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Sammanfattning  

 
Introduktion och problembakgrund: Finansiell rapportering är en viktig källa för 

information till externa intressenter. Analytiker spelar en viktig roll som 

informationsförmedlare, och bidrar således till en minskad informationsassymetri 

mellan företaget och dess intressenter. Vidare har analytiker även en övervakande roll i 

bolagsstyrningen. Real activities manipulation är en form av earnings management där 

företaget manipulerar sitt resultat genom riktiga affärshändelser. Det finns inga tidigare 

studier i Sverige på sambandet mellan analytikerbevakning och RAM. Således är det av 

intresse att genomföra en studie på börsnoterade företag i Sverige, vilket leder till 

forskningsfrågan: Finns det något samband mellan analytikerbevakning och 

förekomsten av real activities manipulation (RAM) i börsnoterade bolag i Sverige? 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan analytikerbevakning och 

förekomsten av real activities manipulation hos företag noterade på stockholmsbörsens 

small- mid- och large-cap listor. Studiens första delsyfte är att kartlägga 

analytikerbevakningen inom urvalet. Det andra delsyftet är att skatta RAM.  

 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen är byggd på tidigare studier inom 

earnings management, real activities manipulation och analytikerbevakning. Vidare 

inkluderas även teorier som förklarar relationen analytikerbevakning och earnings 

management; signalteorin, agent/stewardshipteorin och prospektteorin.  

 

Metod och data: Studien är baserad på en longitudinell design med en deduktiv ansats. 

Studiens urval är företag noterade på Stockholmsbörsens small- mid- och large-cap 

listor mellan åren 2005-2015 och består efter exkluderingar av 2706 unika årliga 

företagsobservationer. Den normala nivån av RAM skattas för varje år och bransch och 

genomförs genom flertalet OLS regressioner. Residualerna från regressionerna 

hypotestestas sedan mot analytikerbevakning och tre andra relevanta kontrollvariabler 

för att undersöka sambandet.  

 

Resultat: Studiens resultat är att det absoluta värdet av de undersökta RAM metoderna 

har ett positivt och signifikant samband med analytikerbevakning. Detta betyder att ju 

fler analytiker som följer ett företag desto mer manipulation genom RAM förekommer. 

Sambandet är i likhet med tidigare studier. Vidare finner vi även att signed värdet av 

RAM metoderna har ett signifikant samband med analytikerbevakning. Signed värdena 

visar på att de olika RAM metoderna tillämpas för att manipulera resultatet i en viss 

riktning beroende på nivån av analytikerbevakning.  

 

Slutsats: I studien har vi kommit fram till att analytikerbevakning har ett signifikant 

samband med förekomsten av RAM. Tänkbara anledningar till detta är att manipulation 

genom RAM kan ske på ett effektivt eller opportunistiskt vis. Vidare kan 

analytikerbevakningen tänkas bidra till en press på företagsledningen att utföra RAM. 

Detta för att kunna uppnå resultat i linje med analytikernas prognoser.  
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1. Inledning  
Avsnittet börjar med att ge en förståelse för den finansiella rapporteringen och 

fenomenet earnings management (EM) samt analytikerbevakning. Läsaren leds sedan in 

till en problemdiskussion, där problemet med EM och analytikerbevakning diskuteras 

ur en teoretisk och praktisk synvinkel. Problemdiskussionen mynnar ut i 

problemformulering för studien samt ett syfte. Inledningen avslutas med 

begreppsdefinitioner för att underlätta för läsaren att förstå EM samt 

analytikerbevakning.  

1.1 Problembakgrund  

 

Enligt Fields et al. (2001, s. 256) hade varken finansiella upplysningar, efterfrågan på 

redovisning eller bokföringsregler existerat i en värld av perfekta marknader, men 

eftersom marknaderna idag är ofullständiga efterfrågas olika typer av upplysningar av 

företagens resultat. Den finansiella rapporteringen lämnar ut information från 

företagsledningen om företagets resultat till deras externa finansiärer och övriga 

intressenter. Denna rapportering kan ske för en relativt låg kostnad och på ett trovärdigt 

sätt (Healy & Wahlén, 1999, s. 366). Vidare menar Beyer et al. (2010, s. 296) att 

finansiell information som lämnas ut i marknadsbaserade ekonomier ger möjlighet för 

externa intressenter att utvärdera möjlig avkastningspotential av tänkbara investeringar 

samt även övervaka användandet av investerat kapital. 

 

De finansiella rapporterna tillför ett värde när de på ett trovärdigt sätt framställer 

företagens olikheter vad gäller deras ekonomiska ställning för en viss period. I den 

finansiella rapporteringen ges det utrymme för företagsledare att utifrån egen kunskap 

och uppfattning välja rapporteringsmetod, göra olika typer av värderingar samt lämna 

upplysningar om företagets ekonomi. Detta kan göra att kommunikationen av den 

finansiella rapporteringen förbättras för företaget (Healy & Wahlén, 1999, s. 366). Vid 

god redovisningssed så krävs det ofta någon form av bedömning vid framställandet av 

en finansiell rapport. Det kan handla om bedömningar som relaterar till hur många 

kundfordringar som kommer att samlas in eller vilken metod som är mest lämplig för 

fördelningen av kostnader för utrustning (Fields et al., 2001, s. 259). Dock är det viktigt 

att ta i beaktning att företagsledningen kan använda redovisningsmetoder och 

värderingar som gör att den finansiella rapporteringen inte stämmer överens med 

företagets verkliga ekonomiska ställning (Healy & Wahlén, 1999, s. 366). 

Företagsledningen kan välja att använda sig utav redovisningsmetoder för egen vinning, 

genom att höja aktiekursen före utgången av personaloptioner som de erhåller. Dock är 

det viktigt att poängtera att samma typ av redovisningsmetod kan användas vid en 

undervärderad aktiekurs som företagsledningen kan påvisa genom icke offentlig 

information. I praktiken kan det vara svårt att skilja mellan dessa två motiv av 

redovisningsval (Fields et al., 2001, s. 259). Alla redovisningsval som görs inom företag 

kan inte anses vara earnings management (EM), det är ett begrepp vars innebörd betyder 

mer än ett redovisningsval, men när ett val görs för att uppnå ett mål, kan det anses vara 

kopplat till EM (Fields et al., 2001, s. 260). 

 

Healy & Wahlén (1999, s. 368), definierar EM: “Earnings management occurs when 

managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter 
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financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic 

performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on 

reported accounting numbers.” 

 

Åren 2001-2002 ansökte företagen Enron och WorldCom om konkurs. Båda dessa 

företagsskandaler kunde hänföras till EM (Elias, 2004, s. 86).  Enligt Millman (2002, s. 

16-17) var en av anledningarna till att situationen i Enron uppstod att företagsledningen 

ville uppnå de externa förväntningar som fanns på bolaget och därmed helt bortse från 

det samhällsetiska. Som reaktion på dessa skandaler infördes Sarbanes-Oxley Act år 

2002 med syfte att reglera resultatmanipulering i amerikanska företag. Även i Sverige 

har det förekommit skandaler.  År 2014 uppdagades det att Eniro manipulerat sitt 

resultat genom felaktiga periodiseringar, vilket ledde till ett ras i Eniros aktiekurs 

(Petersson, 2014). 

 

Vidare beskriver Healy & Wahlén (1999, s. 370) att det finns tre incitament för 

företagsledare att genomföra EM, vilka är; 1) förväntningarna från kapitalmarknaden, 

2) Kontraktsförhållanden samt 3) Marknadsregleringar. Det framgår även av Healy & 

Wahlén (1999, s.370-371) att finansanalytikers användning av företags 

redovisningsinformation för att värdera aktier kan skapa incitament för 

företagsledningen att manipulera ett resultat för att på kort sikt påverka aktiekursen 

positivt. Företagsledningen kan använda sig utav resultatmanipulering genom real 

activities manipulation (RAM) eller accruals earnings management (AM) (Gunny, 

2010, s.855; Zang, 2012, s.676). RAM innebär att företagsledningen manipulerar 

resultatet som en målmedveten åtgärd i önskad riktning. Det kan uppnås genom att 

ändra strukturering eller tidpunk för en investering, finansieringstransaktion eller annan 

företagshandling. AM uppstår när företagsledningen ändrar redovisningsmetod eller 

använder uppskattningar för en viss transaktion som presenteras i den finansiella 

rapporten (Zang, 2012, s.676). Valet av EM-metod grundar sig på respektive metods 

kostnad för företaget. De båda metoderna är relativt kostsamma och företag kommer att 

möta olika begränsningar med metoderna (Zang, 2012, s. 700). Enligt Cohen et al. 

(2008, s.785) ökade metoden AM stadigt från 1987 till införandet av lagen Sarbanes-

Oxley Act (SOX) år 2002. Efter detta sågs en betydande nedgång av metoden AM. 

RAM däremot minskade innan SOX infördes och ökade sedan signifikant efter 

införandet av SOX. I enlighet med detta påvisar Graham et al. (2005, s. 66) att metoden 

RAM idag används mest frekvent av företagsledningen för att manipulera ett resultat för 

att uppnå kortsiktiga vinstmål.  

 

Enligt Sun & Liu (2016, s. 133) spelar finansanalytiker en viktig roll som 

informationsförmedlare. Deras uppgift är att förmedla information som de tolkat från 

företag de analyserar. Analytikerbevakning kan göra att informationsasymmetrin 

minskar och kan även bidra till en förbättrad bolagsstyrning i företaget (Sun & Liu, 

2016, s.133).  Det framgår av Chintrakarn et al.(2014, s. 216) att analytiker tenderar att 

bevaka företag med en svagare bolagsstyrning.  Det är dock skillnad i synen på 

bolagsstyrning i USA jämfört med i Sverige. I USA är bolagsstyrningen 

aktieägareorienterad, vilket betyder att företagens mål är att maximera aktieägarnas 

rikedom, medan bolagsstyrningen i Sverige är mer orienterat mot att maximera 

intressenternas intressen (García‐Castro et al., 2008, s. 269).  

 

Tidigare studier som gjorts på relationen mellan analytikerbevakning och EM visar att 

företag som använder RAM också har en högre analytikerbevakning än andra företag 
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(Irani & Oesch 2016, s. 592; Sun & Liu, 2016, s. 139). Resultaten visar att 

analytikerbevakningen inte begränsar RAM i samma utsträckning som AM (Sun & Liu, 

2016, s.139). Hög nivå av analytikerbevakning leder till mindre AM och företag som 

analytikerbevakas har generellt en lägre nivå av AM, jämfört med företag som inte har 

någon analytikerbevakning (Irani & Oesch 2016, s. 592; Yu, 2008, s. 246). Tidigare 

studier tyder alltså på att RAM ökar i relation till antal analytiker som bevakar ett 

företag, samtidigt som AM minskar. Analytiker är mindre benägna att bevaka företag 

som har incitament för att manipulera resultat eller undanhålla information (Lang et al., 

2004, s. 590-591).  

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Akademikers syn på EM skiljer sig från praktikers och tillsynsmyndigheters syn på 

företeelsen. Praktiker och tillsynsmyndigheter ser EM som något genomträngande och 

problematiskt som åtgärder måste vidtas mot. Akademiker ser det inte som ett lika stort 

problem, då de är mer optimistisk till företeelsen. Akademiker är obenägna att inse att 

de flesta företag använder sig av EM, och att det besvärar investerare (Dechow & 

Skinner, 2000, s. 2479). I artikeln skriven av Burgstahler & Dichev (1997, s. 124) 

framgår det att förluster eller minskade vinster ofta manipuleras bort av 

företagsledningen. För att undgå att rapportera årliga förluster finner Roychowdhury 

(2006, s. 365), bevis på att företagsledningen använder sig utav RAM. Även till viss del 

för att möta analytikers årliga prognoser finner man belägg för att företag manipulerar 

resultatet (Roychowdhury, 2006, s.365). De företag som har en högre 

analytikerbevakning använder sig också i större utsträckning utav RAM (Irani & Oesch, 

2016, s. 592; Sun & Liu, 2016, s. 139). Dessa resultat kan tyda på att företag med en 

hög analytikerbevakning har större incitament och press på sig att möta eller överträffa 

ett resultatmål (Sun & Liu, 2016, s. 139). Studierna av Healy (1985, s. 106) och 

Holthausen et al. (1995, s. 65) finner att företagsledare manipulerar resultatet för att 

maximera sin egen bonus. Vidare finner Fudenberg & Tirole (1995, s.87) att 

företagsledare tenderar att manipulera resultat för att få behålla sina jobb.  

 

Tidigare forskning visar på att EM existerar, men det är svårt för forskare att på ett 

övertygande sätt påvisa i vilken grad företagsledningen tillämpar EM (Healy & Wahlen, 

1999 s. 370). Cohen et al. (2008, s. 783) konstaterar att metoden RAM är svårare att 

påträffa i jämförelse med AM. Irani & Oesch (2016, s. 593) menar därför att företag 

föredrar att använda metoden RAM, eftersom sannolikheten för granskning av revisorer, 

analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra intressenter minskar.  

 

Gunny (2010, s. 886) rapporterar att företag som använt RAM inte upplever en nedgång 

av efterföljande rörelseresultat. Tidigare studier visar att företag genom att överträffa 

analytikers prognoser genom EM på kort sikt kan förbättra sitt aktievärde. Dock visar 

även resultatet på att företag på längre sikt presterar sämre än företag som inte klarar att 

möta analytikers prognoser (Bhojraj et al., 2009, s. 2385).  Barth et al. (1999, s. 410) 

finner i sin studie resultat som tyder på att företag som redovisar en tillväxt i intäkter, 

allt annat konstant, har en högre prissatt aktie relativt företag utan tillväxt. Det 

konstateras även att RAM är kostsamt för dess aktieägare (Cohen et al., 2008, s. 759).  

 

Analytiker anklagas ibland för att vara upphovsmakare till en påtaglig press på 

företagsledare att leverera resultat i linje med deras prognoser (Jensen & Fuller, 2010, s. 
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60). Dessa prognoser ger upphov till externa förväntningar på bolagen. På de aktiva 

kapitalmarknaderna där koncentrationen av analytiker är som störst skapas således en 

högre press på företagsledare. De företag som inte levererar ett resultat i linje med 

analytikernas förväntningar får en signifikant rörelse av priset på deras aktie. Ett av 

resultatmålen för företagsledningen är således att i praktiken att uppnå analytikernas 

prognoser (Degeorge et al., 1999, s. 8, 30; Irani & Oesch, 2016, s. 592). En överdriven 

analytikerbevakning kan dock göra att investerare tror sig känna ett företag bättre än 

vad de faktiskt gör, vilket kan leda till en övertro på företaget och dess framtidsutsikter 

(Doukas et al., 2008, s. 331).  

 

Analytikerna påverkas även av press från olika källor, vilket skulle kunna snedvrida 

deras incitament och påverka deras objektivitet (Dechow et al., 2000, s. 27). Denna 

press kommer ofta från deras arbetsgivare och behovet av att upprätthålla en god 

relation till företagets ledning för att få tillgång till nödvändig information (Dechow et 

al., 2000, s. 5). 

 

Då analytiker spelar en aktiv roll i information distribueringsprocessen kan beslut av 

företagsledningen angående rapportering av finansiell information antas påverkas av 

mängden analytiker som bevakar dem. Exempel på detta är studien av Graham et al. 

(2005, s. 50) som i en enkätundersökning av 401 ekonomichefer fick svaret att 

analytiker är den viktigaste gruppen, tillsammans med institutionella investerare, i 

prissättningen av företagets aktier. Analytikerna spelar även en viktig roll i 

övervakningen av att bolag och att det styrs på ett korrekt sätt. Dyck et al. (2010, s. 

