter; att uppnå interna ekonomiska målsättningar eller att få företaget att framstå 

som bättre än vad det är; att dölja en försämrad ekonomisk situation; att höja 

aktiekursen; att stärka den ekonomiska ställningen inför finansiering i form av eget 

kapital eller främmande kapital; att öka ledningens ersättning genom att uppnå 

bonusmål eller att höja aktiekursen; och att dölja tillgångar som är förskringade till sin 

personliga fördel. (Beasley et al. 2010: 14). 

Längden på bedrägeriet är flera räkenskapsperioder, med en genomsnittsperiod på 31,4 

månader och en medianperiod på 24 månader. Tidsperioden understiger tolv månader 

endast i 13 procent av företagen. Den längsta tidsperioden är 180 månader. (Beasley et 

al. 2010: 15–17). De vanligaste metoderna för bedräglig finansiell rapportering är 

felaktig intäktsföring (61 procent av alla fall) och övervärdering av tillgångar (51 

procent). Andra metoder för bedräglig finansiell rapportering är undervärdering av 

kostnader eller skulder (31 procent av alla fall), döljande genom användningen av 

transaktioner med närstående (18 procent) och förskingring av tillgångar (14 procent). 

Övriga diverse metoder som tillämpas är förvärv, joint ventures och nettning av belopp 

(20 procent av alla fall). Intäkterna intäktsförs felaktigt huvudsakligen genom att fiktiva 

intäkter redovisas (48 procent av alla fall) eller genom att intäkter redovisas för tidigt 

(35 procent). Tillgångar, däremot, övervärderas genom att befintliga tillgångar 
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övervärderas eller kostnader aktiveras (46 procent av alla fall) eller genom att fiktiva 

tillgångar eller tillgångar som inte ägs redovisas (11 procent). De två vanligaste 

tillgångarna som rapporteras bedrägligt är omsättningstillgångarna (51 fall) och 

försäljningsfordringarna (43 fall). Andra tillgångar som rapporteras bedrägligt är 

bestående tillgångar (24 fall), finansiella värdepapper och likvida medel (19 fall), 

lånefordringar (13 fall), placeringar (12 fall) och utgiftsförskott (11 fall). (Beasley et al. 

2010: 18–19). 

Med avseende på extern revision är sannolikheten för att få en ren revisionsberättelse 

med reservation högre för ett företag misstänkt för bedräglig finansiell rapportering än 

för ett obedrägligt företag. Med avseende på konsekvenser är sannolikheten signifikant 

högre för ett företag misstänkt för bedräglig finansiell rapportering att försättas i 

konkurs, likvideras, avregistreras från börsen eller ägna sig åt försäljning av väsentliga 

tillgångar än ett obedrägligt företag. (Beasley et al. 2010: 34–40). 

I en undersökning av Persons (1995) utvecklas modeller som identifierar faktorer 

förknippade med bedräglig finansiell rapportering genom att använda bokslutsdata. 

Urvalet består av 103 bedrägliga och 103 obedrägliga företag för bedrägeriåret, och 100 

bedrägliga och 100 obedrägliga företag för det föregående året. De bedrägliga företagen 

erhålls från Accounting Series Releases (ASR) utfärdade mellan år 1974 och 1981 och 

Accounting and Auditing Enforcement Releases (AAER) utfärdade mellan år 1982 och 

1991. Ett bedrägligt företag matchas slumpvis med ett obedrägligt företag i 

COMPUSTAT på basen av bransch och tidsperiod. Tio nyckeltal eller variabler väljs 

utgående från tidigare forskning så att skuldsättning mäts med skulder/tillgångar, 

lönsamhet med räkenskapsperiodens resultat/tillgångar och balanserade vinster/ 

tillgångar, tillgångarnas struktur med rörliga tillgångar/tillgångar, fordringar/tillgångar 

och omsättningstillgångar/tillgångar, likviditet med rörelsekapital/tillgångar, kapital-

omsättning med omsättning/tillgångar, storlek med den naturliga logaritmen av 

tillgångarna i slutet av räkenskapsperioden och generell ekonomisk ställning med 

Z-score. Två stegvisa logistiska modeller utvecklas, en för bedrägeriåret och en för det 

föregående året. Modellernas prediktionsförmåga utvärderas genom att jämföra den 

förväntade kostnaden för felklassificering enligt Dopuch et al. med den förväntade 

kostnaden för en naiv strategi som klassificerar alla företag som obedrägliga företag. 

(Persons 1995: 38–42). 
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Båda modellerna innefattar samma fyra variabler med hög signifikansnivå: 

skulder/tillgångar, omsättning/tillgångar, rörliga aktiva/tillgångar och den naturliga 

logaritmen av tillgångarna i slutet av räkenskapsperioden. Resultaten indikerar att 

bedrägliga företag har högre skuldsättning, lägre kapitalomsättning och högre 

proportion av rörliga tillgångar än obedrägliga företag och att bedrägliga företag är 

mindre än obedrägliga företag. 

De tre första hypoteserna som formuleras är därför: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan bedräglig finansiell rapportering och 

skuldsättning. 

H2: Det finns ett negativt samband mellan bedräglig finansiell rapportering och 

kapitalomsättning. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan bedräglig finansiell rapportering och 

tillgångarnas struktur. 

Kostnaden för felklassificering är lägre för båda modellerna än för den naiva strategin 

för varje relativ kostnad (1:1–30:1) för typ I-fel och typ II-fel. Det vill säga, modellernas 

prediktionsförmåga är bättre än den naiva strategins prediktionsförmåga. Skillnaden 

mellan de två modellernas prediktionsförmåga är att den förväntade kostnaden för 

modellen för det föregående året är lägre än för modellen för bedrägeriåret, och att 

modellen för det föregående året har en lägre grad för typ I-fel än modellen för 

bedrägeriåret för den relativa kostnaden 10:1 och 30:1. Resultaten indikerar således att 

det är lättare att upptäcka företag med hög potential att begå bedrägeri med modellen för 

det föregående året än det är att upptäcka bedrägliga företag med modellen för 

bedrägeriåret. (Persons 1995: 42–44). 

I en liknande undersökning av Spathis (2002) utvecklas en modell för identifieringen av 

bedrägliga finansiella rapporter i grekiska företag utgående från offentlig information. 

Urvalet består av 38 tillverkande företag med bedrägliga finansiella rapporter och 38 

tillverkande företag med obedrägliga finansiella rapporter. En finansiell rapport 

klassificeras som bedräglig utgående från: ett uttalande om reservation eller avvikande 

mening i revisionsberättelsen, skatteförvaltningens observationer om skatte-

intransigenser, tillämpningen av grekisk lagstiftning om negativt eget kapital, 
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inkluderingen i Atenbörsens kategorier "under observation" och "förhandling 

uppskjuten" samt förekomsten av pågående domstolsåtgärder. Variabler som beskriver 

lönsamhet, solvens/likviditet och ledningens prestation väljs med beaktande av tidigare 

forskning, men antalet reduceras så att variabler med hög korrelation och låg statistisk 

signifikans utesluts. De tio kvarvarande variablerna är: skuldsättningsgrad (främmande 

kapital/eget kapital), omsättning/tillgångar, räkenskapsperiodens resultat/omsättning, 

kundfordringar/omsättning, räkenskapsperiodens resultat/tillgångar, rörelsekapital/ 

tillgångar, försäljningsbidrag/tillgångar, omsättningstillgångar/omsättning, främmande 

kapital/tillgångar och finansiella svårigheter (Z-score). Metoden är stegvis logistisk 

regression, och två modeller utvecklas för att identifiera bedrägliga finansiella rapporter. 

Den första modellen inkluderar alla variabler förutom Z-score, medan den andra 

modellen inkluderar alla tio variabler. (Spathis 2002: 179, 183–186, 188). 

Sannolikheten för korrekt klassificering är 83 procent för den första modellen och 84 

procent för den andra modellen. De variabler som är signifikanta enligt båda eller någon 

av modellerna är omsättningstillgångar/omsättning, främmande kapital/tillgångar, 

rörelsekapital/tillgångar, räkenskapsperiodens resultat/tillgångar och Z-score. Under-

sökningen visar att ett företag som har höga omsättningstillgångar med avseende på 

omsättningen, högt främmande kapital med avseende på tillgångar, lågt resultat med 

med avseende på tillgångar, lågt rörelsekapital med avseende på tillgångar och lågt 

Z-score mera sannolikt framställer bedrägliga finansiella rapporter. (Spathis 2002: 183, 

187–189). 

De tre följande hypoteserna som formuleras är därför: 

H4: Det finns ett positivt samband mellan bedräglig finansiell rapportering och 

lageromsättning. 

H5: Det finns ett negativt samband mellan bedräglig finansiell rapportering och 

lönsamhet. 

H6: Det finns ett negativt samband mellan bedräglig finansiell rapportering och 

likviditet. 

Kaminski, Wetzel och Guan (2004) utvärderar nyckeltalsanalysens förmåga att 

upptäcka bedrägeri i sin undersökning. Forskningsfrågorna är: Skiljer sig finansiella 
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nyckeltal beräknade utgående från bedrägliga företags bokslut från finansiella nyckeltal 

beräknade utgående från obedrägliga företags bokslut? Existerar skillnader före 

bedrägeriet, efter bedrägeriet eller både före och efter bedrägeriet? Urvalet består av 79 

bedrägliga företag och 79 obedrägliga företag. De bedrägliga företagen erhålls från 

Securities and Exchange Commission's Accounting and Auditing Enforcement Releases 

utfärdade mellan år 1982 och 1999. Bokslutsdata för de bedrägliga företagen samlas in 

från SEC 10K och/eller verksamhetsberättelser. Varje bedrägligt företag matchas med 

ett obedrägligt företag utgående från företagets storlek, tidsperiod och bransch med 

hjälp av COMPUSTAT. Bokslutsdata samlas in för bedrägeriåret samt tre år tidigare 

och tre år senare både för de bedrägliga företagen och för de obedrägliga företagen. 

Undersökningens variabler är 21 relationstal som beräknas från sampelföretagens 

resultaträkningar och balansräkningar. (Kaminski et al. 2004: 16, 18, 21–23, 26). 

Den univariata analysen enligt parat t-test visar att 16 variabler är signifikanta, men 

endast under en kort tidsperiod. Nio variabler är signifikanta i ett år, fyra variabler är 

signifikanta i två år och tre variabler är signifikanta i tre år. Den multivariata analysen 

enligt omfördelningsmetoden för diskriminantanalys visar att ett obedrägligt företag 

felklassificeras som ett bedrägligt företag mindre än 2 procent av gångerna, medan ett 

bedrägligt företag felklassificeras som ett obedrägligt företag mellan 24 och 59 procent 

av gångerna. Diskriminantanalys enligt korsvalidering visar att ett obedrägligt företag 

felklassificeras som ett bedrägligt företag mellan 10 och 16 procent av gångerna, medan 

ett bedrägligt företag felklassificeras som ett obedrägligt företag mellan 58 och 98 

procent av gångerna. Slutsatsen är att resultaten av både den univariata analysen och 

den multivariata analysen utgör ytterligare empiriskt bevis för att finansiella nyckeltal 

har en begränsad förmåga att upptäcka och förutspå bedräglig finansiell rapportering. 