2225) upptäcker i sin studie att analytiker är de mest effektiva upptäckarna av 

företagsbedrägerier, i jämförelse med exempelvis revisorer. Vidare konstaterar Healy & 

Palepu (2001, s. 410) att analytiker som kan anses vara informationsförmedlare ofta 

producerar egen information som kan avslöja missbruk av företagets resurser. Jensen & 

Meckling (1976, s. 355) argumenterar för att värdepappersanalys minskar 

agentkostnaderna genom att separera ägarskap och kontroll.  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare studier på att analytiker har en indirekt påverkan på 

bolags benägenhet till EM. Exempel på detta är Irvine (2003, s. 445-446) som visar på 

att likviditeten förbättras i bolag efter att analytiker börjat följa dem. De tidigare 

studierna som gjorts på relationen analytikerbevakning och EM är gjorda i USA (eg. 

Irani & Oesch 2016; Sun och Liu, 2016; Yu, 2005). Det finns en studie som undersöker 

relationen EM och analytikerbevakning som är gjord av Degeorge et al. (2013) som i en 

internationell kontext utreder relationen mellan ett lands finansiella utveckling, 

analytikerbevakning och EM.  

 

Denna uppsats kommer till skillnad från tidigare studier av ämnet att undersöka 

relationen mellan analytikerbevakning och RAM i Sverige, och avser att utreda 

sambandet mellan nivån av analytiker som bevakar börsnoterade bolag i Sverige och 

förekommandet av RAM.  
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1.3 Problemformulering  

 

Denna studie avser att besvara följande problemställning:  

 

Finns det något samband mellan analytikerbevakning och förekomsten av real activities 

manipulation (RAM) i börsnoterade bolag i Sverige? 

1.4 Studiens syfte  

 

Studiens huvudsyfte är att undersöka sambandet mellan analytikerbevakning och real 

activities manipulation (RAM) för företag noterade på Stockholmsbörsens small-, mid-, 

och large-cap listor. Det första delsyftet är att kartlägga anlytikerbevakningen av 

börsbolagen. Andra delsyftet med studien är att skatta RAM för bolagen.  

 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag  

 

Den teoretiska kunskap som studien förväntas bidra med är en ökad förståelse för 

analytikerbevakning av i Sverige noterade börsbolag och vilket samband detta har med 

förekommandet av RAM. Tidigare studier som gjorts inom området har undersökt 

relationen mellan analytikerbevakning och EM i USA. En internationell studie, där 

Sverige inkluderas, har även undersökt relationen mellan analytikerbevakning, EM samt 

finansiell utveckling.  Det existerar således en kunskapslucka om sambandet mellan 

analytikerbevakning och EM på en nationell nivå i Sverige. Denna studie kommer 

därför kunna bidra med teoretisk kunskap om sambandet mellan analytikerbevakning 

och RAM i Sverige noterade bolag.  

 

Det praktiska bidraget med studien är att investerare, aktieägare, fondförvaltare, 

analytiker eller andra externa intressenter får en ökad förståelse för sambandet mellan 

analytikerbevakning och EM, och mer specifikt RAM. Studiens resultat kommer kunna 

ge de externa intressenterna ytterligare, tidigare outforskade, aspekter att ta hänsyn till i 

sina beslutsunderlag relaterade till sin tilltro till företagens redovisade resultat. Gunny 

(2010, s. 857) påpekar i sin studie att det är viktigt för intressenter, men även andra 

tillsynsmyndigheter att förstå konsekvenserna av RAM. Detta eftersom RAM kan anses 

vara en följd av den allt mer begränsade redovisningsfriheten (Gunny, 2010, s. 857).   

 

1.6 Avgränsningar  

 

Denna studie är avgränsad till att enbart titta på bolag noterade på Stockholmsbörsens 

small-, mid-, och large-cap listor. Denna avgränsning till att enbart undersöka bolag 

noterade i Sverige beror på att det finns en skillnad i benägenheten till EM mellan olika 

länder, och att denna skillnad beror på flera olika faktorer. Degeorge et al. (2013, s. 20-

21) finner att olika länders finansiella utveckling påverkar förekommandet av EM. I en 

litteraturgenomgång av forskning kring hur införandet av International Financial 

Reporting Standards (IFRS) påverkar EM är resultaten varierande (Kaaya, 2015, s. 63), 

vilket vidare tyder på att jämförbarheten mellan länder beror på fler faktorer än just 

redovisningsstandarderna.  
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Studien kommer att innefatta alla bolag som varit noterade på Stockholmsbörsens 

small-, mid-, eller large-cap listor under åren 2005-2015. Detta eftersom IFRS infördes i 

Sverige år 2005, vilket gör att data blir mer jämförbar mellan åren.  

 

I vårt urval av analytiker så finns inte information om analytiker på köpsidan, då 

databasen Institutional Brokers Estimate System (IBES) inte har den informationen. 

Analytiker på köpsidan opererar ofta internt inom företag och deras information når 

därför endast en begränsad publik.  Detta innebär att denna studie, på grund av 

datarestriktionerna, enbart fokuserar på bevakningen från analytiker på säljsidan.   

 

1.7 Begreppsdefinitioner  

 

I tabell 1 presenteras och förklaras begrepp som förekommer frekvent i studien.  

 
Tabell 1.  

Begreppsdefinitioner.  

Begrepp  Förklaring 

Absolut RAM 

 

Absolut RAM är residualen oavsett om 

den är positivt eller negativt. Det absoluta 

talet kan dock enbart vara positivt. 

Accruals management (AM) 

 

Manipulera resultat genom 

periodiseringar. 

Analytikerbevakning 

 

Analytiker som följer ett specifikt bolag. 

ACFO Abnormalt (avvikande från branschens 

normala nivå) kassaflöde från 

verksamheten. 

ADISX Abnormala (avvikande från branschens 

normala nivå) diskretionära kostnader. 

APROD Abnormala (avvikande från branschens 

normala nivå) produktionskostnader. 

ANCOV Variabeln för analytikerbevakning.  

Earnings management (EM) Engelska begreppet för 

resultatmanipulering. 

Effektiv RAM Manipulation med ett affärsmässigt syfte i 

aktieägare och övriga intressenters 

intresse. Effektiv manipulation ses som 

effektivt i den bemärkelsen att ett 

manipulerat resultat ger en mer rättvisande 

bild av företagets finansiella ställning. 

Opportunistisk RAM Manipulation med syfte att maximera 

agentens, företagsledningens, egen nytta. 

Opportunistisk i den bemärkelsen att 
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aktieägare och övriga intressenters 

intressen åsidosätts. 

Real activities manipulation (RAM) Manipulera resultat genom riktiga 

affärshändelser. 

RM Proxy En variabel för ACFO, ADISX och 

APROD aggregerade tillsammans. 

Signed RAM 

 

Det faktiska värdet av modellernas 

residualer. Kan både vara positivt och 

negativt och indikerar på om företaget 

manipulerar sitt resultat uppåt eller nedåt. 

SOX-perioden Sarbanes Oxley Act (SOX) är en lag som 

infördes i USA, som syftar till att stärka 

den interna kontrollen över den finansiella 

rapporteringen. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

Avsnittet syftar till att ge läsaren en förståelse för de vetenskapliga utgångspunkter vi 

haft i vår studie. Detta för att läsaren ska kunna granska resultatet av studien på ett 

kritiskt sätt samt förstå de utgångspunkter som ligger till grund för studiens resultat, 

analys och slutsats. Studien bygger på en kvantitativ undersökningsmetod och ett 

deduktivt angreppssätt.  

2.1 Förförståelse 

 

Vid vetenskapliga studier finns det en viss förförståelse hos forskaren, denna bör 

tydliggöras för läsaren eftersom den kan påverka studien (Bjereld et al., 2009, s. 14; 

Bryman, 2008, s. 44). Forskare och författare har blivit bättre på att redogöra för vilken 

förförståelse de har, vilket kan ge en förklaring till författarnas olika val och 

ståndpunkter (Bryman, 2008, s. 44). Vi har valt att skildra den förförståelse vi har 

eftersom det finns en risk att den kan påverka den studie som vi utför och således även 

dess resultat. 

 

Denna studie genomförs av två stycken författare, vi studerar civilekonomprogrammet 

respektive civilekonomprogrammet med inriktning på handel och logistik vid Umeå 

Universitet. Båda dessa utbildningar har innefattat kurser inom företagsekonomi, 

nationalekonomi, statistik samt juridik. På avancerad nivå har vi båda författare till 

studien studerat en företagsekonomisk inriktning. Detta innebär att vi under studietiden 

studerat kurser inom bland annat redovisning, revision, finansiering och finansiell 

rapportering. En av författarna har även studerat en termin i Norge vid 

handelshögskolan i Bergen. Utöver studierna har vi även erfarenheter av praktiskt arbete 

med redovisning och revision samt arbete inom den finansiella sektorn.  

 

Ingen av oss har någon tidigare erfarenhet av varken EM eller analytikerbevakning, 

dock har vi båda en förståelse för de båda fenomenen, vilket medför både för- och 

nackdelar. Nackdelar med att det finns en viss förståelse för ämnet är att vi medvetet 

eller omedvetet bildat oss fördomar. Denna problematik bör dock inte vara något 

problem, då vi sedan tidigare inte har någon djupare förståelse för ämnet. Vi bör kunna 

studera detta ämne på ett objektivt sätt och kommer kunna dra slutsatser utan fördomar.  

 

2.2 Kunskapssyn 

 

Vad som är, eller ska anses vara, kunskap inom ett område beror på vilken kunskapssyn 

en författare eller forskare innehar (Bryman & Bell, 2013, s. 35). Inom 

samhällsvetenskaplig forskning är de två vanligaste synsätten positivismen och 

hermeneutik (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62). Den positivistiska kunskapssynen innebär 

att man har en kunskapsteoretisk ståndpunkt och ett naturvetenskapligt synsätt (Bryman 

& Bell, 2013, s. 36).  Vidare menar Bryman & Bell (2013, s. 36) att positivismen 

betyder att teorin har till syfte att utmynna hypoteser som ska prövas och som sedan kan 

ge förklaringar. Kunskapen uppnås genom bearbetning av fakta och vetenskapen är 

därför objektiv. Enligt den hermeneutistiska kunskapssynen finns det en skillnad mellan 

naturvetenskapen och samhällsvetenskapen, och hermeneutiker anser att det är en stor 

skillnad på att förklara och tolka naturen (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62). Arbnor & 
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Bjerke (1994, s. 62) låter förstå att positivismen är en förklarande kunskapssyn, medan 

hermeneutiken är en förstående kunskapssyn.  

 

Denna studie kommer att baseras på en positivistisk kunskapssyn, då detta lämpar sig 

till den givna frågeställningen som studien har. Studien har som syfte att studera 

relationen mellan EM och analytikerbevakning. Ämnet EM är sedan tidigare väl 

studerat inom samhällsvetenskapen och det finns även studier som är gjord på 

analytikerbevakning. Det innebär att tillgången på tidigare teorier inom ämnet, kommer 

att utmynna i hypoteser som prövas för att undersöka relationen mellan EM och 

analytikerbevakning på Stockholmsbörsens small-, mid-, och large-cap listor. För att 

vidare studera ämnet kommer data samlas in från företag på den svenska börsen på ett 

objektivt sätt. Data kommer sedan att studeras med beprövade metoder inom 

samhällsvetenskapen. Tidigare studier av Yu (2008) samt Sun & Liu (2016) som 

studerat relation mellan EM och analytikerbevakning har även de baserats på en 

positivistisk kunskapssyn. Enligt Smith (2011, s. 16) är den positivistiska 

kunskapssynen mest lämpligt att utgå ifrån vid en studie som behandlar ämnen inom 

redovisning, vilket visar att vårt val av kunskapssyn är passande för denna studie.  

 

2.3 Vetenskapligt synsätt  

 

De ontologiska frågeställningarna handlar om vad som existerar, en lära om 

verkligheten. De två vetenskapliga synsätten av verkligheten kallas enligt Bryman & 

Bell (2013, s. 41-42) för objektivism och konstruktionism. Objektivismen innebär att 

verkligheten påverkas av yttre faktorer som individen inte kan påverka (Bryman & Bell, 

2013, s. 42). I motsats till objektivismen innebär konstruktionismen att verkligheten 

konstrueras allt eftersom av individen och dess sociala interaktion (Bryman & Bell 

2013, s. 43).   

 

Det vetenskapliga synsättet påverkar en studie och även hur problemet för studien 

formuleras (Bryman, 2008, s. 39). Enligt Bryman & Bell (2013, s. 42) passar det 

vetenskapliga synsättet objektivismen med en kvantitativ undersökning, där analys av 

insamlad data görs. Denna studie kommer att involvera ett objektivt synsätt, eftersom 

data på företag från Stockholmsbörsens small-, mid-, och large-cap lista kommer att 

samlas in från Thomson Reuters Eikon Datastream. Därefter kommer insamlad data 

bearbetas och analyseras utifrån EM samt analytikerbevakning. Hade studien istället 

samlat in data från företagen genom intervjuer med företagsledare angående företagets 

EM eller analytikerbevakning hade ett konstruktivt synsätt tillämpats.   

 

2.4 Angreppssätt 

 

Enligt Saunders (2012, s. 144-145) är deduktiv och induktiv teori, två vanligt 

förekommande angreppssätt för att beskriva sambandet mellan teori och praktik i 

samhällsvetenskaplig forskning. Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskare utgår 

ifrån befintlig teori för att härleda hypoteser som sedan empiriskt granskas (Arbnor & 

Bjerke, 1994, s. 108; Bryman & Bell, 2013, s. 31 ). I figur 1 visas den process Bryman 

& Bell (2013, s. 31) tagit fram för ett deduktivt angreppssätt. Studien börjar med att 

forskare studerar tidigare teorier och utifrån dessa genereras hypoteser. Datainsamlingen 

bygger på tidigare teorier och utifrån detta testats hypoteser och ett resultat fås. Utifrån 
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resultatet kan de uppsatta hypoteserna sedan bekräftas eller förkastas och resultatet kan 

kopplas till tidigare forskning och kunskap (Bryman & Bell, 2011, s. 31).  

 
Figur 1. Processer vid deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 31) 

 

Det induktiva angreppssättet innebär att forskare utifrån observationer eller resultat 

visar på en teori om ett observerat ämne (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Förespråkare av 

det induktiva angreppssättet kritiserar det deduktiva angreppssättet för att vara rigorös 

och inte ge alternativa förklaringar till olika resultat, eller en djupare förklaring till 

orsakssamband (Saunders, 2012, s. 146).  

 

Tidigare studier av Chintrakarn et al. (2014), Roychowdhury (2006), Sun & Liu (2016) 

och Yu (2008) som studerat relation EM och analytikerbevakning har utgått från 

tidigare teorier av ämnet EM och analytikerbevakning i sin analys. I likhet med dessa 

kommer vårt angreppssätt att vara deduktivt, vilket innebär att hypoteser sätts upp 

utifrån tidigare teorier på området, för att sedan testas med beprövade metoder. 

Resultaten av testerna kommer sedan att analyseras mot tidigare forskning inom 

området. Resultaten av testerna kommer att diskuteras och förklaras, vilket kommer visa 

på en djupare förståelse även vid ett deduktivt angreppssätt. Smith (2011, s. 22) 

förespråkar även ett deduktivt angreppssätt vid vetenskapliga studier av redovisning, 

eftersom mätningar är mer kontrollerbara och därmed mer trovärdiga. Detta styrker 

ytterligare vårt val av ett deduktivt angreppssätt.  

 

2.5 Undersökningsmetod 

 

Inom samhällsvetenskapen finns det två huvudsakliga undersökningsmetoder, den 

kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoden, som ofta skiljs ifrån varandra (Bryman 

& Bell, 2013, s. 49). Det går inte att säga vilken undersökningsmetod inom 

samhällsvetenskaplig forskning som kan anses vara den bästa (Smith, 2011, s. 53). 

Valet av undersökningsmetod ska enligt Smith (2011, s. 53), utgå ifrån vilken 

forskningsfråga studien har, datatillgång, samt vad studien vill undersöka.   

 

2.5.1 Kvantitativ metod 

  

Utifrån tidigare studier av bland andra Cohen et al. (2008), Jones (1991), 

Roychowdhury (2006) kan det konstateras att den kvantitativa undersökningsmetoden 

är vanligt förekommande vid studier av EM. Vidare kan det fastslås att även studier av 

Bhojraj et al. (2009), Degeorge et al. (2013), Sun & Liu (2016) och Yu, (2008) som 

studerar relationen mellan EM och analytikerbevakning använder en kvantitativ 

undersökningsmetod. Detta leder till att vi anser att en kvantitativ undersökningsmetod 

är mest lämpad för denna studie. Detta val av undersökningsmetod baseras även på den 

problemformuleringen som studien har till syfte att undersöka, samt tillgången på data. 

1.  

Teori 

2. 
Hypoteser 

3. 

Data-
insamling 

4.  

Resultat 

5. 

Hypotes 

bekräfta/ 

förkasta 

6. 

Om-
formulering 

av teori 



11 
 

Vid kvantitativ forskning samlas numeriska data in (Saunders, 2012, s. 162) vilket vi 

kommer att göra från Thomson Reuters Eikon Datastream. Enligt Bryman & Bell 

(2011, s. 162) används den kvantitativa metoden ofta till studier med ett deduktivt 

angreppssätt, en positivistisk kunskapssyn samt ett objektivt synsätt, vilket stämmer 

överens med vår studie.  

 

Den kvantitativa metoden ger ofta komplexa modeller, vilka visar på statistiska 

samband medan den kvalitativa metoden undersöker beteenden bakom en viss 

omständighet eller ett fenomen (Smith, 2011, s. 59). Syftet med denna studie är att visa 

på ett orsakssamband mellan RAM och analytikerbevakning, vilket gör den kvantitativa 

metoden aktuell för studien. Hade studiens syfte istället varit att undersöka, varför en 

företagsledning använder RAM hade en kvalitativ metod varit applicerbar. Enligt Smith 

(2011, s. 59) kan ingen av undersökningsmetoderna anses vara värderingsfri. Den 

kvantitativa metoden styrs av föregående studier av ett ämne som formar dess resultat, 

medan de kvalitativa studierna styrs av interaktionen mellan intervjuare och 

intervjupersonerna (Smith, 2011, s. 59).  Det innebär att den kvantitativa studien som vi 

kommer att genomföra kan anses vara lika värderingsfri som en kvalitativ studie, även 

om den har sitt ursprung i tidigare studier.  

 

2.5.2 Forskningsdesign   

 

Många tidigare studier använder tvärsnittsstudier vid undersökning av EM. De två 

applicerbara forskningsdesignerna på denna studie är tidsserie - och tvärsnittsanalys. En 

tidsseriestudie använder sig av historisk data för att estimera en normal, 

företagsspecifik, nivå av EM. En tvärsnittsstudie estimerar en normal nivå av EM 

genom att jämföra företagen som är verksamma inom en viss bransch. I denna studie 

kommer vi att använda en kombination av dessa två, vilket blir en longitudinell 

forskningsdesign. Enligt Bryman (2008, s. 69) skiljer sig inte en longitudinell 

forskningsdesign så mycket från en tvärsnittsstudie. En longitudinell studie har 

kunskapen att den även ger ett tidsmässigt förhållande. Longitudinella 

forskningsdesignen och tvärsnittsstudie kommer att förklaras mer ingående i avsnitt 5, 

metod och data, där vårt tillvägagångssätt förklaras mer ingående.  

 

2.5.3 Sekundärdata  

 

Denna studie baseras på sekundärdata, då data som används är insamlad från databasen 

Thomson Reuters Eikons databaser Worldscope och IBES. Enligt Saunders (2012, s. 

304) kan sekundärdata användas för att göra nya tolkningar, bidra med ny kunskap eller 

för att dra nya slutsatser inom ett område. Vidare framgår det av Saunders (2012, s. 

306) att samla in primärdata kan kräva mycket tid och vara kostsamt i jämförelse till 

användning av sekundärdata. Att använda sekundärdata innebär för oss att vi kommer 

kunna lägga mer tid på bearbetning av sekundärdata som vi samlar in. Det kommer 

resultera i en mer noggrann analys av resultatet för studien. Genom att själva inte 

inhämta primärdata från företagen, gör även att vårt urval kan vara större, vilket leder 

till ett mer generaliserbart resultat.  

 

En nackdel med att inhämta sekundärdata är att data som finns tillgänglig inte har till 

syfte att besvara den specifika forskningsfråga som studien ska undersöka (Saunders, 
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2012, s. 319). Eftersom tidigare studier inom det aktuella området EM och 

analytikerbevakning tidigare använt data från databasen Thomson Reuters Eikons 

Worldscope och IBES, kan sekundärdata som används till denna studie anses vara 

beprövad. De sekundärdata som vi använder oss utav kommer därför kunna användas 

för att besvara vår uppsatta forskningsfråga. Vi anser utifrån ovanstående diskussion att 

det bästa alternativet är användning av sekundärdata då det ger oss mer fördelar än 

nackdelar.  

 

2.5.4 Reliabilitet och validitet  

 

Vid samhällsvetenskaplig forskning där en kvantitativ undersökningsmetod används, är 

det viktigt med hög reliabilitet och validitet. Bryman & Bell (2013 s. 62-63) beskriver 

att reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett resultat av en studie blir densamma 

om studien genomförs fler gånger. Enligt Saunders (2012, s. 192-193) uppnås en hög 

reliabilitet genom att strukturera studien och tänka igenom processer noggrant. Att en 

studie har hög reliabilitet är viktigt för att en hög nivå av validitet ska kunna uppnås, 

dock är inte god reliabilitet någon garanti för hög validitet (Dahmström, 2005, s. 335). 

Datainsamlingen för vår studie kommer att ske genom att samla in data från en 

standardiserad databas, vilket minskar risken för felaktigheter. Insamlad data kommer 

att struktureras i Microsoft Excel för att sedan kunna analyseras vidare i 

statistikprogrammet STATA. Detta arbetssätt gör att en god reliabilitet kan uppnås. 

 

Validitet är den bedömning som görs för hur väl slutsatser som genererats i en studie 

förhåller sig till varandra (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Vidare menar Dahmström 

(2005, s. 334), att hög validitet av mätningarna i en studie är av stor betydelse. Det är 

viktigt att de parametrar som ska mäta en variabel är rätt, i annat fall kommer ett 

systematiskt fel att uppstå (Dahmström, 2005, s. 334). Att uppnå hög validitet är lättare 

vid mätning av numeriska variabler i jämförelse med att mäta variabler som känslor, 

värderingar eller liknande (Dahmström, 2005, s. 62). För mätning av variabler kommer 

vi att använda redan beprövade metoder, vilket minskar risken att fel uppstår. Eftersom 

vi kommer att göra en kvantitativ studie med numeriska variabler att mäta kommer även 

en hög validitet kunna erhållas. Det finns dock en risk att mätfel uppstår och att en hög 

validitet därför uteblir. 

 

2.6 Litteraturgenomgång  

 

En litteraturgenomgång genomförs för att redogöra för kunskaper och teorier som redan 

finns inom ett studerat område. I litteraturgenomgången går författarna igenom de mest 

relevanta studierna för ett forskningsområde på ett vetenskapligt sätt (Bryman & Bell, 

2013, s. 110). Att gå igenom tidigare studier ska ge författarna kunskaper om vad som 

är känt om ett visst område, vilka begrepp och teorier som är relevanta samt 

forskningsstrategier och metoder som tidigare tillämpats. Om det finns motsättningar i 

tidigare studier eller inkonsekventa resultat samt frågor som tidigare inte besvarats, bör 

även dessa studeras vid en litteraturgenomgång (Bryman & Bell, 2013, s. 111).  

 

Litteraturgenomgången för denna studie började med att vi identifierade existerande 

litteratur inom området för EM, RAM och analytikerbevakning. Denna litteratur gav oss 

kunskaper om tidigare forskning av den aktuella studiens område.  I den befintliga 
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litteraturen fann vi även en kunskapslucka för EM och dess relation till 

analytikerbevakning på den svenska börsen. Utifrån tidigare litteratur har vi kunnat 

fastställa intressanta teorier och begrepp.  

 

Sökningar av befintlig litteratur på ämnet har gjorts i EBSCO och Business source 

premier. Till att börja med gjordes generella sökningar på ämnet, för att sedan bli mer 

specifika, då vår kunskap om ämnesområdet ökat. Exempel på nyckelord som använts 

för litteratursökningen är; analyst coverage, analyst forecast, earnings management, 

financial report, real activities manipulation, real earnings management, real activities 

manipulation and analyst coverage. Samtliga vetenskapliga artiklar som använts har 

varit fackgranskade.  

 

2.7 Utvärdering av källor  

 

Det är viktigt att kritiskt granska det källor som används i en studie (Smith, 2011, s. 8). 

Ejvegård (2009, s. 71-73) lyfter fram fyra punkter som bör vara uppfyllda för att en 

studie ska vara mer tillförlitlig.  

 

1. Äkthetskravet, innebär att författarna av en studie granskar de använda källornas 

äkthet. Detta krav uppfylls då de vetenskapliga artiklar vi använt oss utav är 

referentgranskad och inhämtad från tillförlitliga databaser som EBSCO och 

Business source premier. De vetenskapliga artiklarna som används i studien är 

också refererad i många andra studier som undersökt ämnena EM samt 

analytikerbevakning, vilket gör att tillförlitligheten förstärks.  

 

2. Oberoendekravet handlar om att undersöka källornas härkomst och dess 

sammanhang. Eftersom vi studerat många olika studier inom samma område och 

de oberoende av varandra tagit upp relevant information, gör att 

oberoendekravet kan anses föreligga. Vidare har de studerade studierna i många 

fall refererat till samma källor vid specifika påståenden. Detta betyder att dessa 

påståenden kan anses tillförlitliga och oberoende av vem som tolkar 

informationen.    

 

3. Färskhetskravet medför att källor som används ska vara aktuella. Kravet 

uppfylls genom att studera utvecklingen av tidigare forskning av EM och 

analytikerbevakning. Detta gör att vi som författare får en förståelse för hur 

litteratur och forskning på ett område har utvecklats. Det gör även att vi på ett 

tydligt vis kan kritisera delar av tidig litteratur på området, medan andra delar 

fortfarande kan vara aktuell i jämförelse med mer nutida forskning.  

 

4. Samtidighetskravet innebär att studier som är publicerad i närtid till en händelse 

anses återge händelsen bättre än studier som publiceras långt efter en händelse. 

För att uppfylla kravet har vi i det flesta fall undersökt och refererat till den 

ursprungliga studien av ett visst påstående eller information. Detta är nödvändigt 

eftersom tolkningar kan vara gjorda av grundkällan i senare litteratur och därför 

bli missvisande.  
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3. Tidigare empirisk forskning  
Avsnittet ger en bild av tidigare empirisk forskning som är gjord på området för 

earnings management (EM) och mer specifikt real activity manipulation (RAM). Även 

tidigare forskning som är gjord på området för analytikerbevakning som har en 

koppling till finansiell rapportering och earnings management beskrivs. Avsnittet har 

till syfte att ge läsaren en inblick i utvecklingen av forskningen som är gjord på ämnet 

för studien.  Avsnittet inleds med en tabell som sammanfattar tidigare forskning i 

kronologisk ordning, läsaren ges sedan en mer utförlig information om forskningen och 

dess resultat.  

 

3.1 Tabellsammanfattning av tidigare empirisk forskning  
 

I tabell 2 presenteras en sammanfattning av den mest relevanta empiriska forskningen 

för området EM och analytikerbevakning. Dessa studier presenteras sedan mer ingående 

i avsnitt 3.2. 

 
Tabell 2. 

Sammanfattning av tidigare empirisk forskning.  

Författare Undersöknings- 

område 

Slutsats 

 

Baber et al. (1991) RAM Företag avstår att investera i FoU om 

det riskerar bidra med negativ inverkan 

på resultatet.  

 

Dechow & Sloan 

(1991) 

RAM CEOs spenderar mindre på FoU i slutet 

av sin karriär för förbättrade resultat. 

 

Bartov (1993) RAM RAM används genom försäljning av 

tillgångar. 

 

Burgstahler & 

Dichev (1997) 

EM EM används för att inte behöva 

rapportera försämrade resultat eller 

förluster. 

 

Degeorge et 

al.(1999) 

EM EM används för att uppnå förväntade 

resultat. 

 

Dechow & 

Skinner (2000) 

EM Akademiker har en annorlunda syn på 

EM i jämförelse med praktiker och 

standardsättare. 

 

Lang et al.(2004) Analytikerbevakning Analytiker bringar en viktig roll för 

insyn i företag. 

 

Graham et al. 

(2005) 

EM & Analytikers 

prognoser 

Ekonomichefer anser att överträffa 

kvartalsresultat och överträffa 

analytikers prognoser är det viktigaste. 
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Roychowdhury 

(2006) 

RAM Företagsledningen manipulerar resultat 

genom överproduktion, prisreduktion 

och diskretionära kostnader. 

 

Burgstahler & 

Eames (2006) 

RAM, AM & 

Analytikers prognoser 

AM och RAM används för att undvika 

att rapportera resultat lägre än 

analytikers prognoser.  

 

Yu (2008) AM & 

Analytikerbevakning 

Högre analytikerbevakning ger mindre 

AM. 

 

Cohen et al. 

(2008) 

 

RAM & AM 

 

Perioden före SOX präglas av AM, 

efter SOX en markant ökning av RAM. 

 

Dyck et al. (2010) Analytikerbevakning Analytiker avslöjar flest 

företagsbedrägerier, och är viktiga för 

transparens i företagen. 

 

Gunny (2010) RAM RAM är positivt associerat med att 

precis uppnå resultatmål. 

 

Zang (2012) AM & RAM Valet av EM metod baseras på 

alternativkostnaden av RAM och AM.  

 

Kim et al. (2012) EM Benägenheten till EM minskar för 

företag som arbetar med CSR.  

 

Degeorge et al. 

(2013) 

Analytikerbevakning & 

EM 

Analytikerbevakning ökar i takt med 

finansiell utveckling, högre bevakning 

leder till mindre EM. 

 

Chintrakarn et al. 

(2014) 

Analytikerbevakning Svagare företagsledning bevakas av 

fler analytiker. 

 

Cang et al. (2014) EM & 

Analytikerbevakning 

Analytikerbevakning pressar företagen 

till EM, men kan även hindra EM. 

 

Sun & Liu (2016) Analytikerbevakning & 

RAM 

Högre analytikerbevakning leder till 

mer RAM. 

 

Irani & Oesch 

(2016) 

Analytikerbevakning & 

EM 

Minskad analytikerbevakning ger 

minskad RAM men ökad AM. 