(Kaminski et al. 2004: 23–25). 
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3 Metod 

Undersökningens metod presenteras i det här kapitlet. Utgångspunkten är de faktorer 

som påverkar den företagsekonomiska forskningen och de två huvudsakliga 

forskningsstrategierna. Den kvantitativa forskningsprocessen enligt Bryman och Bell 

(2017) beskrivs i det andra underkapitlet. I följande underkapitel beskrivs och motiveras 

undersökningsdesignen och undersökningsmetoden. Mått på begreppen utformas 

utgående från tidigare forskning i det fjärde underkapitlet. I följande underkapitel 

redogörs för valet av data och urvalet av bedrägliga företag och obedrägliga företag. 

Analysstrategin presenteras i det sjätte och sista underkapitlet. 

3.1 Företagsekonomisk forskning och forskningsstrategier 

Många faktorer påverkar den företagsekonomiska forskningen. Enligt Bryman och Bell 

(2017: 60) är dessa faktorer teori, kunskapsteori, ontologi, värderingar och praktiska 

hänsyn. Teori, kunskapsteori och ontologi är också de särskiljande faktorerna för de två 

huvudsakliga forskningsstrategierna. 

De två huvudsakliga forskningsstrategierna är den kvantitativa metoden och den 

kvalitativa metoden. Metoderna reflekterar uppfattningar om hur den sociala 

verkligheten borde studeras. Den kvantitativa metoden är deduktiv, positivistisk och 

objektiv. Den kvalitativa metoden är i motsats induktiv, tolkande och konstruktiv. 

Skillnaden mellan perspektiven på den första faktorn, teorin, är förhållandet mellan 

teorin och forskningen; i det deduktiva perspektivet prövar forskningen teorin, medan 

forskningen genererar teorin i det induktiva perspektivet. Kunskapsbasen utgör 

skillnaden mellan det positivistiska och det tolkande perspektivet på den andra faktorn, 

kunskapsteorin. I det positivistiska perspektivet används den naturvetenskapliga 

modellen för att förklara den sociala verkligheten. I det tolkande perspektivet eller 

interpretativismen, däremot, används en socialvetenskaplig modell för att förstå den 

sociala verkligheten. Skillnaden mellan perspektiven på den tredje faktorn, ontologin, är 

hur de uppfattar den sociala verkligheten. Objektivismen uppfattar denna som en yttre 

verklighet som är oberoende av sociala aktörer, medan denna enligt konstruktionismen 

kontinuerligt skapas av de sociala aktörerna. (Bryman & Bell 2017: 39–59). 
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Den fjärde faktorn som påverkar den företagsekonomiska forskningen är forskarens 

egna värderingar. Det finns olika ståndpunkter om huruvida forskningen ska vara 

objektiv och värderingsfri eller om den överhuvudtaget kan vara värderingsfri. De som 

stöder ståndpunkten att forskningen inte kan vara fri från värderingar anser ändå att 

forskaren ska reflektera över påverkan av sina egna värderingar så att medvetenheten 

om denna stärks. (Bryman & Bell 2017: 60–62). 

Praktiska hänsyn är den femte och sista faktorn som påverkar den företagsekonomiska 

forskningen. Den kvantitativa metoden passar bäst om forskaren vill mäta eller klargöra 

orsaker till en social företeelse. Den kvalitativa metoden passar däremot bättre om 

forskaren vill fånga individernas livssyn eller världsbild i en bestämd social grupp. Den 

kvalitativa metoden passar också bättre om det inte finns någon tidigare forskning om 

ämnesområdet, eftersom det då inte finns någon teori eller litteratur att utgå ifrån. 

(Bryman & Bell 2017: 63–64). 

Enligt Bergqvist (2007: 72–76) är den dominerande forskningsstrategin i 

undersökningen av ekonomisk brottslighet den kvalitativa metoden. Den kvalitativa 

metoden är betydande för att förstå den ekonomiska brottslighetens orsaker och 

konsekvenser (Slapper och Tombs 1999, refererad i Bergqvist 2007: 75). Enligt Bryman 

och Bell (2017: 63) tillämpas den kvalitativa metoden av forskare som studerar 

individer eller grupper som bedriver olaglig verksamhet, eftersom en tvärsnittsdesign 

(se underkapitel 3.3 Undersökningsdesign och undersökningsmetod för en definition av 

begreppet) inte skulle inge den tillit eller skapa den positiva relation som krävs för att få 

fram korrekta data. 

I den här avhandlingen studeras finländska företag som bedriver olaglig verksamhet, 

men det är inte företagen i sig som är intressanta, utan de bedrägliga finansiella 

rapporter som företagen har upprättat. Avhandlingens syfte är att förklara och mäta 

vilka nyckeltal som kan upptäcka bedrägliga finansiella rapporter som har upprättats av 

finländska företag. Hypoteser formulerades utgående från litteraturen i den teoretiska 

referensramen, och enligt Björkqvist (2012: 28) kräver hypotesprövning den 

kvantitativa metoden. Den forskningsstrategi som därför tillämpas i den här 

avhandlingen, främst på grund av teorin, kunskapsteorin och praktiska hänsyn, är den 

kvantitativa metoden. 



Gabriella Bengs 

21 

 

Kritiken av den kvantitativa metoden grundar sig främst på svagheterna i dennas 

kunskapsteoretiska och ontologiska perspektiv. Den kvantitativa metoden kritiseras 

alltså för att den är naturvetenskaplig och positivistisk, och för att den är objektiv och 

förtingligar den sociala verkligheten. Mätningsprocessens bristande validitet och den 

svaga kopplingen mellan mätningsprocessen och den sociala verkligheten kritiseras 

också. (Bryman & Bell: 2017: 183–184). 

 

3.2 Den kvantitativa forskningsprocessen 

Bryman och Bell (2017: 166–168) beskriver den kvantitativa forskningsprocessen i elva 

steg. Forskningsprocessen illustreras i figur 1. Forskningsprocessen avbildas som en 

linjär process för att beskriva sambanden mellan de olika stegen, men den faktiska 

forskningsprocessen följer sällan den idealtypiska forskningsprocessen. Den 

kvantitativa forskningsprocessen fungerar som en vägledande struktur för den här 

avhandlingen, även om alla steg inte kan tillämpas och vissa steg tillämpas parallellt 

eller i en annan ordning. Det första steget i forskningsprocessen är teori, med avseende 

på det deduktiva perspektivet av relationen mellan teori och forskning. Hypotes är det 

andra steget. Formuleringen av en hypotes som ska prövas är vanlig i experimentella 

undersökningar. I andra kvantitativa undersökningar kan teorin fungera som en 

allmännare intresseinriktning för datainsamlingen. Det tredje steget är 

undersökningsdesign. De undersökningsdesign som Bryman och Bell (2017: 67–97) 

beskriver är experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudie och 

komparativ eller jämförande design. Utformning av mått på begreppen, 

operationalisering, är det fjärde steget. Det femte och det sjätte steget är val av plats där 

forskningen ska göras och val av respondenter. Tillämpning av 

undersökningsinstrumenten för datainsamling är det sjunde steget. Det åttonde steget är 

bearbetning av data, vilket innebär att information med hjälp av kodning kvantifieras till 

data. Analys av data är det nionde steget. Forskaren kan bland annat minska mängden 

data och pröva relationer mellan olika variabler i dataanalysen. Det tionde steget är 

resultat och slutsatser, i vilket resultaten kan tolkas utgående från dataanalysen och 

kopplas till teorin. Formulering av resultat och slutsatser är det elfte och sista steget i 

den kvantitativa forskningsprocessen. Resultaten och slutsatserna sammanställs i 

skriftlig form för att förmedlas till läsarna, men också för att övertyga läsarna om att 
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resultaten och slutsatserna är betydelsefulla och valida. I och med att resultaten 

publiceras blir de en del av teorin på ämnesområdet. Återkopplingen från det elfte steget 

till det första steget är ett induktivt element i den kvantitativa forskningsprocessen som 

är typiskt för positivismen. (Bryman & Bell 2017: 166–168). 

 

Figur 1: Den kvantitativa forskningsprocessen 

 

Källa: Bryman & Bell 2017: 166 

 

3.3 Undersökningsdesign och undersökningsmetod 

Det tredje steget i den kvantitativa forskningsprocessen är undersökningsdesign 

(Bryman & Bell 2017: 166–168). Den undersökningsdesign som tillämpas i den här 

undersökningen är tvärsnittsdesign. 
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En tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett fall /.../ vid en viss tidpunkt i 

syfte att komma fram till en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till 

två eller fler /.../ variabler, som sedan granskas för att man ska kunna upptäcka olika slags 

sambandsmönster. (Bryman & Bell 2017: 81) 

Experimentell design och fallstudie är undersökningsdesign som av praktiska hänsyn 

inte kan tillämpas i den här undersökningen. Variablerna kan sällan manipuleras i 

företagsekonomisk forskning, vilket är orsaken till att experimentell design inte kan 

tillämpas (Bryman & Bell 2017: 83). Experimentell design är dessutom en etiskt 

tvivelaktig undersökningsmetod för forskning om ekonomisk brottslighet, eftersom den 

påminner om brottsprovokation (Bergqvist 2007: 214–215). Det att variablerna inte är 

manipulerbara, utan i vissa fall givna, kan bidra till att kausala slutsatser ändå kan dras 

från en tvärsnittsdesign. Vissa variabler kan förmodas komma före andra variabler. 

(Bryman & Bell 2017: 83). Fallstudie kan inte tillämpas som undersökningsdesign, 

eftersom resultaten av en sådan inte är generaliserbara (Bryman & Bell 2017: 88) och 

syftet med avhandlingen är att undersöka flera finländska företag. 

Den undersökningsmetod som tillämpas i den här undersökningen är sekundäranalys. 

"En sekundäranalys är en analys av data som en forskare vanligtvis inte samlat in själv, 

och analysen har ett syfte som den eller de personer som samlat in informationen med 

största sannolikhet inte haft som målsättning" (Bryman & Bell 2017: 308). Enligt 

Bryman och Bell (2017: 307) är sekundäranalys en undersökningsmetod som 

traditionellt har tillämpats av ekonomer, och som blir viktigare särskilt i 

företagsekonomi och management. Några av sekundäranalysens fördelar är att den är 

mindre tidskrävande och mindre kostsam än andra undersökningsmetoder, att data från 

erkända källor är av hög kvalitet och att den möjliggör analyser av delmängder av data. 

Några av sekundäranalysens nackdelar är att data är obekanta, att datamängden är 

omfattande och att viktiga variabler kan saknas. (Bryman & Bell 2017: 312–316). 

Bryman och Bell (2017: 307–325) särskiljer mellan data som har samlats in av andra 

forskare eller en organisation och offentlig statistik. Den fördel som offentlig statistik 

har är att det är en icke-reaktiv mätmetod. En icke-reaktiv mätmetod är en mätmetod i 

vilken undersökningsenheterna inte är medvetna om att de studeras, för att vetskapen 

inte ska påverka data negativt. Några av den offentliga statistikens nackdelar är att data 

samlas in endast av de undersökningsenheter som myndigheten har kontakt med, att 

reliabiliteten och validiteten kan vara bristande och att myndigheternas definitioner inte 

överensstämmer med forskarnas definitioner. (Bryman & Bell 2017: 281, 321–324). 
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Bergqvist (2007) studerar de kvantitativa undersökningsmetoder som har tillämpats för 

att undersöka ekonomisk brottslighet, och särskiljer mellan kriminalstatistik och 

alternativa undersökningsmetoder. Kriminalstatistik är en kunskapskälla om brottslighet 

(Bergqvist 2007: 63), som är betydande för konstruktionen av brottsligheten och 

föreställningen om verkligheten (Coleman och Moynihan 1996, refererad i Bergqvist 

2007: 63–64; Coleman och Moynihan 1996, refererad i Korsell 2003: 4; Bergqvist 

2007: 28). Kriminalstatistik är dock endast ett mått på den registrerade brottsligheten 

(Korsell 2003: 4–5), och den registrerade brottsligheten utgör endast en del av den totala 

eller faktiska brottsligheten (Korsell 2003: 5; Bergqvist 2007: 28). Enligt Korsell 

(2003), som har en institutionalistisk syn på kriminalstatistik (se Bergqvist 2007: 26–

28), avspeglar kriminalstatistik selektionen av brott. Selektionen är oundviklig eftersom 

det är omöjligt att upptäcka, anmäla, utreda och lagföra alla brott (Korsell 2003: 218). 

Enligt Korsells (2003) förklaringsmodell är selektionen beroende av tre strukturella 

faktorer och tre operationella faktorer som påverkar varandra ömsesidigt. De 

strukturella faktorerna är strategi, lagstiftning och organisationer för kontroll och 

brottsbekämpning. De operationella faktorerna är egenskaper hos organisationen, 

egenskaper hos ärendet och intressenters påverkan eller brist på påverkan på ärendet. 

Den övergripande kriminalpolitiska strategin för bekämpningen av ekonomisk 

brottslighet påverkar vilken brottslighet som prioriteras och bekämpas, hur 

lagstiftningen utformas, vilka organisationer för kontroll och brottsbekämpning som 

finns och resurserna för dessa. Lagstiftningen, i form av straffrätten, bestämmer vilka 

gärningar som är kriminaliserade. De organisationer för kontroll och brottsbekämpning 

som finns, hur de är organiserade och vilka uppgifter de har styr hanteringen av 

brottsligheten. Egenskaper hos organisationen som påverkar selektionen är strategin och 

incitamentsstrukturen. Egenskaper hos ärendet som påverkar selektionen är 

gärningspersonens person, brottets allvar och svårigheten att upptäcka respektive utreda 

brottet. Påverkan eller brist på påverkan på ärendet av intressenter i och utanför 

kontroll- och rättskedjan, bland annat media, styr också selektionen. Den huvudsakliga 

principen är att selektionen inte är slumpmässig utan följer ett mönster (Korsell 2003: 

218–219). 

Både Korsell (2003: 4–5) och Bergqvist (2007: 210) anser att kriminalstatistik är 

bristfällig som kunskapskälla om den ekonomiska brottsligheten. Kriminalstatistik kan 

ändå vara en kunskapskälla om ekonomisk brottslighet, förutsatt att begränsningarna är 
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kända och uttalade (Bergqvist 2007: 29). Bergqvist (2007: 209–210) förespråkar att 

undersökningen av ekonomisk brottslighet inte ska begränsas till det straffbelagda 

området, dels eftersom många av de fenomen som karaktäriseras som ekonomisk 

brottslighet befinner sig i en gråzon mellan det legala och det illegala, och dels eftersom 

lagstiftningen är föränderlig. Följaktligen är kriminalstatistik inte lämplig som källa för 

sekundäranalysen i den här undersökningen. Kriminalstatistik är inte heller möjlig som 

källa på grund av praktiska hänsyn. Data om bokföringsbrott är inte omfattande i den 

officiella kriminalstatistiken i Finland, och det är inte möjligt att få tillgång till dessa 

data av de brottsbekämpande myndigheterna (Muttilainen & Kankaanranta 2015). 

Enligt Tombs (2000, refererad i Bergqvist 2007: 28) är den nödvändiga responsen på 

frånvaro av officiell kriminalstatistik att söka andra datakällor och om nödvändigt att 

rekonstruera data. 

Enligt Bergqvist (2007: 21–22) är alternativa undersökningsmetoder sådana 

undersökningsmetoder som inte är beroende av de brottsbekämpande myndigheternas 

verksamhet och prioriteringar. Även om de alternativa undersökningsmetoderna bidrar 

med andra perspektiv på den ekonomiska brottsligheten än kriminalstatistikens, så är 

summan av kriminalstatistiken och de alternativa undersökningsmetoderna inte 

nödvändigtvis den faktiska ekonomiska brottsligheten. De alternativa 

undersökningsmetoder som har tillämpats för att undersöka den ekonomiska 

brottsligheten, främst i Sverige, är aggregerade beräkningar, frågeundersökningar och 

övriga studier. Aggregerade eller nationalekonomiska beräkningar har gjorts på 

nationell nivå och branschnivå. Frågeundersökningar har utformats som 

offerundersökningar, självrapporteringsundersökningar och konkurrens- eller 

kollegialrapportering. Övriga studier har företagits som experiment, slumpmässiga 

kontroller, revisioner och konkurser och rekonstruktion av rådata. Den alternativa 

undersökningsmetod som tillämpas i den här undersökningen är rekonstruktion av 

rådata eller alternativa uppgifter. Rekonstruktion av alternativa uppgifter är en 

rekonstruktion av data som inte har filtreras i rättsväsendet. Utgångspunkten för 

undersökningsmetoden är att data är ett tillförlitligt mått på handlingar som skulle kunna 

konstrueras som brott. (Bergqvist 2007: 29, 75, 108–129, 214–215). 

Enligt Bergqvist (2007: 31) lämpar sig inte de undersökningsmetoder som tillämpas för 

att undersöka traditionell brottslighet, såsom självrapporteringsundersökningar och 

offerundersökningar, för att undersöka ekonomisk brottslighet på grund av 
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gärningspersonernas ovilja att rapportera ekonomiska brott och offrens omedvetenhet 

om sin utsatthet. De alternativa undersökningsmetoder som specifikt har tillämpats för 

att undersöka bokföringsbrott i Sverige är studier av konkurser och slumpmässiga 

revisioner (Bergqvist 2007: 77–84). En studie av konkurser eller slumpmässig revision 

är av praktiska hänsyn inte möjliga i den här undersökningen. Data i den valda källan 

(se underkapitel 3.5 Data och urval för en beskrivning) kan inte selekteras enligt 

konkurser, och slumpmässig revision skulle förutsätta tillgång till Skatteförvaltningens 

data. 

 

3.4 Begreppsmått 

Det fjärde steget i den kvantitativa forskningsprocessen är utformning av mått på 

begreppen (Bryman & Bell 2017: 166–168). Ett begrepp är en beteckning för delar av 

den sociala verkligheten med liknande egenskaper. Ett begrepp ska mätas för att det ska 

kunna användas i en kvantitativ undersökning. Utformningen av begreppsmåtten 

förverkligas genom en process som kallas operationalisering. I operationaliseringen 

utformas en eller flera indikatorer för ett begrepp. En indikator är ett indirekt mått på ett 

begrepp som inte är kvantifierbart. Ett mått är kvantitativt. Om en indikator inte är 

kvantitativ ska den följaktligen kodas så att den omvandlas till något kvantitativt. 

Fördelarna med att utforma flera indikatorer är att flera aspekter av begreppet kan mätas 

och att risken för felklassificering minskar. (Bryman & Bell 2017: 167–173). Enligt 

Bryman och Bell (2017: 173) används ändå endast en indikator för ett begrepp i många, 

om inte de flesta, kvantitativa undersökningar. Det väsentliga är att måtten är reliabla 

och valida (se underkapitel 5.1 Reliabilitet och validitet för definitioner av begreppen) 

(Bryman & Bell 2017: 173). 

Bedräglig finansiell rapportering är det första begreppet som indikatorer ska utformas 

för. Persons (1995: 39) indikatorer för en bedräglig finansiell rapport är att the 

Securities and Exchange Commission (SEC) åtalade för uppsåtlig väsentlig felaktig 

framställning; att fallet relaterades till bedräglig finansiell rapportering; och att 

domstolen fann tillräckliga bevis för bedrägeri. Persons indikatorer är beroende av 

tillsynsmyndigheten och de brottsbekämpande myndigheterna, och lämpar sig därför 

inte för den här undersökningen. 
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Spathis (2002: 183) indikatorer för en bedräglig finansiell rapport är ett yttrande om 

allvarligt tvivel i revisionsberättelsen; skattemyndigheternas observationer om allvarliga 

skatteintransigenser; tillämpningen av grekisk lagstiftning om negativt eget kapital; 

inkluderingen i Atenbörsens kategorier "under observation" och "förhandling 

uppskjuten"; och förekomsten av pågående domstolsåtgärder. En oren 

revisionsberättelse är en indikator för bedräglig finansiell rapportering i den här 

undersökningen, eftersom data i den valda källan kan selekteras enligt 

revisionsutlåtande (se underkapitel 3.5 Data och urval). Observationer om 

skattebedrägerier och tillämpningen av aktiebolagslagens (624/2006 20 kap. 23 §) 

paragraf om minskning av bolagets tillgångar är däremot inte möjliga indikatorer. 

Observationer om skattebedrägerier skulle förutsätta tillgång till Skatteförvaltningens 

data, och Patent- och registerstyrelsens data om förluster av aktiekapitalet är 

avgiftsbelagda. Helsingforsbörsens disciplinära beslut och sanktioner är en irrelevant 

indikator, eftersom noterade bolag exkluderas i den här undersökningen. Förekomsten 

av pågående domstolsåtgärder är inte heller en lämplig indikator, eftersom den är 

beroende av de brottsbekämpande myndigheterna. 

I en undersökning av Association of Certified Fraud Examiners (2018: 6) är de 

vanligaste metoderna för att upptäcka bedrägeri i samband med yrkesutövningen i 

Västeuropa organisationsinterna metoder, såsom tips, ledningsgranskning och intern 

revision. Arbetsbedrägeri omfattar förskingring, korruption och bedräglig finansiell 

rapportering. Extern revision är den metod enligt vilken arbetsbedrägeriet upptäcks i 

endast fyra procent av fallen och de brottsförebyggande myndigheterna i endast två 

procent av fallen. (Association of Certified Fraud Examiners 2018: 4, 6). 

Undersökningarna av Persons (1995), Spathis (2002) och Association of Certified Fraud 

Examiners (2018) visar att flera indikatorer för bedräglig finansiell rapportering är att 

föredra. Flera indikatorer är av praktiska hänsyn ändå inte möjliga i den här 

undersökningen. Den enda indikatorn för bedräglig finansiell rapportering är därför 

följande: 

 

Undersökningen av Beasley et al. (2010: 34) visar dessutom att sannolikheten för att få 

en revisionsberättelse med reservation är högre för ett företag misstänkt för bedräglig 

finansiell rapportering än för ett obedrägligt företag. 

bedräglig finansiell rapportering = oren revisionsberättelse
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I en revisionsberättelse ska revisorn yttra om bokslutet ger en rättvisande bild av 

resultatet och den ekonomiska ställningen; om bokslutet uppfyller de lagstadgade 

kraven; om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt de lagstadgade 

bestämmelserna; och om bokslutet och verksamhetsberättelsen är enhetliga. Yttrandet 

kan lämnas utan reservation, med reservation eller med avvikande mening. Revisorn ska 

dessutom konstatera om väsenliga felaktigheter har upptäckts i verksamhetsberättelsen, 

och anmärka på om en ansvarsperson har gjort sig skyldig till en gärning som kan 

medföra skadeståndsskyldighet eller brutit mot en lag, bolagsordningen, bolagsavtalet 

eller stadgarna. (Revisionslag 1141/2015 3 kap. 5 §). 