 

 

3.2 Tidigare empirisk forskning inom EM och analytikerbevakning 

 

Baber et al. (1991) finner att investeringar som företagsledningen gör i forskning och 

utveckling (FoU) beror på vilka resultat företaget visar. Om utgifterna för FoU kan 

påverka resultatet i en negativ riktning under en aktuell period kommer dessa 
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investeringar att uteslutas (Barber et al., 1991, s. 828). Studien innefattar 438 

industriella företag i USA under åren 1977-1987 (Barber et al., 1991, s. 818). Studien 

fokuserar på investeringsval för att uppnå resultatmål istället för att fokusera på 

redovisningsval som tidigare undersökts. Dessa val av investeringar i FoU kommer att 

påverka kassaflödet till skillnad från de val som görs av redovisningsmetod (Barber et 

al., 1991, s. 818-819). Barbers et al. (1991) konstaterande av en ny typ av 

resultatmanipulering, kan anses vara en introduktion av RAM. Det är dock viktigt att 

poängtera att studien är gjord för många år sedan med äldre redovisnings regleringar 

och mindre avancerade uträkningar. Studien är även begränsad till USA, men innefattar 

totalt sett, ett stort antal företags observationer mellan åren 1977-1987. Studien relaterar 

till studien vi ska genomföra då den identifierar en tidig form av RAM och beskriver 

hur företagsledning tidigare manipulerade resultatet genom RAM. Detta är intressant för 

att kunna härleda utvecklingen till hur RAM används idag.  

 

Dechow & Sloan (1991) testar hypotesen att Cheif Executive Officers (CEO) i slutet av 

sina anställningar följsamt manipulerar diskretionära kostnader för att höja sin egen 

prestationsbaserade kompensation. Författarna finner empiriskt stöd för att CEOs 

spenderar mindre på diskretionära kostnader, vilket i studiens fall är forskning och 

utvecklingskostnader (FoU), för att kortsiktigt förbättra det redovisade resultatet 

(Dechow & Sloan, s. 78). Denna studies teoretiska bidrag är huvudsakligen att den 

belyser horisontproblemet (Dechow & Sloan, 1991, s. 53). Studien är relevant för denna 

uppsats då den finner bevis på att företagsledare agerar på prestationsbaserade 

incitament kopplade till företagets resultat. Detta sätt att manipulera resultatet kan anses 

vara en variant av RAM, då den minskar kostnader för FoU, vilket gör den aktuell till 

vår studie. Nackdelen med denna studie är att den är från 1991, vilket innebär att 

studien utförts innan SOX perioden. Detta betyder att dagens redovisningsregleringar 

inte är desamma som tiden för studien, och det finns möjligheter för att denna typ av 

resultatmanipulering inte längre existerar.   

 

Bartov (1993) visar i sin studie att företagsledare tenderar att sälja tillgångar vid en viss 

tidpunkt för att uppnå jämna resultat. Tidigare studier som har undersökt EM har visat 

att det görs genom tidigareläggande av skulder för pensionsavgångar. Denna studie 

anser dock att företagsledningen är mer benägen att använda EM genom försäljning av 

tillgångar (Bartov, 1993, s. 842). Vidare visar studien att företag som visar lägre resultat 

tenderar att visa högre intäkter för försäljning av tillgångar (Bartov, 1993, s. 854). 

Slutsatserna i studien kommer från ett urval av 653 observationer mellan åren 1987-

1989 (Bartov, s. 847). Denna studie bidrar till att konstatera ett nytt sätt för 

företagsledningen att genomföra EM.  En nackdel med studien är att data som resultaten 

har framställts från bygger på äldre redovisningsregler. Det innebär att denna typ av 

EM, idag kan vara obefintlig eller minskat med dagens redovisningsregleringar. Studien 

bidrar till vår undersökning eftersom metoden för EM som beskrivs i studien kan anses 

vara en typ av RAM.   

 

Burgstahler & Dichev (1997) hittar i sin studie bevisning för att företag hanterar sina 

resultat för att inte behöva rapportera försämrade resultat eller uppvisa en förlust. 

Resultatet av studien bygger på tillgänglig företagsdata i Compustat databasen mellan 

åren 1976-1994 (Burgstahler & Dichev, 1997, s. 101) och det totala antalet 

observationer som gjorts i studien uppgår till 64 466 stycken (Burgstahler & Dichev, 

1997, s. 103). Brugstahler & Dichev (1997, s. 124) menar att företagen manipulerar 

posterna kassaflödet från löpande verksamhet och förändring i rörelsekapital i synnerhet 
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för att öka företagets intäkter. Brugstahler & Dichev (1997, s. 124) presenterar även två 

tänkbara teorier om varför EM används för att undvika förluster och minskade intäkter, 

dessa teorier är informationsprocessing heuristics och prospektteorin. Studien bidrar 

med kunskapen om att företag systematiskt använder EM för att uppnå önskade resultat. 

Denna studie bidrar till vår undersökning eftersom den ger en förklaring till varför 

företagsledning använder EM och ger även en möjlig förklaring till bakomliggande 

motiv. En fördel med studien är att den har ett stort urval, vilket gör den mer 

generaliserbar. Studien är dock baserad på äldre data, där regleringar ändrats.  

 

Degeorge et al. (1999) studerar EM i relation till direkta belöningar för uppnådda 

resultat och innefattar 5387 företag under perioden 1974-1996. Författarna identifierar i 

studien tre orsaker till varför företag utför EM, det första är för att kunna rapportera 

vinster. Den andra orsaken till EM är att överträffa föregående periods resultat och den 

tredje anledningen, för att kunna uppnå resultat i linje med analytikernas prognoser 

(Degeorge et al., 1999, s. 3). De två första motiven till EM är desamma som Burgstahler 

& Dichev (1997), nämner i sin studie, medan relationen till analytiker tillkommer i 

studien av Degeorge et al. (1999).  Resultaten av Degeorge et al. (1999, s. 29-30) studie 

visar att företag använder sig av EM för att uppnå förväntade resultat och ger stöd för de 

tre bakomliggande orsakerna som bidrar till EM. Denna studie är användbar till vår 

undersökning eftersom den i jämförelse med Burgstahler & Dichev (1997) identifierar 

ytterligare ett tänkbart incitament till varför företagsledningen utför EM, vilket relaterar 

till analytikernas prognoser.  

 

Dechow & Skinner (2000) anser att redovisningsakademiker har en annorlunda syn på 

EM i jämförelse till praktiker och standardsättare. Praktiker och standardsättare ser EM 

som genomträngande och ett problem som behöver regleras, medan akademiker är mer 

optimistiska som inte förstår problemen med EM för investerare (Dechow & Skinner, 

2000, s. 235-236). Studien undersöker anledningen till dessa två motsättningar och 

hävdar att de två grupperna kan dra nytta av varandras syn på EM. Dechow & Skinner 

(2000, s. 247) för en diskussion utifrån tidigare litteratur på området och kommer fram 

till att akademiker inte ser något problem med EM på grund utav två anledningar; de 

antar att marknaden är effektiv och därmed finns svårigheter i att utföra EM. Vidare 

menar författarna att standardsättare och praktiker istället överdriver problemen med 

EM, eftersom att helt utesluta EM inte skulle vara en optimal lösning då bedömningar 

inom redovisningen är nödvändiga (Dechow & Skinner, 2000, s. 247). Dechow & 

Skinner (2000), bidrar till tidigare EM litteratur genom att påvisa motsättningar i synen 

på EM. Denna studie är användbar till vår efterforskning eftersom den visar på att 

problem och konsekvenser med EM upplevs olika av grupper som möjligtvis kommer i 

kontakt med EM.  

 

Lang et al. (2004) undersöker relationen mellan ägarstrukturen, analytikerbevakning, 

investerarskydd samt värdering. Undersökningen innefattar ett urval av 2507 företag 

från 27 länder (Lang et al., 2014, s. 590). Författarna finner att analytiker är mindre 

intresserad av att följa företag som manipulerar resultat eller information, och denna 

relation visas tydligare i länder med svagt investerarskydd. Vidare finner studien att 

företagsledningen spelar en viktig roll i analytikers vilja att bevaka ett företag. Ökad 

analytikerbevakning är även sammankopplat med en högre värdering av ett företag. 

Resultaten för denna studie visar på att analytiker kan bringa en viktig roll till att öka 

insynen i ett företag (Lang et al., 2004, s. 621). Lang et als. (2004) studie är relevant i 

vår studie eftersom den visar på resultat att analytiker spelar en viktig roll för företags 
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transparens, samt analytikers ambition till att bevaka företag som manipulerar resultat. 

Vidare är den intressant eftersom den undersöker analytikerbevakning i ett 

internationellt sammanhang.  

 

Graham et al. (2005) baserar studien på intervjuer med ekonomichefer kombinerat med 

enkäter för att utreda faktorer som driver chefer att rapportera ett visst resultat. Graham 

et al. (2005, s. 5) kommer fram till att de två viktigaste resultaten är att möta eller 

överträffa kvartalsresultat för samma kvartal föregående år, samt överträffa 

analytikernas prognoser. Vidare kommer studien fram till att chefer vill möta eller 

överträffa resultatmål för att; skapa trovärdighet, behålla eller öka aktiekursen, förbättra 

externt rykte och ge en bild av framtida tillväxtmöjligheter (Graham et al., 2005, s. 65). 

Av urvalet av ekonomichefer medger 78 procent att de bortser från långsiktiga resultat 

för att istället uppnå jämna resultat. En intressant upptäckt som görs i studien är att EM i 

form av RAM används i större utsträckning än AM (Graham et al., 2005, s. 66). 

Graham et al. (2005) bidrar till vår studie genom kunskapen om att RAM används i 

större utsträckning än AM. Detta är viktigt då vår undersökning har för avsikt att 

undersöka relationen mellan RAM och analytikerbevakning. Studien visar även att det 

är viktigt för företag att uppnå resultat som marknaden förväntar sig.  

 

Roychowdhury (2006) undersöker om RAM tillämpas för att undvika ett förlustresultat 

i årsredovisningen. Roychowdhury (2006) finner bevis som tyder på att 

företagsledningen manipulerar resultatet genom överproduktion, prisreduktioner och 

diskretionära kostnader (Roychowdhury, 2006, s. 364-365). Roychowdhury (2006) 

utvecklar en modell för att mäta och skatta företags tillämpning av RAM och studien 

bygger på en tvärsnittsanalys i skattningen av normala nivåer av försäljning, 

produktionskostnad och diskretionära kostnader. Roychowdhury (2006) gör sina 

skattningar med hjälp av regressionsmodeller, som kommer presenteras mer ingående 

senare i denna studie. Roychowdhurys (2006) journalpublicerade studie är den som 

enskilt har störst inverkan på vårt angreppssätt och vår forskningsdesign, detta eftersom 

den i stor utsträckning använts även i senare forskning av till exempel; Gunny, (2010), 

Irani & Oesch, (2016), Sun & Liu, (2016), Zang, (2012). Detta gör att modellen som 

Roychowdhury (2006) tagit fram för att mäta RAM kan anses beprövad och användbar 

även för denna studie.  

 

Burgstahler & Eames (2006) bekräftar resultat av tidigare studier för att 

företagsledningen vill undvika att rapportera resultat som är lägre än analytikernas 

prognoser. Författarna bidrar med bevis på att företagsledningen hanterar resultat uppåt 

för att nå resultatmål samt drar ned analytikernas prognoser. Studien fastslår att 

hantering av resultatet sker både genom RAM samt AM (Burgstahler & Eames, 2006, s. 

634). Studien bidrar till vår undersökning genom ytterligare kunskap om vikten av 

analytikernas prognoser och hur de påverkar företagsledningen att hantera sitt resultat.  

 

Yu (2008) bidrar till EM samt analytikerlitteraturen genom att studera analytikernas roll 

i företagsledningen och vill utreda hur analytikerbevakning påverkar företagsledningens 

beteende vad gäller EM. Yu (2008, s. 246) finner att företag med fler analytiker 

använder mindre AM. Vidare konstaterar Yu (2008, s. 246) att analytiker som gör mer 

exakta prognoser är mer effektiva att motverka EM i företag än övriga analytiker. 

Analytiker som är bra på att hantera information anses också vara bättre på att övervaka 

företag (Yu, 2008, s. 246). Resultaten av studien bygger på hämtat information om 

analytiker från databasen IBES, medan redovisningsinformation är inhämtat från 
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Compustat. Observationerna uppgår till 33127 och är inhämtat mellan åren 1988 till 

2002. Studien fokuserar på att mäta AM (Yu, 2008, s. 251). Denna studie är relevant 

eftersom den visar på relationen mellan analytiker och EM. En nackdel med studien är 

att den mäter relationen AM och analytiker och observationerna är inhämtad för många 

år sedan, då gamla redovisnings regleringar kan ligga till grund för resultaten. Dock är 

det ett stort urval som ligger till grund för resultaten.  

 

Cohen et al. (2008) undersöker både RAM och AM före och efter Sarbanes Oxley Act 

(SOX). Syftet med studien är att undersöka om EM innan SOX varit utbrett bland 

företag, och om införandet av SOX minskat EM (Cohen et al., 2008, s. 758). Studien 

genomförs genom att dela in undersökningen i två perioder, en före införandet av SOX 

mellan åren 1987 till 2001 och en efter införandet SOX mellan åren 2002 till 2005. 

Cohen et al. (2008, s. 758) finner att perioden före SOX präglas av ökande AM, medan 

det sågs en nedgång av RAM. Efter införandet av SOX visar dock resultaten av studien 

att det sker en tydlig minskning av AM medan en markant ökning av RAM sker (Cohen 

et al., 2008, s. 759). Studien bidrar till att påvisa tillämpningen av RAM respektive AM 

före och efter införandet av SOX. Författarna är dock noga med att påpeka att studien 

inte kan säga att SOX är den enda anledningen till övergången från AM till RAM 

(Cohen et al., 2008, s. 785). För att undersöka AM har den modifierade Jones-modellen 

tillämpats (Cohen et al., 2008, s. 763). För att studera RAM mäter Cohen et al. (2008, s. 

764-765), i likhet Roychowdhury (2006), produktionskostnader, diskretionära kostnader 

samt kassaflödet från den löpande verksamheten. Denna studie är relevant eftersom den 

konstaterar att RAM ökat efter SOX, till skillnad från AM.  Detta påvisar att det är 

relevant att i vår studie undersöka relationen mellan RAM och analytikerbevakning.  

 

Dyck et al. (2010) studerar vilken grupp som är mest effektivt på att upptäcka 

företagsbedrägerier. Studien utförs i USA och alla stora företag som rapporterat 

bedrägerier mellan åren 1996 och 2004 inkluderas i studien. Det totala urvalet för 

undersökning är 216 fall av företagsbedrägerier (Dyck et al., 2010, s. 2217-2218). 

Resultatet visar att företagsledningen inte har någon betydelse för upptäckten av 

bedrägerier, utan istället aktörer som anställda, media samt regulatorer (Dyck et al., 

2010, s. 2213). Det framgår även att analytiker är den grupp som avslöjar flest 

bedrägerier (Dyck et al., 2010, s. 2225). Dyck et al. (2010, s. 2214) påpekar även i 

studien att analytiker har en viktig roll vad gäller informationsinsamling, vilket inte 

tillhör deras ordinarie arbetsuppgifter. Vidare konstateras att analytiker som avslöjar ett 

bedrägeri varken har större chans till befordran eller degradering (Dyck et al., 2010, s. 

2215). Resultatet av studien är intressant i vår undersökning eftersom det ger en bild av 

analytikers incitament för att avslöja företagsbedrägerier. Där en typ av bedrägeri kan 

vara någon form av EM. Studien ger även en indikation på analytikernas betydelse som 

övervakare av företag.  