Skuldsättning är det andra begreppet som indikatorer ska utformas för. Persons (1995: 

40) indikator för skuldsättning är främmande kapital/tillgångar. Spathis (2002: 184) 

indikatorer för skuldsättning är främmande kapital/eget kapital och främmande 

kapital/tillgångar. Variabeln främmande kapital/tillgångar är signifikant både i Persons 

(1995: 42) undersökning och i Spathis (2002: 187–188) undersökning. Indikatorn för 

skuldsättning i den här undersökningen är således följande: 

 

Kapitalomsättning är det tredje begreppet som indikatorer ska utformas för. Persons 

(1995: 41) och Spathis (2002: 185) indikator för kapitalomsättning är 

omsättning/tillgångar. Variabeln är signifikant i Persons (1995: 42) undersökning, men 

inte i Spathis (2002: 187–188) undersökning. Indikatorn för kapitalomsättning i den här 

undersökningen är den samma som i Persons (1995) och Spathis (2002) undersökning: 

 

Tillgångarnas struktur är det fjärde begreppet som indikatorer ska utformas för. Persons 

(1995: 40) indikatorer för tillgångarnas struktur är rörliga aktiva/tillgångar, 

fordringar/tillgångar och omsättningstillgångar/tillgångar. Den enda variabeln som är 

signifikant i undersökningen är rörliga aktiva/tillgångar (Persons 1995: 42). Den enda 

indikatorn för tillgångarnas struktur i den här undersökningen är därför följande: 

 

skuldsättning = främmande kapital

tillgångar

kapitalomsättning = omsättning * 12 / antal månader

tillgångar

tillgångarnas struktur = rörliga aktiva

tillgångar
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Lageromsättning är det femte begreppet som indikatorer ska utformas för. Spathis 

(2002: 185) indikator för lageromsättning är omsättningstillgångar/omsättning. 

Variabeln är signifikant i undersökningen (Spathis 2002: 187–188). Indikatorn för 

lageromsättning i den här undersökningen är den samma som i Spathis (2002) 

undersökning: 

 

 

Måttet på omsättningstillgångarna är enligt Suomen Asiakastieto Oy (2018b). 

Lönsamhet är det sjätte begreppet som indikatorer ska utformas för. Persons (1995: 40, 

42) indikatorer för lönsamhet är räkenskapsperiodens resultat/tillgångar och balanserade 

vinster/tillgångar, men i undersökningen är ingen av variablerna signifikanta. Spathis 

(2002: 185) indikatorer för lönsamhet är försäljningsbidrag/tillgångar, 

räkenskapsperiodens resultat/omsättning och räkenskapsperiodens resultat/tillgångar. 

Den enda variabeln som är signifikant i Spathis (2002: 187–188) undersökning är 

räkenskapsperiodens resultat/tillgångar. Den enda indikatorn för lönsamhet i den här 

undersökningen är således följande: 

 

Likviditet är det sjunde och sista begreppet som indikatorer ska utformas för. Persons 

(1995: 41) och Spathis (2002: 185) indikator för likviditet är rörelsekapital/tillgångar. 

Variabeln är inte signifikant i Persons (1995: 42) undersökning, men nog i Spathis 

(2002: 187–188) undersökning. Indikatorn för likviditet i den här undersökningen är den 

samma som i Persons (1995) och Spathis (2002) undersökning: 

 

 

lageromsättning = omsättningstillgångar

omsättning * 12 / antal månader

(omsättningstillgångar = material och förnödenheter + varor under tillverkning + färdiga

produkter/varor + övriga omsättningstillgångar)

lönsamhet = räkenskapsperiodens resultat * 12 / antal månader

tillgångar

likviditet = rörelsekapital

tillgångar

(rörelsekapital = omsättningstillgångar + kortfristiga kundfordringar - kortfristiga 

erhållna förskott - kortfristiga leverantörsskulder

omsättning * 12 / antal månader)
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Måttet på rörelsekapital är enligt Suomen Asiakastieto Oy (2018b). 

Flera indikatorer skulle kunna utformas för nyckeltalen, men det har inte gjorts för att 

undvika multikollinearitet i den logistiska regressionen (se underkapitel 3.6 

Analysstrategi för en förklaring av begreppet). 

 

3.5 Data och urval 

Det åttonde och nionde steget i den kvantitativa forskningsprocessen är bearbetning av 

data och analys av data (Bryman & Bell 2017: 166–168). Det femte till sjunde steget, 

val av plats där forskningen ska göras, val av respondenter och tillämpning av 

undersökningsinstrumenten för datainsamling, hoppas över i den här 

forskningsprocessen eftersom undersökningsmetoden är  en sekundäranalys. Val av data 

kan jämföras med det sjätte steget i den kvantitativa forskningsprocessen, val av 

respondenter, men i den här forskningsprocessen kommer valet av data i samband med 

analysen av data. Bearbetningen av data kommer också i samband med analysen av 

data. 

Den källa som används i den här undersökningen är Voitto+. Voitto+ är en 

företagsdatabas som tillhandahålls av Suomen Asiakastieto Oy (2018b). De centrala 

informationskällorna är handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet, 

företagen själva, Statistikcentralen, Esmerk, kompanjoner, Rättsregistercentralen, 

Skatteförvaltningen, tingsrätterna, Kommunikationsverket och 

utsökningsmyndigheterna (Suomen Asiakastieto Oy 2018a). 

Data i Voitto+ selekteras enligt status, företagsform, räkenskapsperiod och 

revisionsutlåtande. Status som väljs är aktiva företag, så att företag som har gått i 

konkurs, upphört eller fusionerats exkluderas (Suomen Asiakastieto Oy 2018b). Bokslut 

kan vara anormala just på grund av konkurs, upphörande av verksamhet eller fusion. 

Enligt Björkqvist (2012: 40–41) är eliminering ett av flera sätt att kontrollera variabler 

som skulle kunna påverka den beroende variabeln. Företagsformen som väljs är 

aktiebolag. Publika aktiebolag väljs inte, vilket innebär att de valda företagen är privata 

aktiebolag. Räkenskapsperioden som väljs är 2017, vilket betyder att företag vars 
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räkenskapsperiod slutar under kalenderåret inkluderas. Suomen Asiakastieto Oy 

(2018b) klassificerar revisionsutlåtanden enligt de följande sju klausulerna: 

"9 Revisionsberättelsen var inte tillgänglig. /.../ 

 11 Revisoren [!] har gett en revisionsberättelse av standardformat. 

 12 Revisoren [!] har gett en lindrig anmärkning. 

 13 Revisoren [!] har gett en anmärkning. 

 14 Revisoren [!] har gett tilläggsuppgifter, vilka har inverkan på tolkningen av bokslutet. 

 15 Uttalande om revisionsberättelsen har inte givits. 

 16 Företaget har ingen revisionsskyldighet och revisionsberättelse har inte utfärdats." 

De revisionsutlåtanden som väljs är de som klassificeras enligt klausulerna 11 och 13. 

Klausul 13 väljs framom klausulerna 12 och 14, eftersom en revisionsberättelse med en 

anmärkning är allvarligare än en revisionsberättelse med en lindrig anmärkning eller en 

revisionsberättelse med tilläggsuppgifter. En revisionsberättelse med en anmärkning 

klassificeras som en oren revisionsberättelse i den här avhandlingen. En 

revisionsberättelse av standardformat klassificeras som en ren revisionsberättelse. 

Indikatorn oren revisionsberättelse är inte kvantitativ, så den kodas så att förekomsten 

av en oren revisionsberättelse är 1 och avsaknaden av en oren revisionsberättelse, det 

vill säga en ren revisionsberättelse, är 0. 

Ett urval är den del av en population som väljs ut för en undersökning. Det finns två 

huvudsakliga urvalstekniker, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. I ett 

sannolikhetsurval har varje enhet i populationen en känd möjlighet att bli vald. I ett 

icke-sannolikhetsurval har vissa enheter i populationen större chans att bli valda än 

andra enheter. Urvalet ska vara representativt för att undersökningens resultat ska vara 

generaliserbara. Ett representativt urval erhålls genom ett sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval möjliggör test på statistisk signifikans, vilket i sin tur möjliggör 

slutsatser om förhållandet mellan urval och population. Den urvalsteknik som tillämpas 

i den här avhandlingen är sannolikhetsurval, just eftersom undersökningens resultat ska 

kunna generaliseras från urvalet till populationen. Ett sannolikhetsurval minimerar 

samplingsfelet, som är skillnaden mellan urvalet och populationen. Det finns olika typer 

av sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat 

slumpmässigt urval och klusterurval. (Bryman & Bell 2017: 190–199). 

Den typ av sannolikhetsurval som tillämpas för valet av bedrägliga företag är obundet 

slumpmässigt urval. I ett obundet slumpmässigt urval har varje enhet i populationen 

samma möjlighet att komma med i urvalet (Bryman & Bell 2017: 194). Enligt Bryman 
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och Bell (2017: 194–195) utformas ett obundet slumpmässigt urval i sex steg. Det första 

steget är att definiera populationen. Den bedrägliga populationen är alla aktiva privata 

aktiebolag med bokslut för vilka det har getts revisionsberättelser med anmärkningar 

under räkenskapsperioden 2017. Både företag med resultaträkningar som upprättas 

enligt kostnadsslag och företag med resultaträkningar som upprättas enligt funktion 

ingår i den bedrägliga populationen. Den bedrägliga populationsstorleken är 553. Det 

andra steget är att utforma urvalsramen. Urvalsramen är en förteckning av alla enheter i 

populationen (Bryman & Bell 2017: 191). Den bedrägliga urvalsramen är den 

företagslista i Voitto+ som erhålls genom selektionen som beskrevs tidigare i kapitlet. 

Det tredje steget är att bestämma urvalets storlek. Urvalets storlek är beroende av flera 

faktorer, såsom tidsåtgång, kostnader, behovet av precision, bortfall, populationens 

heterogenitet och analysform. Det är urvalets absoluta storlek, inte relativa, som är 

avgörande. Om urvalet är större, är sannolikheten för precision också högre, och då är 

samplingsfelet mindre. Precisionsökningen är märkbar om urvalets storlek ökar med 50 

enheter från 50 upp till 1 000 enheter. Variationen i en population är större om 

populationen är heterogen än om den är homogen. Ju mera heterogen en population är, 

desto större urval behövs. (Bryman & Bell 2012: 200–203). Det bedrägliga urvalets 

storlek är 100. Det fjärde steget är att numrera alla enheter i populationen. I Voitto+ 

numreras alla enheter i populationen automatiskt i alfabetisk ordning. Det femte steget 

är att välja ut slumpmässiga tal. Hundra slumpmässiga tal mellan 1 och 553 väljs ut med 

hjälp av kalkylprogrammet Microsoft Office Excels (2007) funktion för slumpmässiga 

tal. Det sjätte och sista steget är att välja de enheter i förteckningen vars nummer 

överensstämmer med de slumpmässiga talen. De hundra företag vars radnummer i 

Voitto+ överensstämmer med de slumpmässiga talen i Microsoft Office Excel väljs. 

Fyra av de hundra företagen upprättar resultaträkningen enligt funktion, och dessa 

ersätts med fyra andra slumpmässigt valda företag som upprättar resultaträkningen 

enligt kostnadsslag. 

Valet av obedrägliga företag är en kombination av matchning och obundet 

slumpmässigt urval. Matchning innebär att två grupper matchas med varandra i fråga 

om en viss variabel, så att den förekommer i samma proportion i båda grupperna. 