 

Gunny (2010) undersöker i vilken utsträckning företag använder RAM för att möta 

uppsatta resultatmål, studien försöker också säga i vilken grad RAM påverkar företags 

efterföljande resultat (Gunny, 2010, s. 855). Resultaten visar att RAM är positivt 

associerat med att företag precis uppnår resultatmål. Studien kommer även fram till att 

företag som engagerar sig i RAM för att uppnå resultatmål har bättre efterföljande 

resultat än företag som inte använder RAM och som inte uppnår resultatmål (Gunny, 

2010, s. 886). Gunny (2010) har i sin mätning av RAM förändrat Roychowdhurys 

(2006) modell och undersöker i studien RAM genom; 1)skära ned diskretionär 

investeringar för forskning och utveckling för att minska kostnader, 2)skära ned på 
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diskretionär investering på försäljning och administration för att minska kostnader, 

3)sälja fasta tillgångar för att rapportera vinster och, 4)sänka priserna eller mer milda 

kredit termer för att öka försäljningen och/eller överproducera att minska kostnad sålda 

varor (Gunny, 2010, s. 886). Gunnys (2010) modell för att mäta RAM har dock inte fått 

något genomslag i efterföljande litteratur. Detta gör att vi ser Roychowdhurys (2006) 

modell som mer beprövad och pålitlig för att mäta RAM i vår studie.  

 

Zang (2012) utreder hur företag gör avvägningar mellan de två EM-metoderna AM och 

RAM där urvalet i studien är 6500 företag där EM kan anträffas mellan åren 1987-2008. 

Zang, (2012, s. 676) bidrar till tidigare litteratur genom att undersöka den avvägning 

som företag gör mellan RAM och AM genom att dokumentera variabler som förklarar 

kostnaderna för de båda metoderna. Efter analys av företagsledningens 

avvägningsbeslut kommer Zang (2012, s. 676) fram till att valet av metod baseras på 

respektive metods alternativkostnad, då både RAM och AM är kostsamma metoder. I 

likhet med Roychowdhury (2006) och Cohen et al. (2008) undersöks RAM genom 

överproduktion samt diskretionära utgifter, medan AM undersöks med hjälp av den 

modifierade Jones-modellen (Zang, 2010, s. 677). Studien bidrar till vår undersökning 

eftersom den ger en förklaring till varför företag väljer en viss EM-metod, utifrån ett 

kostnadsperspektiv, vilket tidigare studier inte tagit hänsyn till.  

 

Kim et al. (2012) undersöker om företag som arbetar med Corporate Social 

Responsibility (CSR) beter sig annorlunda i sina redovisningsval och är mer transparent 

med sin finansiella information till investerare. Data för CSR är hämtad från Kinder et 

al. (2006) som förkortas KLD, som sammanställt information om företags CSR och är 

en välanvänd källa för företags CSR. Data för att mäta företags EM kommer från 

Compustat databas. Studien innehåller 28741 årsobservationer mellan åren 1991 och 

2009, dock exkluderas, i likhet med andra studier data för finansiella företag (Kim et al., 

2012, s. 766-767). Resultaten av studien visar att CSR företag är mindre benägen att 

manipulera sitt resultat genom AM och RAM. Vidare konstateras det att CSR spelar en 

viktig roll vad gäller att begränsa EM (Kim et al., 2012 s. 790). Denna studie är relevant 

till vår undersökning eftersom den bidrar till att ge ett bredare samhällsperspektiv för 

RAM. CSR är idag ett aktuellt ämne och det är därför intressant att diskutera, då 

innebörden av CSR kan komma i konflikt med RAM.  

 

Degeorge et al. (2013) undersöker relationen mellan analytikerbevakning, EM samt 

finansiellutveckling i en internationell kontext. Studien har som mål att undersöka 

analytikerns roll i länder med låg finansiell utveckling i jämförelse med länder som har 

en välutvecklad ekonomi och där det finns många studier gjorda. Urvalet i studien är 21 

olika länder, från åren 1994-2002 (Degeorge et al., 2013, s. 2). Ekonomisk 

redovisningsinformation är tagen från Global (Standard and Poors) databas och 

information om analytikerbevakning från I/B/E/S databas (Degeorge et al., 2013, s. 7). 

Studien kommer fram till att effektiviteten av finansanalytikers bevakning ökar i takt 

med ett lands finansiella utveckling. Länder med välutvecklade finansiella system, med 

högre bevakning, resulterar även i mindre EM, vilket inte är fallet för länder med sämre 

utvecklade finansiella system. Studien fokuserar på redovisningsbaserad EM det vill 

säga AM. Positivt med studien är att den undersöker relationen mellan 

analytikerbevakning och EM i en internationell kontext, vilket gör att Sverige 

inkluderas till skillnad från många andra studier. I studien klassas Sverige som ett land 

med medel välutvecklat finansiellt system. Denna studie är relevant i vår undersökning 

eftersom den påstår att analytikerbevakning i länder med bättre finansiell utveckling 
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som bland andra Sverige, bidrar till mindre EM i jämförelse med länder där den 

finansiella utvecklingen är lägre.  

 

Chintrakarn et al. (2014) granskar sambandet mellan företagsledningens kvalitet och i 

vilken utsträckning ett företag bevakas av analytiker. Resultaten av studien bygger på 

ett urval av närmare 3000 företag och visar att svagare företagsledning tenderar att 

bevakas av fler analytiker (Chintrakarn et al., 2014, s. 313). Data för 

analytikerbevakning är taget från I/B/E/S, och analytikerbevakning definieras som 

antalet unika analytiker som bevakar ett visst företag varje år (Chintrakarn et al., 2014, 

s. 313). Artikeln ger bidrag till vår studie då den ger en möjlig förklaring till varför 

analytiker bevakar ett visst företag.   

 

Cang et al. (2014) vill undersöka EM på tillväxtmarknader eftersom många studier är 

gjord på utvecklade marknader. Data tas därför ifrån Kinas kapitalmarknad med ett 

urval av 7951 listade företag på Shanghai Stock Exchange och Shenzhen Stock 

Exchange mellan åren 2003-2009 (Cang et al., 2014, s. 361). Undersökningen leder 

fram till upptäckten att analytikerbevakning pressar företagsledningen till EM genom 

above-the-line item (återspegla resultat av normala verksamheten), där det är svårt att 

identifiera EM. Analytikerbevakning kan även hindra EM genom below-the-line items 

(återspegla resultat av onormal verksamhet) där det lättare upptäcks (Cang et al., 2014, 

s. 370). Vidare kommer studien fram till att införandet av IFRS i Kina gett 

företagsledningen större möjligheter till EM och införandet har inte lett till ökad effekt 

av övervakning för analytiker (Cang et al, 2014, s. 359-360). Denna undersökning är 

relevant till vår studie då den visar att analytikerbevakning både kan vara en orsak till 

att företag utövar EM och att de undviker att genomföra EM.  

 

Sun & Liu (2016) tar i sin studie reda på vilken inverkan analytikerbevakning har på 

RAM. RAM mäts genom kassaflöden från verksamheten, diskretionära utgifter och 

produktionskostnader, i överensstämmelse med Roychowdhury (2006) (Sun & Liu, 

2016, s. 134). Sun & Liu (2016, s. 139) kommer fram till att företag som har högre 

analytikerbevakning även tenderar att använda RAM i större omfattning. Dessa resultat 

tyder på att analytikerbevakning inte är lika effektivt till att begränsa RAM som AM. 

Vidare menar författarna att resultaten innebär att företag med hög analytikerbevakning 

har ansenliga incitament till att engagera sig i RAM (Sun & Liu, 2016, s. 139). Studien 

bidrar till att utreda relationen mellan analytikerbevakning och RAM (Sun & Liu, 2016, 

s. 132). Studien är högst relevant till vår studie, då den i likhet med vår studie 

undersöker relationen mellan analytikerbevakning och RAM och visar att 

analytikerbevakningen har påverkan på RAM. Skillnaden med vår studie är att den 

undersöker relation av detta på företag i Sverige.  

 

Irani & Oesch (2016) undersöker hur analytikerbevakning påverkar företagsledningen i 

USA till olika typer av EM. Studien undersöker hur analytikerbevakning påverkar både 

AM och RAM. Irani & Oesch (2016, s. 623) kommer fram till att minskad 

analytikerbevakning leder till mindre RAM men ökad AM, detta incitament är kopplat 

främst till företag med mindre bevakning samt företag som är nära ett nollresultat. 

Vidare kommer studien fram till att företagsledningen använder RAM för att öka 

resultat kortsiktigt utifrån pressen av analytikerbevakningen (Irani & Oesch, 2016, s. 

623). Bevis hittas också för att ledningen använder RAM eftersom användandet av AM 

mer sannolikt granskas av tillsynsmyndigheter, revisorer, analytiker eller andra 

intressenter (Irani & Oesch, 2016, s. 591). I likhet med Sun & Liu (2016) kommer 
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studien fram till att mindre analytikerbevakning är relaterat till mindre RAM i företag, 

men ökad AM vilket gör den högst relevant för vår studie. Denna studie är intressant 

eftersom den undersöker analytikers samband med RAM och ger en tänkbar förklaring 

till varför RAM används i större utsträckning än AM.  
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4. Teoretisk referensram 

Avsnittet avser att presentera de teorier som ligger till grund för studien. Avsnittet 

inleds med att presentera teorier om EM, RAM och analytikerbevakning. Detta för att 

ge en förklaring till det fenomen som studien till stor del grundas på. Vidare 

presenteras även teorier som kan tänkas påverka incitamenten till EM samt 

analytikerbevaknings samband med EM och mer specifikt RAM. De teorier som vi valt 

att redogöra för är signalteorin, prospektteorin, principal-agent teorin och 

stewardshipteorin, då de kan förklara analyikerbevakning och RAM och även dess 

relation. Den välbeprövade intressentteorin har vi valt att utesluta då den inte ger 

någon ytterligare insikt i jämförelse med de valda teorierna. Den teoretiska 

referensramen avslutas med en diskussion utifrån tidigare empirisk litteratur och den 

teoretiska referensramen vilket mynnar ut i en presentation av hypoteser.  

4.1 Earnings management  

 

Den finansiella rapporten har till uppgift att kommunicera företagsresultat till externa 

intressenter, vilket är en central del för individers investeringsbeslut (Beyer et al., 2010, 

s. 296; Healy & Wahlén, 1999, s. 366). För att utreda de ekonomiska resultaten 

granskas dessa av standardsättare där trovärdighet och tillförlitlighet kontrolleras. I den 

finansiella rapporten finns det utrymme för företagsledningen att förmedla information 

från egen kunskap och erfarenhet av det aktuella företaget. Detta för att förstärka den 

finansiella rapporteringen på ett positivt sätt till investerare. Det här betyder dock att 

företagsledningen kan hantera resultatet på ett sätt som inte återspeglar företagets 

verkliga resultat och därför missleder externa intressenter (Healy & Wahlén, 1999, s. 

366). Penman (2013, s. 591) menar på att en analys av ett företags resultat är absolut 

nödvändigt. Detta på grund av “reversal property of accounting”, vilken säger att ett 

manipulerat resultat i en viss riktning på kort sikt kommer på längre sikt ha dess 

motsatta effekt. Exempelvis att om företagen manipulerar sitt resultat uppåt för att 

uppnå en kortsiktig tröskel kommer det ha en motsatt effekt i framtiden, vilket således 

innebär att det jämnar ut sig.  

 

EM förekommer när företagsledningen aktivt manipulerar det redovisade resultatet, 

vilket sker både för att redovisa ett högre och lägre resultat. Clatworthy & Jones (2003, 

s. 183) finner att företag i större utsträckning rapporterar positiva nyheter i sin 

finansiella rapport än att rapportera eventuella negativa händelser. Degeorge et al. 

(1999, s. 30) upptäcker att intäkter som inte når upp till vissa trösklar manipuleras 

uppåt. De finner i sin studie empiriskt stöd för att EM drivs av tre trösklar; 1) redovisa 

vinst, 2) upprätthålla tidigare resultat och 3) möta analytikers prognoser (Degeorge et 

al., 1999, s. 30). Anledningen till att företagsledare vill uppnå eller överträffa uppsatta 

intäktsmål finner Graham et al. (2005, s. 65) vara; 1) att skapa trovärdighet på 

kapitalmarknaden, 2) upprätthålla eller öka sitt aktievärde, 3) förbättra 

företagsledningens rykte samt 4) förmedla framtida tillväxtutsikter. I linje med 

Degeorge et als. (1999) studie framgår det av Graham et al. (2005, s. 66) att 

ekonomichefer ser det som extra viktigt att möta analytikers konsensusprognoser, på 

grund av en rädsla att annars straffas av aktiemarknaden. Tidigare studier finner även att 

företagsledningen manipulerar resultatet i en negativ riktning, för att fördela nuvarande 

periods resultat på framtida perioder, ett sätt att jämna ut det redovisade resultatet 

mellan perioderna (Bartov, 1993, s. 854; Graham et al., 2005, s. 66). Kirschenheiter & 

Melumad (2002, s. 762, 779-780) menar på att resultatutjämningen sker genom ett “big 
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bath”, vilket innebär att företagsledningen överdramatiserar en negativ nyhet för att 

drastiskt manipulera redovisat resultat i en negativ riktning, för att i framtiden ha 

utrymme att redovisa betydligt positivare resultat. 

 

EM sett ur perspektivet att manipulation av resultat görs för att maximera de personliga 

fördelarna, exempelvis sin kompensation, refereras till som opportunistisk EM. EM kan 

även ses som fördelaktigt för företagets intressenter, och benämns då som effektiv EM 

(Christie & Zimmermann, 1994, s. 539). Subramanyam (1996, s. 252) menar på att EM 

kan vara effektivt i den bemärkelsen att ett manipulerat resultat kan vara mer rättvisande 

än motsatsen. Vilket således innebär att den finansiella rapporten på ett bättre sätt 

reflekterar företagets fundamentala värde. Huruvida EM tillämpas på ett opportunistiskt 

eller effektivt sätt diskuteras vidare under agent-principal teorin vilken förklaras vidare i 

avsnitt 4.5.2. 

 

Företags finansiella rapportering kan ses ur ett kontraktuellt eller informativt perspektiv. 

Det informativa perspektivet ser data (eg, intäkter, utdelningar och kassaflöde) som 

inputs till olika värderingsmodeller, till exempel kassaflödesanalys, som medel för att 

värdera en aktie. Det kontraktuella perspektivet ser den finansiella informationen som 

inputs till olika typer av kontrakt mellan företaget och dess intressenter. Vidare innebär 

det kontraktuella perspektivet att den privata information som förmedlas i den 

finansiella rapporten direkt påverkar intressenterna, därmed även en direkt påverkan på 

aktiepriset (Watts & Zimmerman, 1990, s. 132). Aktiepriset påverkas således av både 

det informativa och det kontraktuella perspektivet.  Bowen et al. (1995, s. 291) menar 

på att företagsledningen har incitament till att välja den bokföringsmetod som 

maximerar företagets redovisade resultat, på grund av relationen till företagets 

intressenter. De intressenter som Bowen et al. (1995, s. 259) argumenterar för att ha en 

kontraktuell relation till företaget är kunder, leverantörer, anställda och kreditgivare. 

Burgstahler & Dichev (1997, s. 122) exemplifierar incitament för företag att rapportera 

så högt resultat som möjligt i relation till dess intressenter: 

 

 Kunder är villiga att betala ett högre pris för varor eftersom företaget med högre 

sannolikhet kan möta implicita garantier och serviceåtaganden. 

 

 Leverantörer erbjuder bättre villkor eftersom företaget med större sannolikhet 

kan betala fakturor i tid, samt att företaget med större sannolikhet kommer göra 

större framtida inköp. 

 

 Anställda stannar med större sannolikhet kvar inom företaget, samt att de inte 

kommer kräva en högre lön. 

 

 Kreditgivare erbjuder bättre villkor på lån, då företaget med mindre sannolikhet 

får slut på likvida medel eller dröjer med inbetalningar.  

 

En av Burgstahler & Dichev (1997, s. 124) teorier till att företag tillämpar EM är för att 

undvika de transaktionskostnader till dess intressenter som uppstår om företaget skulle 

rapportera ett försämrat resultat. Den andra är baserad på prospektteorin, vilken 

förklaras vidare i avsnitt 4.5.3.  

 

Tidigare empiriska studier drar slutsatsen att det finns ett antal distinkta situationer där 

incitament för EM förekommer. Burgstahler & Dichev (1997, s. 99), Degeorge et al. 
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(1999, s. 30) och Graham et al. (2005, s. 65) finner att EM förekommer i syfte att möta 

resultatmål. Healy (1985, s. 89) och Holthausen et al. (1995, s. 65) menar att EM 

förekommer för att företagsledningen vill maximera sin kompensation genom 

bonusprogram. Fudenberg & Tirole (1995, s. 87) argumenterar för att företagsledningen 

tillämpar EM för att stärka sitt anställningsskydd.   

 

Healy & Wahlén (1999, s. 369) menar på att kostnaden för EM är risken för 

snedfördelning av företagets resurser, och att eventuella fördelen är att skapa en 

trovärdighet för den privata information som företaget kommunicerar till dess 

intressenter. 

 

4.2 Real activities manipulation  

 

Gunny (2010, s. 855) definierar RAM: “When managers undertake actions that change 

the timing or structuring of an operation, investment, and⁄ or financing transaction in 

an effort to influence the output of the accounting system”. Tillämpningen av RAM 

innebär att företag genom riktiga affärshändelser förändrar företagets operationella 

verksamhet, investeringar och/eller genom en finansiell transaktion för att manipulera 

det redovisade resultatet.  

 

Gunny (2005, s. 16) menar på att svårigheten med att mäta EM ligger i att den 

bakomliggande orsaken till dess förekomst är okänd och att ett visst mätresultat kan 

bero på andra orsaker än medveten resultatmanipulation. Vidare anser Gunny (2005, s. 

16) att flexibilitet i redovisningsregler försvårar möjligheten att upptäcka RAM. Denna 

studies urval tillämpar redovisningsreglerna IFRS vilka ger utrymme för företagen att 

själva använda sitt omdöme i redovisade värden i en viss utsträckning. Det innebär att 

denna studies skattning av RAM försvåras.  

 

Företags val av EM-metod har kartlagts i studier av Graham et al. (2005, s. 66) och 

Zang (2012, s. 700), där de finner att RAM föredras framför AM. Graham et al. (2005, 

s. 66) finner detta resultat överraskande då AM är mindre kostsamt för företaget än 

RAM, eftersom RAM innebär att företag ger upp verkligt ekonomiskt värde. Zang 

(2012, s. 701) gör upptäckten att företagsledningen främst tillämpar RAM, och 

bearbetar resultatet av RAM med AM. Gunny (2010, s. 856) finner fyra motiv till varför 

RAM föredras framför AM; 1) tillämpningen av AM medför en större risk för att bli 

granskad. 2) Flexibiliteten i AM kan vara begränsad. Barton & Simko (2002, s. 24) 

visar på att tidigare års AM begränsar nuvarande periods möjlighet till AM. 3) AM är 

begränsat till att tillämpas i samband med bokslut, medan RAM kan tillämpas hela året. 

4) RAM innebär att företaget gör förändringar i verksamheten, vilket inte upptäcks i lika 

stor utsträckning av revisorer i jämförelse mot AM.  

 

Den modell som denna studie avser att tillämpa i sin skattning av RAM är utvecklad av 

Roychowdhury (2006) och har använts i tidigare studier av bland annat Gunny (2010), 

Zang (2012), Irani & Oesch (2016) och Sun & Liu (2016). Enligt Roychowdhury (2006, 

s. 339-342) förekommer RAM genom aktiviteter som försäljningsmanipulation, 

reducering i diskretionära kostnader och överproduktion.  

 

1. Försäljningsmanipulation innebär att företaget temporärt ökar sin försäljning 

med hjälp av prisreduktion på dess produkter eller mer generös försäljning på 
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kredit. Ett sätt som Roychowdhury (2006) menar på att företag kan kontrollera 

denna typ av manipulation är att erbjuda rabatt under en begränsad tid, och på så 

sätt kunna öka den nuvarande periodens försäljning istället för den 

nästkommande. Kassaflödet från denna typ av försäljning genererar i en lägre 

vinstmarginal, men de totala intäkterna ökar. De lägre vinstmarginalerna, som 

uppkommer på grund av prisreduktionerna, innebär att produktionskostnaderna 

relativt försäljningen blir onormalt höga. Roychowdhury menar på att 

försäljningsmanipulation leder till att kassaflödet från verksamheten minskar i 

den nuvarande perioden och att produktionskostnaden därmed blir högre än vid 

normal försäljningsnivå.  

 

2. Reducering av diskretionära kostnader innebär att företaget skär ner på 

kostnader som exempelvis forskning och utveckling samt overhead- och 

underhållskostnader som är hänförliga till försäljningen. Dessa poster 

kostnadsförs normalt i den period de uppkommer. Detta möjliggör för företag att 

genom reducering av diskretionära kostnaderna får intäkterna att se högre ut 

under en viss period, för att möta uppsatta mål. Denna typ av 

resultatmanipulering förbättrar intäkterna kortsiktigt på bekostnad av framtida 

intäkter (Cohen et al., 2008, s. 765).  

 

3. Överproduktion innebär att företaget producerar fler produkter för att minska de 

fasta kostnaderna per produkt och därmed även kostnad sålda varor (KSV) 

(Roychowdhury, 2006, s. 339). Detta antyder att KSV blir lägre, och att de 

operationella marginalerna förbättras. Resultatet av denna manipulation är 

således att kassaflödet från verksamheten är lägre än normala nivåer, 

försäljningen konstant.  

 

Sammanfattningsvis leder aktiviteterna överproduktion och försäljningsmanipulation 

till en onormalt hög produktionskostnad i relation till försäljningen, och reducering av 

de diskretionära kostnaderna till onormalt låga diskretionära kostnader i relation till 

försäljningen. Således har överproduktion och försäljningsmanipulation en negativ 

effekt på periodens kassaflöde från verksamheten, och reducering av de diskretionära 

kostnaderna en positiv effekt (Roychowdhury, 2006, s. 340-341). Mätmetoden och 

modellen specificeras ytterligare senare i studien.  

 

De tre typerna av RAM som Roychowdhury (2006) presenterar kan, utöver sitt syfte att 

manipulera resultatet, ha negativa konsekvenser för företaget. RAM kan sänka värdet på 

företaget på grund av att manipulation i nuvarande perioden påverkar framtida perioders 

kassaflöde negativt (Roychowdhury, s. 338). Exempel på detta är 

försäljningsmanipulation för att möta kortsiktiga intäktsmål kan leda till att kunder 

förväntar sig liknande prisreduktioner även i framtiden, vilket alltså på sikt försämrar 

företagens vinstmarginaler. Ytterligare ett exempel är att överproduktion under 

nuvarande period leder till ökade lagerkostnader följande perioder.  

 

4.3 Analytikerbevakning  

 

Enligt Lang et al. (2004, s. 592) har finansanalytiker en viktig roll som 

informationsförmedlare till marknaden. Chintrakarn et al. (2014, s. 312) menar att 

analytiker fungerar som en mellanhand vad gäller informationsförmedling i ett företag, 
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vilket gör att antalet analytiker som bevakar ett företag kommer att influera 

informationsförmedlingen i företag. Ytterligare studier som pekar på att analytiker har 

en viktig roll i informationsförmedlingen är Ayers & Freeman (2003) och Frankel & Li 

(2004). Ayers & Freeman (2003) undersöker hur framtida intäkter är inräknade i ett 

aktiepris i relation till analytikerbevakning. De finner att framtida intäkter tidigare 

reflekteras i aktiepriset för företag med en hög nivå av analytikerbevakning i jämförelse 

med de som har låg nivå av analytikerbevakning (Ayers & Freeman, 2003, s. 63). 

Frankel & Li (2004, s. 256) finner att den abnormala avkastningen för 

insideraktiehandel är lägre för företag med en högre nivå av analytikerbevakning.  

 

Analytiker beslutar vilka företag de ska bevaka genom att noggrant undersöka olika 

interna och externa källor och bedömer företags ekonomiska möjligheter och 

investeringspotential (Lang et al., 2004, s. 592). Yu (2008, s. 246) beskriver att 

analytiker innehar finansiella samt industrispecifika kunskaper och följer ständigt 

företags finansiella resultat. Detta konstateras även av Degeorge et al. (2013, s. 2) som 

beskriver att analytiker är tränade till att analysera företags finansiella resultat i 

jämförelse med till exempel investerare. Ofta har analytiker även en bra kontakt med 

företagsledning och håller en dialog med företagsledningen om företagets resultat 

(Degeorge et al., 2013, s. 2; Yu, 2008, s. 246). 

 

Lang et al. (2004, s. 621) påpekar att företagsledningen spelar en viktig roll i valet av 

företag som analytiker väljer att bevaka och analytiker blir en viktig källa för 

transparens och extra övervakning av företagsledningen. I likhet med detta konstaterar 

Degeorge et al. (2013, s. 3) att analytiker spelar en viktig roll i övervakandet av 

företagsledningen. Sun & Liu (2011, s. 18) finner i sin studie resultat som pekar på att 

analytikers övervakande roll har en större påverkan på företags benägenhet till att 

tillämpa en konservativ bokföring än analytikernas roll som informationsförmedlare. 

Vidare finns det anledning för analytiker att utöva en övervakande roll eftersom 

analytikers rykte kan skadas om det kommer fram att analyser gjorts på manipulerade 

resultat (Degeorge et al., 2013, s. 3). Den övervakande roll som analytiker har bidrar till 

att minska informationsasymmetrin, och därmed även minska agentkostnaderna (Jensen 

& Meckling 1976, s. 355), den övervakande rollen för analytiker förklaras vidare i 

agentprincipal teorin. Ytterligare en studie som visar på analytikers viktiga roll i 

övervakandet av bolagsstyrningen är Dyck et al. (2006). Dyck et al. (2006, s. 2225) 

finner att analytiker i större utsträckning upptäcker företagsbedrägerier än exempelvis 

revisorer och regulativa institutioner. Vidare finns det även karriärsrelaterade incitament 

för att avslöja företagsbedrägerier; analytiker som avslöjar företagsbedrägerier löper en 

lägre risk för att bli degraderade (Dyck et al., 2010, s. 2215). 

 

En press ligger också på analytikerna enligt Yu (2008, s. 246) att upprätthålla goda 

relationer med företagsledningen för att ta del av privat information, samt upprätthålla 

aktievärden där betydande kunder har innehav. Detta gör att analytikers incitament i 

arbetet kan påverkas av denna press som de utsätts för (Yu, 2008, s. 246). Dock 

konstaterar Yu (2008, s. 246) att analytiker även pressar företagsledningen till att 

presentera ett resultat i linje med sina prognoser.  

 

Doukas et al. (2008, s. 331) finner i sin studie att analytikerbevakning är positivt 

korrelerat med extern finansiering. De finner även att analytikerbevakning är positivt 

korrelerat med “investment rate”, vilket är ration mellan kapitalkostnader och nettot av 

anläggningstillgångar. Detta tyder på att en hög nivå av analytikerbevakning leder till 



28 
 

högre kapitalutgifter. Denna studie pekar på att analytikerbevakning påverkar företags 

finansiella verksamhet, vidare belyser den även nödvändigheten av att mätmetoden av 

RAM bör vara mångfasetterad då verkliga affärshändelser är varierande.  

 

4.4 EM och analytikerbevakning   

 

Yu (2008, s. 246) konstaterar att analytiker ofta pressar företagsledningen till den grad 

att de tvingas manipulera resultatet. Vidare menar Burgstahler & Eames (2006, s. 650-

651) att företagsledningen manipulerar resultatet för att kunna möta de prognoser som 

analytikerna tagit fram. En ökad övervakning av ett företag leder därmed till ökad press 

på dess företagsledning (Yu, 2008, s. 246).  

 

De externa förväntningar på bolagen att leverera ett visst resultat åläggs analytiker, då 

deras prognoser ger upphov till en press på företagsledare (Jensen & Fuller, 2010, s. 

60). Graham et al. (2005, s. 50) finner i sin undersökning att analytiker är en av de 

viktigaste aktörerna i prissättningen av företags aktier. Dessa resultat är i linje med 

Badertscher (2011, s. 1514) som konstaterar att övervärderade företag har incitament till 

EM, vilket visar på ett samband mellan EM och externa förväntningar på företaget. 

Tidigare empiriska studier visar på att EM förekommer i syfte att möta resultatmål. I 

Graham et als. (2005, s. 27) enkätundersökning svarade 86,3 procent av de tillfrågade 

ekonomicheferna att möta resultatmål ökar företagets trovärdighet på kapitalmarknaden. 

Ett viktigt resultatmål är enligt Degeorge et al. (1999, s. 30) och Graham et al. (2005, s. 

66) är att möta analytikernas prognoser. Missar företagen att möta dessa prognoser 

menar Yu (2008, s. 246) att de kommer leda till en betydande nedgång av företagets 

aktiekurs.  

 

Konservatism i bokföringen innebär att företag redovisar kostnader direkt då de 

uppkommer medan intäkter redovisas när hela försäljningstransaktionen är genomförd. 

Agentproblem relaterat till företagsledares opportunistiska syn på EM kan reduceras 

genom konservatism i bokföringen (Sun & Liu, 2011, s. 5). Sun & Liu (2011, s. 18) 

finner stöd för att analytikerbevakning är positivt relaterat till konservativ bokföring.  

 

4.5 Teorier som förklarar relationen analytikerbevakning och EM  

 

4.5.1 Signalteorin  

 

Den underliggande orsaken till signalteorin är informationsasymmetri. Enligt Stiglitz 

(2002, s. 469) förekommer informationsasymmetri eftersom olika personer har vetskap 

om olika saker. Connelly et al. (2011, s. 43-44) menar på att det är två primära aktörer i 

signalteorin, bortsett från själva signalen, dessa är sändaren och mottagaren. 

Signaleringsteorin har enligt Connelly et al. (2011, s. 44-45) fyra nyckelkoncept; 

 

1. Sändare(n), är den eller de som besitter information som inte är tillgänglig för 

mottagaren. Den information som sändaren har kan vara negativ eller positiv, 

men det är information som mottagaren finner användbar.   
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2. Signal är den information som sändaren väljer att förmedla till mottagaren. 

Signalteorin fokuserar på att företaget kommunicerar positiv information med 

intressenter.   

 

3. Mottagare, är de externa intressenterna som tar emot och tolkar den information 

som företagsledningen förmedlar.  

 

4. Feedback är den information som mottagaren sänder till sändaren i respons till 

den signal de mottagit. Feedback kan uppenbara sig som exempelvis en ökning i 

företagets aktiepris i respons till en positiv signal. Företagsledningen får således 

information från externa intressenter om hur effektiv signalen som skickades 

var.  

 

Den huvudsakliga anledningen till att skicka en signal är enligt Connelly et al. (2011, s. 