Variabeln kan inte elimineras och ska inte heller hållas konstant, eftersom det i så fall är 

möjligt att resultaten gäller endast för en viss subgrupp av populationen. (Björkqvist 

2012: 41). Enligt Björkqvist (2012: 40–41) är matchning ytterligare ett av flera sätt att 
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kontrollera variabler som skulle kunna påverka den beroende variabeln. Ett bedrägligt 

företag matchas med ett obedrägligt företag utgående från det bedrägliga företagets 

bransch. I undersökningen av Persons (1995) matchas också obedrägliga företag med 

bedrägliga företag utgående från bransch och tidsperiod. Det obundna slumpmässiga 

urvalet av obedrägliga företag utformas på motsvarande sätt som urvalet av bedrägliga 

företag. Den obedrägliga populationen är alla aktiva privata aktiebolag med bokslut för 

vilka det har getts revisionsberättelser av standardformat under räkenskapsperioden 

2017. Både företag med resultaträkningar som upprättas enligt kostnadsslag och företag 

med resultaträkningar som upprättas enligt funktion ingår i den obedrägliga 

populationen. Den obedrägliga populationsstorleken är 9 493. Den obedrägliga 

urvalsramen är den företagslista i Voitto+ som erhålls genom selektionen som beskrevs 

tidigare i kapitlet, men så att data ytterligare selekteras enligt bransch. De branschkoder 

som väljs är de branschkoder som finns i det bedrägliga urvalet. Urvalets storlek och 

numreringen av alla enheter i populationen är samma som för urvalet av bedrägliga 

företag. Hundra slumpmässiga tal mellan ett och antalet företag per branschkod väljs ut 

med hjälp av Microsoft Office Excels funktion för slumpmässiga tal. Valet av de 

enheter i förteckningen vars nummer överensstämmer med de slumpmässiga talen är 

samma som för urvalet av bedrägliga företag. Elva av de hundra företagen upprättar 

resultaträkningen enligt funktion, och dessa ersätts med elva andra slumpmässigt valda 

företag som upprättar resultaträkningen enligt kostnadsslag. Fem av de hundra företagen 

har ingen omsättning, och dessa ersätts med fem andra slumpmässigt valda företag som 

har omsättning, så att de jämförande nyckeltalen ska kunna beräknas. 

 

3.6 Analysstrategi 

Det nionde steget i den kvantitativa forskningsprocessen, analys av data (Bryman & 

Bell 2017: 166–168), fortsätter i det här underkapitlet om analysstrategin. Data 

analyseras med statistiska metoder i det statistiska programmet IBM SPSS Statistics 

(version 25), och matematiska formler beräknas i Microsoft Office Excel. De första 

analyserna är univariata analyser, det vill säga analyser av en variabel i taget (Bryman 

& Bell 2017: 333). Den första analysen är en frekvenstabell av variabeln branschkod 

grupperad enligt variabeln revisionsberättelse. En frekvenstabell visar antalet 

observationer som finns för kategorierna för variabeln (Bryman & Bell 2017: 334). Den 
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andra analysen är en frekvenstabell av nyckeltalen grupperad enligt variabeln 

revisionsberättelse. Den tredje analysen är de aritmetiska medelvärdena, 

standardavvikelserna och medelvärdesskillnaderna för nyckeltalen grupperade enligt 

variabeln revisionsberättelse. Det aritmetiska medelvärdet är summan av alla värden 

dividerat med antalet värden, och standardavvikelsen är den genomsnittliga variationen 

kring ett medelvärde (Bryman & Bell 2017: 335–336). Frekvenstabellerna, 

medelvärdena, standardavvikelserna och medelvärdesskillnaderna presenteras i 

underkapitel 4.1 Deskriptiv statistik. 

Den följande analysen är en bivariat analys, det vill säga en analys av relationen mellan 

två variabler (Bryman & Bell 2017: 337). Analysen är ett oberoende t-test av relationen 

mellan variabeln revisionsberättelse och nyckeltalen. Ett t-test är en jämförelse av 

medelvärden mellan två grupper. Enligt Björkqvist (2012: 30, 105) ska ett t-test 

användas om grupperna är oberoende, den beroende variabeln är på intervallskalenivå 

och designen är en tvågruppsjämförelse. I en jämförelse mellan grupper är 

gruppindelningen den oberoende variabeln (Björkqvist 2012: 40). Gruppindelningen är 

orena revisionsberättelser och rena revisionsberättelser. Den oberoende variabeln är 

alltså revisionsberättelse. De beroende variablerna, nyckeltalen, är på intervallskalenivå. 

Designen är en tvågruppsjämförelse eftersom variabeln revisionsberättelse är dikotom. 

En variabel är dikotom om den endast kan anta två värden (Björkqvist 2012: 77). t-test 

är också den statistiska metod som tillämpas i undersökningarna av Persons (1995) och 

Spathis (2002). 

t-testet är en statistisk hypotesprövning. Statistisk hypotesprövning innebär att 

forskningshypotesen jämförs med nollhypotesen. Nollhypotesen är att det inte föreligger 

någon skillnad mellan grupperna. Om resultatet av den statistiska hypotesprövningen 

inte är signifikant ska nollhypotesen accepteras och forskningshypotesen förkastas. Om 

resultatet av den statistiska hypotesprövningen är signifikant ska nollhypotesen 

förkastas och forskningshypotesen accepteras. (Björkqvist 2012: 34). Enligt traditionell 

statistisk hypotesprövning blir små skillnader signifikanta om antalet observationer är 

stort. Resultatet kan alltså vara signifikant utan att skillnaden är betydande. Ett 

alternativt statistiskt mått är effektstorlek. Effektstorlek är den gemensamma 

förklarande variansen. (Björkqvist 2012: 95). Enligt Björkqvist (2012: 96) är Cohens d 

det vanligaste måttet på effektstorlek för undersökningar av skillnader mellan variabler. 
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Formeln för Cohens d om det beräknas ur t-värden för två oberoende grupper som är 

lika stora är följande (Björkqvist 2012: 109): 

 

 

 

 

Resultaten av det oberoende t-testet och effektstorleken presenteras i underkapitel 4.2 

Oberoende t-test. 

De följande sex analyserna är bivariata analyser, medan den elfte och sista analysen är 

en multivariat analys. En multivariat analys är en samtidig analys av relationen mellan 

tre eller flera variabler (Bryman & Bell 2017: 342). Analyserna är binära logistiska 

regressioner av variabeln revisionsberättelse och nyckeltalen. Logistisk regression är 

också den statistiska metod som tillämpas i undersökningarna av Persons (1995), 

Spathis (2002) och Hasnan et al. (2013). Binär logistisk regression är en multipel 

regression med en predicerad variabel som är dikotom och predicerande variabler som 

är på intervallskalenivå eller nominalskalenivå (Field 2013: 761). De oberoende 

variablerna benämns predicerande variabler och den beroende variabeln benämns 

predicerad variabel, eftersom det är mera korrekt att konstatera att en variabel predicerar 

än orsakar en annan, även om det verkar föreligga ett tidsmässigt samband mellan dem 

så att den ena alltid föregår den andra (Björkqvist 2012: 77). Den logistiska 

regressionsekvationen är följande (Field 2013: 762–763): 

 

 

 

 

 

d  = 2t

√df

d  = effektstorlek

t  = t -värde

df  = frihetsgrader

P (Y) =

1 + e -(b 0 + b 1X 1i  + b 2X 2i  + ... + b n X ni ) 

1

P (Y) = sannolikheten för Y

e  = basen för naturliga logaritmer

b 0 = konstant

b n  = koefficient
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Koefficienterna är partiella regressioner, inte bivariata regressioner. Koefficienten för 

en predicerande variabel avvägs således i relation till de andra predicerande variablerna 

i ekvationen. (Björkqvist 2012: 80). Den predicerade variabeln är revisionsberättelse. 

Variabeln revisionsberättelse är dikotom och kodas som en dummyvariabel så att 0 är 

ren och 1 är oren. De predicerande variablerna är nyckeltalen. Nyckeltalen är på 

intervallskalenivå. En regression kan utföras med olika metoder. Enligt Björkqvist 

(2012: 82) ska enter-metoden användas vid hypotestestning. Enter-metoden innebär att 

alla variabler tas med på en gång (Björkqvist 2012: 81). De logistiska regressionerna 

utförs så att nyckeltalen först analyseras bivariat och sedan multivariat. De logistiska 

regressionsekvationerna i den här undersökningen är således följande: 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten av de logistiska regressionerna presenteras i underkapitel 4.3 Logistiska 

regressioner. 

  

X n  = predicerande variabel

(1) P (revisionsberättelse) =

1 + e -(b 0 + b 6skuldsättning)

1

(2) P (revisionsberättelse) =

1 + e -(b 0 + b 2kapitalomsättning)

1

(3) P (revisionsberättelse) =

1 + e -(b 0 + b 4tillgångarnas struktur)

1

(4) P (revisionsberättelse) =

1 + e -(b 0 + b 3lageromsättning)

1

(5) P (revisionsberättelse) =

1 + e -(b 0 + b 1lönsamhet)

1

(6) P (revisionsberättelse) =

1 + e -(b 0 + b 5likviditet)

1

(7) P (revisionsberättelse) =

1 + e -(b 0 + b 1skuldsättning + b 2kapitalomsättning + b 3tillgångarnas struktur

+ b 4lageromsättning + b 5lönsamhet + b 6likviditet)

1
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4 Resultat och diskussion 

Det tionde steget i den kvantitativa forskningsprocessen är resultat och slutsatser, och 

det elfte och sista steget är formulering av resultat och slutsatser (Bryman & Bell 2017: 

166–168). I det första underkapitlet presenteras deskriptiv statistik om 

branschtillhörigheten; antalet giltiga företag och bortfallet; och medelvärdena, 

standardavvikelserna och medelvärdesskillnaderna. Resultatet av det oberoende t-testet 

presenteras i följande underkapitel. I det tredje underkapitlet presenteras resultaten av de 

logistiska regressionerna. Resultaten diskuteras och slutsatserna formuleras i det fjärde 

och sista underkapitlet. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

De bedrägliga och obedrägliga företagens branschtillhörighet enligt Statistikcentralens 

(2018) näringsgrensindelning (TOL 2008) presenteras i tabell 1. De branscher som är 

mest representerade är byggverksamhet (21 %) och handel (21 %). De bedrägliga och 

obedrägliga företagens branschtillhörighet är likadan, eftersom de obedrägliga företagen 

är valda så att de matchar de bedrägliga företagens branschtillhörighet. De branscher 

som inte är representerade i urvalet är utvinning av mineral; försörjning av el, gas, 

värme och kyla; offentlig förvaltning och försvar; förvärvsarbete i hushåll; och 

verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. De bedrägliga 

och obedrägliga företagen med finans- och försäkringsverksamhet exkluderas inte, 

eftersom bransckoderna inte omfattar monetär finansförmedling, fonder eller 

försäkringsverksamhet. 

 

 

 

 

 

 



Gabriella Bengs 

38 

 

Tabell 1: Branschtillhörighet 

 

 

Antalet giltiga företag och bortfallet presenteras i tabell 2. Nio av de bedrägliga 

företagen har ingen omsättning. Nyckeltalen för lageromsättning och likviditet kan inte 

beräknas om ingen omsättning finns, vilket resulterar i ett bortfall om nio bedrägliga 

företag för variablerna lageromsättning och likviditet. Ett av de bedrägliga företag som 

inte har någon omsättning har ingen balansomslutning heller. Nyckeltalen för 

skuldsättning, kapitalomsättning, tillgångarnas struktur, lönsamhet och likviditet kan 

inte beräknas om ingen balansomslutning finns. Bortfallet för variablerna skuldsättning, 

kapitalomsättning, tillgångarnas struktur och lönsamhet är således ett bedrägligt företag. 

Enligt Bryman och Bell (2017: 191) kan en eventuell skillnad mellan bortfallet och de 

resterande enheterna i urvalet vara viktig för frågeställningen som studeras. De 

obedrägliga företag som matchar de bedrägliga företag som har ett bortfall för några 

eller alla variabler kodas också som ett bortfall för samma variabler. Följaktligen är det 

giltiga antalet för variablerna skuldsättning, kapitalomsättning, tillgångarnas struktur 

och lönsamhet 99 bedrägliga företag och 99 obedrägliga företag. Det giltiga antalet för 

variablerna lageromsättning och likviditet är 91 bedrägliga företag och 91 obedrägliga 

företag. 

Oren Ren

Antal Antal

Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 3

Tillverkning 7 7

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 1

Byggverksamhet 21 21

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 21 21

Transport och magasinering 7 7

Hotell- och restaurangverksamhet 7 7

Informations- och kommunikationsverksamhet 4 4

Finans- och försäkringsverksamhet 4 4

Fastighetsverksamhet 3 3

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6 6

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 6 6

Utbildning 1 1

Vård och omsorg; sociala tjänster 3 3

Kultur, nöje och fritid 5 5

Annan serviceverksamhet 1 1

Totalt 100 100

Revisionsberättelse

Bransch
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Tabell 2: Antal giltiga företag och bortfall 

 

 

De bedrägliga och obedrägliga företagens medelvärden, standardavvikelser och 

medelvärdesskillnader för nyckeltalen presenteras i tabell 3. Medelvärdet för 

variablerna skuldsättning och kapitalomsättning är högre för de bedrägliga företagen än 

för de obedrägliga företagen. Medelvärdesskillnaden är 160,0 procentenheter för 

variabeln skuldsättning och 170,0 procentenheter för variabeln kapitalomsättning. 

Medelvärdet för variablerna tillgångarnas struktur och lageromsättning är lägre för de 

bedrägliga företagen än för de obedrägliga företagen. Medelvärdesskillnaden är 5,1 

procentenheter för variabeln tillgångarnas struktur och 18,0 procentenheter för variabeln 

lageromsättning. Medelvärdet för variablerna lönsamhet och likviditet är negativt för de 

bedrägliga företagen, medan det är positivt för de obedrägliga företagen. 

Medelvärdesskillnaden är 23,9 procentenheter för variabeln lönsamhet, men endast 0,3 

procentenheter för variabeln likviditet.  

 

Giltiga Bortfall Giltiga Bortfall

Skuldsättning 99 1 99 1

Kapitalomsättning 99 1 99 1

Tillgångarnas struktur 99 1 99 1

Lageromsättning 91 9 91 9

Lönsamhet 99 1 99 1

Likviditet 91 9 91 9

Ren

Antal Antal

Revisionsberättelse

Nyckeltal
Oren
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Tabell 3: Medelvärde, standardavvikelse och medelvärdesskillnad 

 

 

4.2 Oberoende t-test 

Krav för att kunna använda parametriska test är att data befinner sig på 

intervallskalenivå och är normalfördelade (Björkqvist 2012: 35–36). Nyckeltalen 

befinner sig på intervallskalenivå, men data är inte normalfördelade. Resultatet av testet 

av skevhet och toppighet presenteras i bilaga 1. Enligt Kerlinger (1973, refererad i 

Björkqvist 2012: 39) är de parametriska testen så robusta att det är möjligt att använda 

dem även om data inte är normalfördelade. 

Levenes test är en del av det oberoende t-testet i IBM SPSS Statistics. Levenes test är 

ett test av lika varians i grupperna. Om testet är signifikant gäller inte antagandet om 

lika varians i grupperna. Om testet däremot inte är signifikant gäller antagandet om lika 

varians i grupperna. (Björkqvist 2012: 48). Signifikansnivån i den här undersökningen 

är den vedertagna signifikansnivån p < .05 (Björkqvist 2012: 33–34). Resultatet av 

Levenes test presenteras i tabell 4. Levenes test är signifikant för variablerna 

skuldsättning (p = .00), lageromsättning (p = .01) och lönsamhet (p = .00), vilket 

innebär att antagandet om lika varians i grupperna inte gäller. Levenes test är inte 

signifikant för variablerna kapitalomsättning (p = .11), tillgångarnas struktur (p = .09) 

och likviditet (p = .10), vilket innebär att antagandet om lika varians i grupperna gäller. 

Resultatet av Levenes test behövs för att tolka resultatet av det oberoende t-testet. 

 

M SD M SD

Skuldsättning 2,171 3,677 0,570 0,409 1,600

Kapitalomsättning 4,017 13,321 2,317 2,539 1,700

Tillgångarnas struktur 0,587 0,337 0,638 0,308 0,051

Lageromsättning 0,109 0,255 0,288 1,175 0,180

Lönsamhet -0,187 1,507 0,052 0,297 0,239

Likviditet -0,002 0,032 0,001 0,004 0,003

Medelvärdes-

skillnad

Revisionsberättelse

Oren RenNyckeltal
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Tabell 4: Levenes test 

 

 

En gruppskillnads signifikans är beroende både av ett statistiskt testvärde, såsom t-

värdet, och av frihetsgraderna (Björkqvist 2012: 50). "Ju större frihetsgraderna är, desto 

mindre behöver värdet på /.../ t vara för att gruppskillnaden skall vara signifikant" 

(Björkqvist 2012: 50). Resultatet av det oberoende t-testet presenteras i tabell 5. 

Medelvärdesskillnaden är signifikant för endast en variabel, skuldsättning (p = .00). Det 

föreligger alltså en signifikant skillnad i medelvärdena för skuldsättning om 160 

procentenheter mellan de bedrägliga företagen och de obedrägliga företagen. Det 

föreligger däremot ingen signifikant skillnad i medelvärdena för variablerna 

kapitalomsättning (p = .21), tillgångarnas struktur (p = .26), lageromsättning (p = .15), 

lönsamhet (p = .12) och likviditet (p = .32) mellan de bedrägliga företagen och de 

obedrägliga företagen. 

 

Tabell 5: Oberoende t-test 

 

Nyckeltal F p

Skuldsättning 13,407 0,000

Kapitalomsättning 2,578 0,110

Tillgångarnas struktur 2,933 0,088

Lageromsättning 6,751 0,010

Likviditet 2,692 0,103

Lönsamhet 9,011 0,003

Nyckeltal t df
p

(tvåsidigt)

Skuldsättning

(antagande om olika varianser)

Kapitalomsättning

(antagande om lika varianser)

Tillgångarnas struktur

(antagande om lika varianser)

Lageromsättning

(antagande om olika varianser)

Lönsamhet

(antagande om olika varianser)

Likviditet

(antagande om lika varianser)
0,992 180 0,323

4,303 100,428 0,000

1,425 98,493 0,157

1,113 196 0,267

1,549 105,588 0,124

0,2141961,247



Gabriella Bengs 

42 

 

 

Effektstorleken presenteras i tabell 6. Gränsvärden för d är .20 för låg effektstorlek, .50 

för medelstor effektstorlek och .80 för hög effektstorlek (Cohen 1988, refererad i 

Björkqvist 2012: 96). Medelvärdesskillnadernas effekt är hög för variabeln 

skuldsättning (d = .86) och låg för variablerna lageromsättning (d = .29) och lönsamhet 

(d = .30). Medelvärdesskillnadernas effekt för variablerna kapitalomsättning (d = .18), 

tillgångarnas struktur (d = .16) och likviditet (d = .15) understiger gränsvärdena. 

 

Tabell 6: Effektstorlek 

 

 

4.3 Logistiska regressioner 

Resultatet av den logistiska regressionen av den predicerande variabeln skuldsättning 

presenteras i tabell 7. χ
2
 är ett goodness of fit-test av modellen (Pallant 2007: 174). Om 

χ
2
 är signifikant anpassar sig data till modellen. Om χ

2
 inte är signifikant anpassar sig 

data inte till modellen. (Field 2013: 788). Modellen med den predicerande variabeln 

skuldsättning är signifikant (χ
2
 = 116,68, p = 0,00), vilket innebär att den kan skilja 

mellan orena revisionsberättelser och rena revisionsberättelser. Cox & Snell R
2
 och 

Nagelkerke R
2
 är mått på effektstorleken för modellen (Field 2013: 786). Cox & Snell 

R
2
 och Nagelkerke R

2
 indikerar variansen i den predicerade variabeln som förklaras av 

modellen (Pallant 2007: 174). Modellen med den predicerande variabeln skuldsättning 

förklarar 44,5–59,4 procent av variansen i variabeln revisionsberättelse. Modellen 

klassificerar variabeln revisionsberättelse i korrekt kategori i 85,9 procent av fallen. 

Nyckeltal d

Skuldsättning 0,86

Kapitalomsättning 0,18

Tillgångarnas struktur 0,16

Lageromsättning 0,29

Lönsamhet 0,30

Likviditet 0,15
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b är förändringen av logit av den predicerade variabeln till följd av en enhets förändring 

av den predicerande variabeln. Logit av den predicerade variabeln är den naturliga 

logaritmen av oddset för Y. (Field 2013: 784). Ett positivt b-värde indikerar att om den 

predicerande variabeln ökar så ökar sannolikheten för att den predicerade variabelns 

värde är ett. Ett negativt b-värde indikerar däremot att om den predicerande variabeln 

ökar så minskar sannolikheten för att den predicerade variabelns värde är ett. (Pallant 

2007: 175–176). Wald-testet är ett test om b är signifikant högre eller lägre än noll. Om 

b är signifikant högre eller lägre än noll bidrar den predicerande variabeln till 

prediceringen av den predicerade variabeln. (Field 2013: 784). Variabeln skuldsättnings 

b-värde är signifikant positivt (b = 3,98, p = 0,00), vilket innebär att högre skuldsättning 

ökar sannolikheten för en oren revisionsberättelse. 

Exp(B) är oddskvoten. Oddskvoten är förändringen av odds till följd av en enhets 

förändring av den predicerande variabeln. En oddskvot större än ett indikerar att om den 

predicerande variabeln ökar så ökar oddset för att den predicerade variabelns värde är 

ett. En oddskvot mindre än ett indikerar omvänt att om den predicerande variabeln ökar 

så minskar oddset för att den predicerade variabelns värde är ett. (Field 2013: 766–767). 