45) att mottagaren, de externa intressenterna, på ett fördelaktigt sätt ska agera på den 

mottagna informationen. Exempelvis att investerare får en positiv avkastning av att 

köpa aktier i företaget då de signalerar en positiv tillväxt. Detta innebär att signalteorin 

är relevant för EM, eftersom den bygger på en informationsasymmetri. Skulle denna 

informationsasymmetri inte existera har företagsledningen inga incitament för att 

tillämpa EM, som i sin tur ger möjligheter att visa goda resultat och därmed skicka 

positiva signaler till mottagaren.  

 

Connelly et al. (2011 s. 54) menar att effektiviteten av signalerna som skickas till viss 

del beror på mottagaren. Signalprocessen fungerar inte som den ska om mottagaren inte 

är mottaglig för signalen eller vet vilken signal denne ska eftersöka (Connelly et al., 

2011 s. 54). Vidare anser Chen et al. (1993, s. 1620) och Sun & Liu (2016, s. 133) att 

analytiker kan ses som informationsförmedlare mellan företagsledningen och externa 

intressenter. Detta innebär att analytikerna kan göra externa intressenter mer mottaglig 

för signaler som sändaren skickar. Det gör att antalet analytiker som bevakar ett företag 

kan påverka vilka signaler som skickas och därmed även vara en anledning till vilken 

grad en företagsledning använder EM, för att signalera på positiva resultat. Viktig att 

påpeka är att analytiker som bevakar företag skickar signaler till mottagare i form av 

analytikerprognoser av de företagen som bevakas.  

 

4.5.2 Principal - agent teorin och Stewardship teorin 

 

Principalagent teorin avser att förklara problemen som uppstår i relationen mellan 

agenten och principalen. Principalagent problemen uppstår när företagsledning är 

separerat från ägarskap. Jensen & Meckling (1976, s. 308) definierar relationen som att 

en eller flera personer (principalerna) anlitar en annan person (agenten) att utföra 

tjänster med auktoritet att ta beslut. Vidare menar Jensen & Meckling (1976, s. 308) på 

att båda parter kan antas vara nyttomaximerare, vilket innebär att agenten inte alltid tar 

beslut som är i linje med principalens intressen. Detta ger upphov till opportunistisk 

EM, att företagsledningen manipulerar företagets redovisade resultat för att maximera 

sin egen kompensation (Degeorge et al., 1999, s. 6-7). Eisenhardt (1989, s. 58) menar på 

att agentteorin främst har för avsikt att lösa två problem. Det första är agentproblemet 

som uppstår när agenten och principalens intressen står i konflikt med varandra, samt att 

det är svårt och dyrt för principalen att övervaka agenten. Det andra är de två parternas 

skilda syn på risk då de har olika riskpreferenser.  
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Jensen & Meckling (1976, s. 354) lyfter fram analytiker som en viktig grupp i 

övervakningen av hur bolaget styrs. Vidare finner Jensen & Meckling (1976, s. 355) i 

sin studie resultat som tyder på att värdepappersanalys minskar agentkostnaderna 

genom att separera ägarskap och kontroll. Komplexiteten i moderna organisationer ger 

upphov till en informationsasymmetri mellan agenten och principalen, som är 

snedvriden till agentens fördel. Analytiker förser principalen, och andra intressenter, 

med information om hur agenten agerar och styr företaget. Analytiker är därmed en 

motkraft till den ovan nämnda informationsasymmetrin (Rakesh, 2011, s. 1163). 

Agenten agerar i större utsträckning i principalens intressen om principalen har 

möjlighet att verifiera agentens beteende (Eisenhardt, 1989, s. 60). Asquith et al. (2005, 

s. 280) finner bevis på att analytiker förser marknaden med ny information som 

marknaden reagerar på. Detta innebär att antalet analytiker som bevakar ett företag kan 

påverka i vilken utsträckning företagsledningen väljer att använda EM, beroende på hur 

marknaden kan verifiera detta beteende hos företagsledningen. Gör analytikerna att 

företagsledningen blir mer transparent för principalen finns det möjligheter till att 

benägenheten för EM minskar. I motsats till detta kan mindre analytikerbevakning göra 

att agenten utövar mer EM för att tillgodose egna intressen istället för principalens.  

 

Stewardship teorin menar på att företagsledare inte motiveras av egna, individuella, mål, 

utan att de istället är stewards vilka motiveras av principalernas mål (Davis et al., 1997, 

s. 21). Lambright (2008, s. 209) förklarar att målen för stewards och principalerna är i 

linje med varandra, och att stewards därmed agerar i principalens bästa intresse, vilket 

kan jämföras med agenter som endast agerar i sitt eget intresse.  

 

Vad som skiljer sig dessa två teorier åt är att företagsledare (agenter) enligt 

agentprincipal teorin har en opportunistisk syn på EM, medan stewardship teorin menar 

på att företagsledares syn på EM även är potentiellt gynnsamt för ägarna (principalen). 

 

4.5.3 Prospektteorin  

 

Kahneman & Tversky (1979, s. 274) har utvecklat prospektteorin som belyser 

beslutsfattande under risk, där beslut inte alltid fattas på rationella grunder. 

Prospektteorin skiljer mellan två faser i beslutsprocessen, där första fasen innefattar en 

analys av de framlagda prospekten, där de organiseras och formuleras för att underlätta 

kommande fas. I den andra fasen utvärderas prospekten och den med högsta värdet väljs 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 274). Prospektteorin väntas inträffa när beslut fattas 

som bryter mot beslutsfattarens uppsatta preferenser (Kahneman & Tversky, 1979, s. 

277).  

 

Enligt prospektteorin bringas värde till beslutsfattare genom vinster och förluster 

snarare än ändringar i förmögenhet eller välstånd, detta eftersom det är lättare att 

utvärdera förändringar eller skillnader i jämförelse med att utvärdera det stora hela. 

Värdet bör behandlas som en funktion av; 1) tillgångarnas läge, vilket kan ses som en 

referenspunkt och 2) storleken av förändringen (positiv eller negativ) från den 

referenspunkten (Kahneman & Tversky, 1979, s. 277). Vidare menar Kahneman & 

Tversky (1979, s. 278) att det marginella värdet av både vinster och förluster minskar 

med dess storlek.  
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Sammanfattningsvis beskriver Kahneman & Tversky (1979, s. 279) att värdefunktionen: 

 

1. Framställer avvikelser från referenspunkten  

 

2. Är i allmänhet konkav för vinster och konvex för förluster  

 

3. Brantare för förluster än för vinster  

 

 

 
Figur 2. Värdefunktionen (Kahneman & Tversky, 1979, s.279) 

 

Prospektteorin indikerar att det inte är bra för företag att rapportera en förlust eller 

minskade intäkter, eftersom det är förändringen som kommer att utvärderas enligt 

prospektteorin. Företaget kommer att tappa i värde, eftersom ingen värdering görs av 

företaget som helhet. Detta visar att det finns tydliga incitament för företagsledningen 

att manipulera resultat och utöva RAM för att uppvisa positiva förändringar för 

företaget. Vidare kan prospektteorin visa på att företag som ligger nära resultatmål har 

större incitament för att tillämpa EM för att uppnå resultatmål. Detta eftersom 

resultatmål kan anses vara referenspunkten och skillnader nära referenspunkten anses 

större än långt ifrån, vilket ökar incitamenten för EM. En studie som visar på 

prospektteorins relevans är Burgstahler & Dichev (1997, s. 123) som förklarar 

förekomsten av EM med Kahneman & Tversky’s (1979, s. 279) värdefunktion.  

 

4.6 Utveckling av hypoteser  

 

Hypoteser är förmodade relationer eller orsakssamband mellan variabler (Smith, 2011, 

s. 33). Efter att studiens forskningsfråga är formulerad med hänsyn till den teoretiska 

referensramen, samt att forskningsdesignen är specificerad, utvecklas de hypoteser som 

ska testas (Smith, 2011, s. 49). Här övergår studien från det vi “vet”, enligt tidigare 

forskning, till det okända. Utifrån den problemdiskussion som förts tillsammans med 

den teoretiska referensramen återstår en empirisk undersökning av 

analytikerbevakningens samband med företags tillämpning av RAM. Ett vanligt 

angreppssätt är att utveckla en nollhypotes, som antar att det inte finns någon relation 

mellan de variabler som undersöks (Smith, 2011, s. 49-50).  
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Effekterna av analytikerbevakning kan utifrån studerad litteratur ses på två sätt. Dels 

framkommer det att analytiker kan anses vara effektiva informationsförmedlare från 

företagsledningen till externa intressenter, och också bidra till att öka företags 

transparens. Analytikerbevakning kan även bidra till att företagsledningen känner sig 

pressad till att visa ett visst resultat, vilket kan öka benägenhet för EM.  Exempel på 

detta är Lang et al. (2004, s. 621) som menar att analytiker har en viktig roll för att öka 

insynen i företag, medan Cang et al. (2014, s. 370) påstår att analytiker i vissa fall 

pressar företagsledningen till att utöva EM. Degeorge et al. (1999, s. 29-30) påstår att en 

anledning till att företagsledningen använder EM är för att kunna möta analytikernas 

prognoser.  

 

Vidare kan det konstateras att tidigare studier visar att företagsledningen har en tendens 

att byta EM metod beroende på nivån av analytikerbevakning eller risken av att 

granskas av olika tillsynsmyndigheter. Vid en låg nivå av analytikerbevakning används 

AM för att byta till RAM i takt med att antalet analytikerbevakningen ökar (Irani & 

Oesch, 2016; Sun & Liu, 2016; Yu, 2008). Vidare konstaterar Graham et al. (2005, s. 

66) att RAM är den metod som företagsledningen använder mest frekvent för att 

manipulera resultatet.   

 

Utifrån diskussion ovan är det intressant att testa hypotesen om det finns ett samband 

mellan analytikerbevakning och RAM. Hypoteserna är uppdelade i tre huvudhypoteser, 

eftersom Roychowdhury (2006) föreslår tre aktiviteter för att genomföra RAM. I likhet 

med Cohen (2008) har vi även adderat en samlingsvariabel för de tre aktiviteterna; 

RM_proxy, vilket resulterar i fyra huvudhypoteser. Vidare är hypoteserna uppdelade i a 

och b, där a representerar signed RAM och b representerar absolut RAM. Detta 

resulterar i följande hypoteser:   

 

- Hypotes 1a: Det finns ett samband mellan signed RAM beräknat med 

försäljningsmanipulation och analytikerbevakning 

- Hypotes 1b: Det finns ett samband mellan absolut RAM beräknat med 

försäljningsmanipulation och analytikerbevakning 

 

- Hyportes 2a: Det finns ett samband mellan signed RAM beräknat med 

reducering av diskretionära kostnader och analytikerbevakning. 

- Hyportes 2b: Det finns ett samband mellan absolut RAM beräknat med 

reducering av diskretionära kostnader och analytikerbevakning. 

 

- Hypotes 3a: Det finns ett samband mellan signed RAM beräknat med 

överproduktion och analytikerbevakning. 

- Hypotes 3b: Det finns ett samband mellan absolut RAM beräknat med 

överproduktion och analytikerbevakning. 

 

- Hypotes 4a: Det finns ett samband mellan signed RAM beräknat med RM_proxy 

och analytikerbevakning. 

- Hypotes 4b: Det finns ett samband mellan absolut RAM beräknat med 

RM_proxy och analytikerbevakning. 
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5. Metod och data  
Avsnittet kommer att förklara vår metod och den forskningsdesign som vi använt oss 

utav. Vi har genomfört en longitudinell studie eftersom det är mest lämpligt utifrån 

studiens forskningsfråga och syfte. Läsaren ges i avsnittet metod och data en förståelse 

över hur urvalet skett och data samlats in. Vidare beskrivs tillvägagångssättet för att 

skatta RAM och analytikerbevakning. Detta för att kunna ge förutsättning för att studien 

ska bli replikerbar. Avsnittet avslutas med ett statistiskt avsnitt för att ge läsaren en 

djupare förståelse för det statistiska tillvägagångssättet i studien.  

 

5.1 Longitudinell design   

 

Studiens syfte, datatillgång och problem avgör vilken forskningsmetod som är mest 

lämpad (Smith, 2011, s. 53). Bartov et al. (2000, s. 424) finner att en tvärsnittsstudie är 

bättre än en tidsserieanalys på att upptäcka förekomsten av EM. Argumentet för detta är 

att en tvärsnittsstudie tillåter ett större urval som är utsatt för en lägre risk av 

survivorship bias (Subramanyam, 1996, s. 254), som är ett problem i en tidsserieanalys 

(Bartov et al., s. 424). Detta innebär att endast en tvärsnittsstudie kan undersöka 

förekomsten av EM i relativt nystartade eller nyligen noterade företag. Denna studie 

kommer att använda en longitudinell forskningsdesign, vilket kan sägas vara en 

kombination av en tvärsnittsstudie och tidsserieanalys (Bryman, 2008, s. 69). Enligt 

Beck (2001, s. 111) är time-series-cross-section (TSCS) vanligt förekommande i analys 

av data där upprepade årliga observationer görs på samma undersökningsobjekt.  

 

Att använda en tvärsnittsstudie innebär att de erhållna resultaten är relativa, och inte 

absoluta (Bartov et al., 2000, s. 424). En fördel med att använda sig av en 

tvärsnittsstudie är enligt DeFond & Jiambalvo (1994, s. 158) att det möjliggör en 

estimering av koefficienterna för ett specifikt år, till skillnad från en tidsserieanalys som 

antar att koefficienterna är konstanta mellan flertalet år. De potentiella fördelarna med 

att applicera en tidsserieanalys är enligt Christie (1987, s. 256) bland annat att 

storleksskillnader mellan företag inte existerar och risker tenderar att vara lägre inom ett 

företag än mellan företag. Den stora nackdelen med en tidsserieanalys är att den kräver 

flertalet historiska observationer för att på ett tillförlitligt sätt kunna statistiskt testas, 

och enligt Bartov et al. (2002, s. 12) krävs minst tio år av observationer. Att kombinera 

en tvärsnittsstudie och tidsserieanalys i en longitudinell studie gör att vi kan undersöka 

RAM över tid och studera ett medelvärde av RAM istället för att endast undersöka 

RAM vid ett tillfälle.  

 

Valet av longitudinell forskningsdesign grundar sig på syftet med denna studie och det 

problem vi ämnar besvara. Tidigare studier som undersöker EM har använt sig av en 

liknande forskningsdesign (eg. Roychowdhury, 2006; Sun & Liu, 2016; Yu, 2008). 

Valet av en longitudinell forskningsdesign anser vi kommer att resultera i det mest 

tillförlitliga resultaten för vår studie.   
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5.2. Data och urval 

5.2.1 Urval  

 

Urvalet i denna studie består av företag som någon gång under åren 2005-2015 varit 

noterade på Stockholmsbörsens small-, mid-, och large-cap listor. Small-cap innefattar 

företag med ett börsvärde under 150 miljoner euro. Mid-cap innefattar företag med 

börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro, företag med börsvärde över 1 

miljard euro tillhör large-cap. Detta innebär att vi exkluderat mikrobolag i vår studie. 

Anledningen till att vi avgränsat oss till data från år 2005 beror på att IFRS 

introducerades i Sverige det året, vilket bidrar till en mer enhetlig redovisning under den 

valda perioden (EU, 2002, s. 3; IFRS, s. V). Företag som någon gång under studiens 

undersökningsperiod varit listade på Stockholmsbörsens small-, mid-, eller large-cap 

listor kommer att ingå i studiens urval. Att endast inkludera företag som varit noterade 

under hela den valda perioden skulle leda till att tolkningar av studiens resultat inte kan 

anses vara representativa för populationen i sin helhet (Carpenter & Lynch, 1999, s. 