Konfidensintervallet för oddskvoten för konfidensgraden 95 % är ett intervall som med 

95 % sannolikhet omfattar oddskvotens rätta värde, det vill säga populationens oddskvot 

(Pallant 2007: 177). Ett konfidensintervall med undre och övre värden större än ett 

innebär att om den predicerande variabeln ökar så ökar oddset för att den predicerade 

variabelns värde är ett. Ett konfidensintervall med undre och övre värden mindre än ett 

innebär däremot att om den predicerande variabeln ökar så minskar oddset för att den 

predicerade variabelns värde är ett. Ett konfidensintervall som omfattar värdet ett 

innebär följaktligen att om den predicerande variabeln ökar så kan oddset för att den 

predicerade variabelns värde är ett öka eller minska; oddsets riktning för populationen 

kan vara motsatt oddsets riktning för urvalet. (Field 2013: 786). Oddskvoten är 53,24, 

vilket indikerar att om skuldsättningen ökar med en enhet ökar oddset för att 

revisionsberättelsen är oren 53,24 gånger. Konfidensintervallets undre och övre värden 

för oddskvoten är större än ett (KI = 17,17–165,12), vilket innebär att högre 

skuldsättning ökar oddset för en oren revisionsberättelse i populationen. 
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Tabell 7: Logistisk regression av skuldsättning 

 

 

Resultatet av den logistiska regressionen av den predicerande variabeln 

kapitalomsättning presenteras i tabell 8. Modellen är inte signifikant (χ
2
 = 2,54, p = 

0,11), vilket innebär att den inte kan skilja mellan orena revisionsberättelser och rena 

revisionsberättelser. Modellen förklarar endast 1,3–1,7 procent av variansen i variabeln 

revisionsberättelse, och den klassificerar variabeln i korrekt kategori i endast 57,6 

procent av fallen. Variabeln kapitalomsättnings b-värde är inte signifikant positivt (b = 

0,06, p = 0,28), vilket innebär att högre kapitalomsättning inte ökar sannolikheten för en 

oren revisionsberättelse. Eftersom variabelns b-värde inte är signifikant kommenteras 

inte oddskvoten eller konfidensintervallet för oddskvoten. 

 

Tabell 8: Logistisk regression av kapitalomsättning 

 

 

Resultatet av den logistiska regressionen av den predicerande variabeln tillgångarnas 

struktur presenteras i tabell 9. Modellen är inte signifikant (χ
2
 = 1,25, p = 0,26), och den 

förklarar endast 0,6–0,8 procent av variansen i variabeln revisionsberättelse. Modellen 

klassificerar variabeln revisionsberättelse i korrekt kategori i endast 54,0 procent av 

 

undre övre

Skuldsättning 3,975 0,000 53,241 17,167 165,121

Konstant -3,760 0,000 0,023

χ 2 116,677, p  = 0,000

Cox & Snell R 2 0,445

Nagelkerke R 2 0,594

Nyckeltal b p Exp (B )
95 % KI för Exp (B )

lägre högre

Kapitalomsättning 0,061 0,283 1,063 0,951 1,189

Konstant -0,163 0,417 0,849

χ 2 2,542, p  = 0,111

Cox & Snell R 2 0,013

Nagelkerke R 2 0,017

Nyckeltal b p Exp (B )
95 % KI för Exp (B )
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fallen. Variabeln tillgångarnas strukturs b-värde är inte signifikant negativt (b = -0,49, p 

= 0,27), vilket innebär att lägre tillgångsstruktur inte ökar sannolikheten för en oren 

revisionsberättelse. 

 

Tabell 9: Logistisk regression av tillgångarnas struktur 

 

 

Resultatet av den logistiska regressionen av den predicerande variabeln lageromsättning 

presenteras i tabell 10. Modellen är inte signifikant (χ
2
 = 2,66, p = 0,10), och den 

förklarar endast 1,4–1,9 procent av variansen i variabeln revisionsberättelse. Modellen 

klassificerar variabeln revisionsberättelse i korrekt kategori i endast 50,5 procent av 

fallen. Variabeln lageromsättnings b-värde är inte signifikant negativt (b = -0,44, p = 

0,23), vilket innebär att lägre lageromsättning inte ökar sannolikheten för en oren 

revisionsberättelse. 

 

Tabell 10: Logistisk regression av lageromsättning 

 

 

 

undre övre

Tillgångarnas struktur -0,494 0,266 0,610 0,256 1,456

Konstant 0,303 0,324 1,353

χ 2 1,246, p  = 0,264

Cox & Snell R 2 0,006

Nagelkerke R 2 0,008

Nyckeltal b p Exp (B )
95 % KI för Exp (B )

undre övre

Lageromsättning -0,441 0,227 0,643 0,314 1,317

Konstant 0,072 0,647 1,074

χ
2 2,656, p  = 0,103

Cox & Snell R 2 0,014

Nagelkerke R 2 0,019

Nyckeltal b p Exp (B )
95 % KI för Exp (B )
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Resultatet av den logistiska regressionen av den predicerande variabeln lönsamhet 

presenteras i tabell 11. Modellen är inte signifikant (χ
2
 = 2,78, p = 0,10), och den 

förklarar endast 1,4–1,9 procent av variansen i variabeln revisionsberättelse. Modellen 

klassificerar variabeln revisionsberättelse i korrekt kategori i 68,2 procent av fallen. 

Variabeln lönsamhets b-värde är inte signifikant negativt (b = -0,27, p = 0,16), vilket 

innebär att lägre lönsamhet inte ökar sannolikheten för en oren revisionsberättelse. 

 

Tabell 11: Logistisk regression av lönsamhet 

 

 

Resultatet av den logistiska regressionen av den predicerande variabeln likviditet 

presenteras i tabell 12. Modellen är inte signifikant (χ
2
 = 1,26, p = 0,26), och den 

förklarar endast 0,7–0,9 procent av variansen i variabeln revisionsberättelse. Modellen 

klassificerar variabeln revisionsberättelse i korrekt kategori i endast 52,7 procent av 

fallen. Variabeln likviditets b-värde är inte signifikant negativt (b = -12,04, p = 0,50), 

vilket innebär att lägre likviditet inte ökar sannolikheten för en oren revisionsberättelse. 

 

Tabell 12: Logistisk regression av likviditet 

 

 

undre övre

Lönsamhet -0,274 0,162 0,760 0,518 1,116

Konstant -0,023 0,872 0,977

χ 2 2,783, p  = 0,095

Cox & Snell R 2 0,014

Nagelkerke R 2 0,019

Nyckeltal b p Exp (B )
95 % KI för Exp (B )

 

undre övre

Likviditet -12,041 0,502 0,000 0,000 10 909 087 702,547

Konstant 0,000 0,998 1,000

χ 2 1,256, p  = 0,262

Cox & Snell R 2 0,007

Nagelkerke R
2 0,009

Nyckeltal b p Exp (B )
95 % KI för Exp (B )
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Resultatet av den logistiska regressionen av alla predicerande variabler presenteras i 

tabell 13. Modellen är signifikant (χ
2
 = 104,11, p = 0,00), vilket innebär att den kan 

skilja mellan orena revisionsberättelser och rena revisionsberättelser. Modellen förklarar 

43,6–58,1 procent av variansen i variabeln revisionsberättelse, och klassificerar 

variabeln i korrekt kategori i 82,4 procent av fallen. Variabeln skuldsättning är den enda 

variabeln vars b-värde är signifikant (b = 4,06, p = 0,00), vilket innebär att högre 

skuldsättning ökar sannolikheten för en oren revisionsberättelse. Oddskvoten är 58,02, 

vilket indikerar att om skuldsättningen ökar med en enhet ökar oddset för att 

revisionsberättelsen är oren 58,02 gånger. Konfidensintervallets undre och övre värden 

för oddskvoten är större än ett (KI = 16,18–208,06), vilket innebär att högre 

skuldsättning ökar oddset för en oren revisionsberättelse i populationen. Variabeln 

likviditets b-värde är inte signifikant (b = -99,24, p = 0,08), men relativt nära 

signifikansnivån. Signifikansen kan emellertid undervärderas om b-värdet är högt (Field 

2013: 766). 

 

Tabell 13: Logistisk regression av alla nyckeltal 

 

 

4.4 Diskussion 

Den deskriptiva statistiken visar att medelvärdet för variablerna tillgångarnas struktur, 

lageromsättning, lönsamhet och likviditet är lägre för de bedrägliga finansiella 

rapporterna än för de obedrägliga finansiella rapporterna. Medelvärdet förväntades vara 

 

undre övre

Skuldsättning 4,061 0,000 58,019 16,179 208,061

Kapitalomsättning 0,008 0,930 1,008 0,845 1,202

Tillgångarnas struktur -0,260 0,714 0,771 0,192 3,094

Lageromsättning -0,173 0,714 0,841 0,333 2,125

Lönsamhet 0,129 0,869 1,138 0,245 5,292

Likviditet -99,242 0,084 0,000 0,000 728 213,937

Konstant -3,556 0,000 0,029

χ
2 104,105, p  = 0,000

Cox & Snell R
2 0,436

Nagelkerke R
2 0,581

Nyckeltal b p Exp (B )
95 % KI för Exp (B )
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lägre för de bedrägliga finansiella rapporterna för variablerna lönsamhet och likviditet, 

men inte för variablerna tillgångarnas struktur och lageromsättning. Den deskriptiva 

statistiken visar därtill att medelvärdet för variablerna skuldsättning och 

kapitalomsättning är högre för de bedrägliga finansiella rapporterna än för de 

obedrägliga finansiella rapporterna. Medelvärdet förväntades vara högre för de 

bedrägliga finansiella rapporterna för variabeln skuldsättning, men inte för variabeln 

kapitalomsättning. Den deskriptiva statistiken visar inte om medelvärdesskillnaden är 

signifikant, vilket det oberoende t-testet däremot gör. Resultatet av det oberoende t-

testet är att medelvärdesskillnaden för variabeln skuldsättning är signifikant, medan 

medelvärdesskillnaderna för de resterande variablerna inte är signifikanta. 

Resultaten av de logistiska regressionerna visar vidare att de bivariata modellerna med 

de predicerande variablerna kapitalomsättning, tillgångarnas struktur, lageromsättning, 

lönsamhet och likviditet inte är signifikanta. Modellerna presterar knappt bättre än en 

modell med endast den predicerade variabeln, det vill säga en modell som klassificerar 

variabeln revisionsberättelse i korrekt kategori i 50,0 procent av fallen. Både den 

bivariata modellen med den predicerande variabeln skuldsättning och den multivariata 

modellen med alla predicerande variabler är signifikanta. Modellen med den 

predicerande variabeln skuldsättning presterar något bättre än modellen med alla 

predicerande variabler. Modellen med den predicerande variabeln skuldsättning 

förklarar 44,5–59,4 procent av variansen i variabeln revisionsberättelse, och 

klassificerar variabeln i korrekt kategori i 85,9 procent av fallen. Modellen med alla 

predicerande variabler förklarar 43,6–58,1 procent av variansen i variabeln 

revisionsberättelse, och klassificierar variabeln i korrekt kategori i 82,4 procent av 

fallen. I modellen med alla predicerande variabler är variabeln skuldsättnings b-värde 

signifikant positivt, medan de resterande variablernas b-värden inte är signifikanta. 

Det elfte steget i den kvantitativa forskningsprocessen, formulering av resultat och 

slutsatser, återkopplas till det första steget i den kvantitativa forskningsprocessen, teori 

(Bryman & Bell 2017: 166–168). Den första hypotesen är korroborerad. Det finns ett 

positivt samband mellan bedräglig finansiell rapportering och skuldsättning. Enligt 

Björkqvist (2012: 83) bevisar statistiskt signifikanta regressionskoefficienter inte 

kausalsamband, de visar endast på ett möjligt kausalt samband. Den andra hypotesen till 

den sjätte hypotesen är däremot falsifierade. Det finns inget samband, varken positivt 
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eller negativt, mellan bedräglig finansiell rapportering och lönsamhet, 

kapitalomsättning, lageromsättning, tillgångarnas struktur eller likviditet. 

Det positiva sambandet mellan bedräglig finansiell rapportering och skuldsättning kan 

relateras till den första och andra faktorn i the theory of criminal violation of financial 

trust, ett problem som inte kan delges och möjlighet. Ett finansiellt problem som inte 

kan delges kan lösas genom att missbruka ett finansiellt förtroende (Cressey 1953: 35). 

Skuldsättningen är det finansiella problemet som inte kan delges, och den bedrägliga 

finansiella rapporteringen är möjligheten att lösa det finansiella problemet genom att 

missbruka det finansiella förtroendet. 

Resultaten överensstämmer delvis med tidigare forskningsresultat. Det positiva 

sambandet mellan bedräglig finansiell rapportering och skuldsättning överensstämmer 

delvis med tidigare forskningsresultat. Persons (1995) undersökning visar att bedrägliga 

företag har högre skuldsättning än obedrägliga företag. Enligt Spathis (2002) 

undersökning framställer företag som har högre skuldsättning mera sannolikt bedrägliga 

finansiella rapporter, förutsatt att skuldsättningen mäts som främmande 

kapital/tillgångar. Variabeln skuldsättning är däremot inte signifikant om den mäts som 

främmande kapital/eget kapital (Spathis 2002). 

Med avseende på sambandet mellan bedräglig finansiell rapportering och 

kapitalomsättning avviker resultatet delvis från tidigare forskningsresultat. Persons 

(1995) undersökning visar att bedrägliga företag har lägre kapitalomsättning än 

obedrägliga företag. Enligt Spathis (2002) undersökning är variabeln kapitalomsättning 

inte signifikant. 

Med avseende på sambandet mellan bedräglig finansiell rapportering och tillgångarnas 

struktur avviker resultatet huvudsakligen från tidigare forskningsresultat. Enligt Persons 

(1995) undersökning har bedrägliga företag högre proportion av rörliga tillgångar än 

obedrägliga företag. Variabeln tillgångarnas struktur är däremot inte signifikant om den 

mäts som fordringar/tillgångar eller omsättningstillgångar/tillgångar (Persons 1995). 

Enligt Beasleys et al. (2000) undersökning är övervärdering av tillgångar en av de 

vanligaste teknikerna för bedräglig finansiell rapportering i teknikbranschen, 

hälsovårdsbranschen och finansbranschen. Enligt Beasleys et al. (2010) undersökning är 

övervärdering av tillgångarna också en av de vanligaste metoderna för bedräglig 

finansiell rapportering. 
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Med avseende på sambandet mellan bedräglig finansiell rapportering och 

lageromsättning avviker resultatet från tidigare forskningsresultat. Enligt Spathis (2002) 

undersökning framställer företag som har höga omsättningstillgångar med avseende på 

omsättningen mera sannolikt bedrägliga finansiella rapporter. 

Med avseende på sambandet mellan bedräglig finansiell rapportering och lönsamhet 

överensstämmer resultatet delvis med tidigare forskningsresultat. Enligt Persons (1995) 

undersökning är variabeln lönsamhet inte signifikant, oberoende av om den mäts som 

räkenskapsperiodens resultat/tillgångar eller balanserade vinster/tillgångar. Enligt 

Spathis (2002) undersökning, däremot, framställer ett företag som har lågt resultat med 

avseende på tillgångar mera sannolikt en bedräglig finansiell rapport. Variabeln 

lönsamhet är däremot inte signifikant om den mäts som försäljningsbidrag/tillgångar 

eller räkenskapsperiodens resultat/omsättning (Spathis 2002). Undersökningen av 

Beasley et al. (2010) visar ytterligare att företag i den nedre kvartilen är 

förlustbringande räkenskapsperioden före den bedrägliga tidsperioden. 

Med avseende på sambandet mellan bedräglig finansiell rapportering och likviditet 

överensstämmer resultatet delvis med tidigare forskningsresultat. Enligt Persons (1995) 

undersökning är variabeln likviditet inte signifikant. Enligt Spathis (2002) 

undersökning, däremot, framställer företag med lågt rörelsekapital med avseende på 

tillgångar mera sannolikt bedrägliga finansiella rapporter. Undersökningen av Beasley 

et al. (2010) visar ytterligare att företag i den undre kvartilen har ett negativt kassaflöde 

i verksamheten räkenskapsperioden före den bedrägliga tidsperioden. 

Slutsatsen är att bedrägliga finansiella rapporter som har upprättats av finländska 

företag inte kan upptäckas i en nyckeltalsanalys. Även om det finns ett positivt samband 

mellan bedräglig finansiell rapportering och skuldsättning, så är det inte nog för att 

kunna klassificera finansiella rapporter som bedrägliga. 
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5 Sammanfattning 

Avhandlingen sammanfattas i det här kapitlet. I det första underkapitlet definieras och 

utvärderas reliabilitet och validitet. Förslag till fortsatt forskning ges i det andra 

underkapitlet. 

Ekonomisk brottslighet är ett ekonomiskt, socialt och kriminellt problem som orsakar 

det finländska samhället materiell och moralisk skada. Bedräglig finansiell rapportering 

är ett ekonomiskt brott som försämrar intressenternas förtroende för de finansiella 

rapporterna. Avhandlingens syfte var att undersöka om bedrägliga finansiella rapporter 

som har upprättats av finländska företag kan upptäckas i en nyckeltalsanalys. 

Avhandlingens forskningsfråga var: Finns det ett samband mellan bedräglig finansiell 

rapportering och nyckeltal? Metoden var en kvantitativ sekundäranalys av bokslutsdata. 

De nyckeltal som valdes utgående från tidigare forskning var skuldsättning, 

kapitalomsättning, tillgångarnas struktur, lageromsättning, lönsamhet och likviditet. 

Indikatorn för bedräglig finansiell rapportering var en oren revisionsberättelse. Urvalet 

bestod av 100 bedrägliga företag och 100 obedrägliga företag som matchades enligt 

bransch. 

Resultatet av det oberoende t-testet och de logistiska regressionerna var att variabeln 

skuldsättning var signifikant och att variablerna kapitalomsättning, tillgångarnas 

struktur, lageromsättning, lönsamhet och likviditet inte var signifikanta. Högre 

skuldsättning ökade sannolikheten för en oren revisionsberättelse. Den bivariata 

logistiska regressionsmodellen med den predicerande variabeln skuldsättning förklarade 

44,5–59,4 procent av variansen i variabeln revisionsberättelse, och klassificerade 

variabeln i korrekt kategori i 85,9 procent av fallen. Det fanns alltså ett positivt samband 

mellan bedräglig finansiell rapportering och skuldsättning. Det fanns inget samband 

mellan bedräglig finansiell rapportering och kapitalomsättning, tillgångarnas struktur, 

lageromsättning, lönsamhet eller likviditet. Det positiva sambandet mellan bedräglig 

finansiell rapportering och skuldsättning kunde relateras till Cresseys (1953) theory of 

criminal violation of financial trust. Skuldsättningen var det finansiella problemet som 

inte kunde delges, och den bedrägliga finansiella rapporteringen var möjligheten att lösa 

det finansiella problemet genom att missbruka det finansiella förtroendet. Resultatet 

överensstämde delvis med tidigare forskningsresultat. Den tidigare forskningen fann 
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signifikanta samband mellan bedräglig finansiell rapportering och nyckeltal, men en del 

av variablerna var inte signifikanta i den tidigare forskningen heller. 

Slutsatsen var att bedrägliga finansiella rapporter som har upprättats av finländska 

företag inte kan upptäckas i en nyckeltalsanalys. Även om det fanns ett positivt 

samband mellan bedräglig finansiell rapportering och skuldsättning, så är det inte nog 

för att kunna klassificera finansiella rapporter som bedrägliga. 

 

5.1 Reliablitet och validitet 

Ett kvalitetskriterium för forskning är reliabilitet. Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär 

att samma resultat skulle erhållas om en undersökning upprepades. Begreppet används 

för att beskriva om måtten är konsistenta. (Bryman & Bell 2017: 68, 174–175). 

Reliabiliteten i undersökningen är hög. Metoden var en kvantitativ sekundäranalys av 

bokslutsdata, vilket innebar att elektroniska data överfördes från den tillförlitliga källan 

till kalkylprogrammet och vidare till statistikprogrammet utan egna mätningar. Den 

enda kodningen var kodningen av variabeln revisionsberättelse. 

Ett annat kvalitetskriterium för forskning är validitet. Validitet innebär att slutsatserna 

hänger ihop med undersökningen. Begreppsvaliditet eller teoretisk validitet används för 

att beskriva om ett mått för ett begrepp verkligen mäter det som avses med begreppet. 

Begreppsvaliditet förutsätter reliabilitet. Intern validitet används för att beskriva om en 

slutsats om ett kausalt samband är hållbar, medan extern validitet används för att 

beskriva om resultaten kan generaliseras. Ekologisk validitet används för att beskriva 

om resultaten är tillämpliga i människors naturliga sociala miljöer. (Bryman & Bell 

2017: 69, 175–177). Validiteten i undersökningen är hög. Begreppsmåtten utformades 

utgående från tidigare forskning. Indikatorn för bedräglig finansiell rapportering var en 

oren revisionsberättelse. Flera indikatorer för bedräglig finansiell rapportering skulle 

minska risken för felklassificering, men var av praktiska hänsyn inte möjliga. Finansiell 

rapportering för vilken en oren revisionsberättelse har givits kan ändå klassificeras som 

ett vinstmotiverat normbrott som begås inom legal näringsverksamhet, vilket var 

definitionen av ekonomisk brottslighet i den här avhandlingen. Nyckeltal är i sig 

kvantitativa mått. Slutsatsen om det kausala sambandet mellan bedräglig finansiell 

rapportering och skuldsättning är hållbar. En finansiell rapport föregår alltid en 
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revisionsberättelse, vilket innebär att nyckeltalen predicerar revisionsberättelsen. 

Resultaten kan generaliseras från urvalet till populationen, eftersom urvalsmetoden var 

en kombination av obundet slumpmässigt urval och matchning enligt bransch och 

urvalsstorleken var 100 bedrägliga företag och 100 obedrägliga företag. Resultaten är 

också ekologiskt valida, eftersom företagen upprättar sina finansiella rapporter och 

revisorerna skriver sina revisionsberättelser utan inblandning av den som samlar in data. 

 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är longitudinell nyckeltalsanalys av bedrägliga 

finansiella rapporter. Tidigare forskning visade att bedräglig finansiell rapportering 

lättare kunde upptäckas före än under den bedrägliga finansiella rapportering, och att 

längden på bedräglig finansiell rapportering var flera räkenskapsperioder. Ett annat 

förslag till fortsatt forskning är branschvis nyckeltalsanalys av bedrägliga finansiella 

rapporter. Tidigare forskning visade att det fanns skillnad i metoderna för bedräglig 

finansiell rapportering mellan branscher. Branschvis nyckeltalsanalys skulle emellertid 

minska urvalets storlek. 
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Bilaga 1: Test av skevhet och toppighet 

 

Skevhet Toppighet Skevhet Toppighet

Lönsamhet 4,055 36,565 -3,929 26,350

Kapitalomsättning 9,418 91,832 2,706 9,292

Lageromsättning 4,402 23,347 7,031 55,879

Tillgångarnas struktur -0,189 -1,461 -0,497 -1,077

Likviditet -9,309 88,141 7,326 58,227

Skuldsättning 6,789 54,159 1,109 2,125

Nyckeltal

Revisionsberättelse

Oren Ren