373).  Studiens population består av alla företag noterade på Stockholmsbörsen. Urvalet 

i denna studie är således ett urval i tiden mellan åren 2005-2015 av populationen. Enligt 

Bryman & Bell (2013, s. 213) så minskar stickprovs- och urvalsfelet om urvalets storlek 

ökar. Vidare argumenterar Smith (2011, s. 53) för att en ökad storlek på urvalet ger 

studiens resultat ökad statistisk signifikans och förmåga att representera populationen, 

med undantag för exceptionella omständigheter.  

 

5.2.2 Data och variabelinsamling  

 

Data som används för denna studie är i sin helhet hämtat från Thomson Reuters Eikon. 

Den databas där finansiell information om företagen hämtats från Worldscope och 

information om analytiker är hämtat från IBES. De data som inhämtats är de variabler 

som krävs för att skatta RAM för de olika företagen samt data för analytikerbevakning.  

 

Det totala antalet observationer är 323 unika företag, före exkluderingar. I likhet med 

Sun & Liu (2016) och Yu (2008) exkluderas finansiella företag från studien, då dessa 

företag är verksamma i en reglerad bransch med andra redovisningsregler (Gunny, 

2005, s. 14). I denna studie uppgår antalet finansiella företag till 60 stycken, vilka alltså 

tas bort från datamaterialet. Vidare så exkluderas även företag där data för variablerna 

som krävs för att räkna ut RAM saknas. För många företag saknas data för FoU, men i 

de företag där variabeln sales, general & administrative costs (SG & A) är tillgänglig 

antas FoU vara noll i likhet med Roychowdhury (2006, s. 365). Efter att företag med 

ofullständig data exkluderats och finansiella företag plockats bort är antalet unika 

årsobservationer 2706 stycken mellan åren 2005-2015. 

 

Data samlas in årligen för respektive företag, ett alternativ hade varit att samla in 

kvartalsvis. Årliga data anses dock vara av större betydelse än kvartalsdata, eftersom 

företagsledningen främst vill undvika att rapportera årliga förluster. Många företag 

tvingas att rapportera förluster kvartalsvis på grund av säsongsvariationer, vilket är mer 

accepterat av intressenter. Detta innebär att det finns större incitament för 

företagsledningen att manipulera resultatet i slutet av året (Roychowdhury, 2006, s. 

344).  
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Antalet analytiker som följer ett specifikt företag antas vara samma antal som utgivit en 

prognos för företagets vinst per aktie, i likhet med tidigare studier (Sun & Liu, 2016; 

Yu, 2008). Studiens urval saknar information om analytiker som är på köpsidan. 

Analytiker på köpsidan lämnar i stor utsträckning sina prognoser och rapporter till 

enbart en begränsad audiens, som exempelvis den institution som de jobbar direkt för 

(Yu, 2008, s. 249). På grund av denna restriktion i data så fokuserar denna studie enbart 

på analytiker på säljsidan. På de företag där analytikerdata saknas antas antalet 

analytiker vara noll.  

 

5.2.3 Branschklassificering  

 

För att kunna mäta RAM, behöver normala värden skattas för varje enskild bransch. 

Detta innebär att företagen delas in efter vilken bransch de tillhör. Thomson Reuters 

Business Classifications (TRBC), innefattar fem olika nivåer för branschklassificering, 

där vi använt den tvåsiffriga branschklassificeringen. Detta resulterar i tio branscher, 

fördelningen på dessa framgår i tabell 3, som visas nedan.  

 
Tabell 3. 

Branschklassificering.  

Branschkod  Bransch  Antal  

företag  

Tot. 

andel  

50 Energi 6 1,9 % 

51 Basmaterial 27 8,4 % 

52 Industrier 74 22,9 % 

53 Cykliska konsumtionsvaror och tjänster 47 14,6 % 

54 Icke cykliska konsumtionsvaror och tjänster 18 5,6 % 

55 Finansiella 60 18,6 % 

56 Sjukvård 34 10,5 % 

57 Teknologi 46 14,2 % 

58 Telekommunikationsservice 7 2,2 % 

59 Verktyg 4 1,2 % 

 

I Roychowdhurys (2006) studie plockas branscher bort där antalet företag understiger 

15 stycken och det totala antalet observerade företag är 4252 stycken i studien. Andra 

studier av Cohen et al. (2008, s. 134) och Sun & Liu (2016, s. 762) har valt att plocka 

bort branscher där antalet företag understiger 8 stycken. Dessa studier har observerat 

8157 samt 1500 unika företag. I vår studie blir det ingen skillnad på vilka branscher 

som plockas bort om minimigränsen för antalet företag sätts till 8 jämfört med 15. Vi 

kommer att exkludera branscher där företagsantalet understiger 8 stycken även om vi 

endast observerat 323 unika företag. Detta eftersom vi vill minska enskilda företags 

påverkan på genomsnittet, vilket innebär att vi kommer exkludera branscherna energi, 

telekommunikationsservice och verktygsbranschen.  Som vi nämnt tidigare kommer 

även företag inom den finansiella branschen att exkluderas.  

 

5.2.4 Sekundärdata  

 

Som nämnts tidigare kommer finansiell information om företagen i denna studie från 

Thomson Reuters databas Eikon och information om analytiker är hämtat från 
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Institutional Brokers Estimate System (IBES). Dessa källor är båda att anse som 

sekundära (Smith, 2011, s. 143). Då källorna är att anse som sekundärkällor innebär det 

att materialets kvalité och eventuella avsaknad av variabler inte kan påverkas av 

användarna (Bryman, 2008, s. 305). Ince & Porter (2006, s. 479) utvecklar 

problematiken med att använda sekundärkällan Eikon (tidigare Datastream) och 

konstaterar att den finansiella informationen i vissa fall är felaktig, vilket främst beror 

på fel i klassificering, täckning och datas tillförlitlighet. Bryman (2011, s. 304-305) 

lyfter fram ytterligare nackdelar med sekundärkällor som exempelvis datas komplexitet, 

brist på kontroll av datamängden och att viktiga variabler saknas. Fördelarna med att 

använda sekundärkällor är att det är en möjlighet att få tillgång till kvalitativt sett bra 

data till en låg kostnad - jämfört med att samla all data på egen hand (Bryman, 2011, s. 

301). De fördelar som sekundärkällorna erbjuder värderas i denna studie högre än de 

eventuella nackdelarna. Studiens tillgång till databaserna Worldscope och IBES genom 

Thomson Reuters Eikon är tillgängliggjord av Umeå universitetsbibliotek och 

lämpligheten av att bruka dessa sekundärkällor bekräftas genom flertalet tidigare studier 

där till exempel Degeorge et al. (2013), Sun & Liu (2016) och Yu (2008) använder 

IBES och Peasnell et al. (2005) Worldscope.  

 

5. 3 Att mäta real activities manipulation 

 

Gunny (2006, s. 16) menar på att svårigheten med att mäta EM ligger i att den 

bakomliggande orsaken till dess förekomst är okänd och att ett visst mätresultat kan 

bero på andra orsaker än medveten resultatmanipulation. Vidare anser Gunny (2005, s. 

16) att flexibilitet i redovisningsregler försvårar möjligheten att upptäcka RAM. Denna 

studies population tillämpar redovisningsreglerna IFRS vilket ger utrymme för 

företagen att själva använda sitt omdöme i redovisade värden i en viss utsträckning, 

vilket innebär att denna studies skattning av RAM försvåras.  

 

Roychowdhury (2006) har utvecklat en modell för att kunna skatta RAM. Modellen har 

använts i studier av till exempel, Cohen et al. (2008), Sun & Liu (2016), Zang (2011), 

för att skatta RAM. Eftersom Roychowdhurys (2006) modell kan anses beprövad för att 

beräkna RAM kommer vi att använda oss av denna modell. Modellen uppskattar 

normala nivåer av en aktivitet som jämförs med faktiska nivåer. Som nämnts tidigare 

har Roychowdhury (2006) delat upp skattningen av RAM i tre olika aktiviteter, vilket 

även vi kommer att göra. Dessa tre aktiviteter är abnormala kassaflöden (CFO), 

abnormala diskretionära kostnader (DISX) och abnormala produktionskostnader 

(PROD).   

 

I likhet med Roychowdhury (2006) börjar vi med att mäta abnormala kassaflöden från 

verksamheten (ACFO), för att skatta RAM. Följande tvärsnittsregression används för att 

skatta ACFO för varje tvåsiffrig industri och år: 

 
   

    
       

 

    
     

  
    

     
   
    

     

 

Ekvation 1. Abnormala kassaflöden.  

Där: 

CFO = Kassaflödet från verksamheten  
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At-1 = Totala tillgångar i slutet av föregående period  

St = Försäljningen under period t 

∆St = Förändringen i försäljningen  

 

ACFO beräknas som faktiska CFO minus den skattade normala nivån av CFO. Ett 

negativt residual uppstår när företag hanterar resultatet uppåt och ett positivt residual 

uppstår när ett företag hanterar resultatet nedåt.  

 

Nästa sak att skatta vad gäller RAM är abnormala diskretionära kostnader (ADISX). 

Enligt Sun & Liu (2016) ska diskretionära utgifter anses vara en kostnad när det sker 

och det gör att chefer plockar bort diskretionära utgifter för att öka resultatet. I likhet 

med Roychowdhury (2006) innefattar diskretionära utgifter summan av 

marknadsföringskostnader, FoU-kostnader, försäljnings- och administrativa kostnader. 

Enligt Roychowdhury (2006, s. 345) utgår den tidigare modellen för att skatta 

abnormala diskretionära kostnader som en linjär funktion av nuvarande försäljning. 

Denna modell gör dock att företag som hanterar försäljningen uppåt kan uppvisa 

ovanligt låga residualer, även om de inte minskar diskretionära kostnader. 

Roychowdhury (2006, s. 345) föreslår därför att abnormala diskretionära kostnader ska 

uttryckas som en linjär funktion av eftersläpande försäljning. Detta leder till att följande 

tvärsnittsregression används för att skatta varje tvåsiffrig industri för varje år: 

 
    

    
       

 

    
    

    
    

     

Ekvation 2. Abnormala diskretionära utgifter.  

Där:  

DISX = Diskretionära utgifter  

At-1 = Totala tillgångar i slutet av period t  

St-1 = Släpande försäljning 

 

Abnormala diskretionära kostnader (ADISX) beräknas som faktiska DISX minus den 

normala nivån av DISX som är den uppskattade koefficienten i ekvation 2. Ett negativ 

residual uppstår när företag hanterar resultatet uppåt och ett positivt restvärde uppstår 

när ett företag hanterar resultatet nedåt. 

 

Tredje skattningen för RAM är abnormala produktionskostnader (APROD). Sun & Liu 

(2016) förklarar att chefer kan överproducera för att sprida fasta kostnader på fler antal 

enheter, vilket leder till lägre kostnader för sålda varor som ger ett högre resultat. Vi 

följer Roychowdhury (2006, s. 344-345) sätt räkna och mäter därför 

produktionskostnaderna som summan av kostnaden för sålda varor (COGS) och 

förändringen i lager (INV).  

 

Roychowdhury (2006, s. 344) formulerar kostnad för sålda varor som en linjär funktion 

av samtida kostnader och använder följande modell att uppskatta normala COGS: 

 
    

    
       

 

    
    

  
    

     

 

Andra delen för att skatta abnormala produktionskostnader är att mäta förändringen i 

lager och Roychowdhury (2006, s. 345) uttrycker förändring i lager som en linjär 
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funktion av förändring i försäljning och ett års tidigare förändring i försäljning. Följande 

modell används för att skatta normal förändringen i lager:  

 
    

    
       

 

    
     

   
    

     
     
    

     

 

För att sedan mäta abnormala produktionskostnader slås modellerna för att mäta COGS 

och INV ihop till en modell som skattar PROD. Detta resulterar i att följande 

tvärsnittsregression används för att skatta varje tvåsiffrig industri för varje år: 

 
    

    
       

 

    
     

  
    

     
   
    

     
     
    

     

 

Ekvation 3. Abnormala produktionskostnader.  

Där: 

PROD = Produktionskostnaden 

At-1 = Totala tillgångar i slutet av period t 

St = Försäljningen  

∆St = Förändringen i försäljningen  

∆St-1 = Släpande förändring i försäljningen  

 

Abnormala produktionskostnaden (APROD) beräknas som faktiska PROD subtraherat 

med den normala nivån av PROD som är den uppskattade koefficienten i ekvation (3). I 

motsats till ACFO och ADISX innebär en negativ resudial av APROD att företag 

hanterar resultatet nedåt. Medan en positiv residual innebär att företag hanterar resultat 

uppåt.  

 

Abnormala kassaflöden från verksamhet (ACFO), abnormala diskretionära utgifter 

(ADISX) och abnormala produktionskostnader (APROD) beräknas som skillnaden 

mellan de faktiska värden av CFO, PROD och DISX som företagen har och de normala 

nivåerna för branschen som estimeras genom ekvationerna (1), (2), och (3). Dessa tre 

variabler kommer att användas för RAM. Till skillnad från Roychowdhury (2006), 

mäter Cohen et al. (2008, s. 766), Sun & Liu (2016, s. 135) och Zang (2012, s. 683) 

effekten av alla tre variablerna; abnormala kassaflöden från verksamhet, abnormala 

diskretionära utgifter och abnormala produktionskostnader tillsammans som RAM. 

Dessa variabler summeras till att bilda RM_proxy.  

 

5.4 Kontrollvariabler  

 

Studien kommer att inkludera ett antal kontrollvariabler, som bestäms utifrån tidigare 

litteratur av Roychowdhury (2006), dessa har även använts i studierna av Irani & Oesch 

(2016) och Sun & Liu (2016). Detta eftersom det kan finnas bakomliggande variabler 

som påverkar ett samband. De kontrollvariabler som kommer att inkluderas i studien är:  

 

1. SIZE som är logaritmen av marknadsvärdet av eget kapital i början av året. 

 

2. MTB avser förhållandet mellan marknadsvärdet på eget kapital och bokfört eget 

kapital. 
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3. NET_INCOME som är företagets intäkter före extraordinära poster dividerat 

med släpande totala tillgångar.  

 

I likhet med Roychowdhury (2006, s. 349-350) används kontrollvariablerna SIZE och 

MTB i regressionen för att kontrollera systematiska variationer i CFO, 

produktionskostnader (PROD) och diskretionära kostnader (DISX) hänförliga till 

företagets tillväxt och storlek. Dechow et al. (1995, s. 194) menar på att abnormala 

periodiseringar beräknade genom konventionella icke-diskretionära 

periodiseringsmodeller korrelerar med företagets ekonomiska prestationer. För att 

kontrollera risken att de värden som räknas ut genom RAM-modellerna inte är 

korrelerade med företagets ekonomiska prestationer inkluderas även nettointäkter som 

kontrollvariabel. Kontrollvariabeln kan liknas vid return-on-assets (ROA) då 

nettointäkterna divideras med företagets totala tillgångar i föregående period. Eftersom 

beroende variabeln uttrycks som hur mycket den avviker från “normala” nivåer, så 

uttrycks även kontrollvariablerna på det viset - hur mycket variabeln avviker från snittet 

för varje bransch och år.  

 

5.5 Att mäta analytikerbevaknings samband med RAM  

 

För att estimera sambandet mellan analytikerbevakning och RAM kommer signed 

värden och absoluta värden för RAM att skattas. Signed värdena kommer att identifiera 

om företag manipulerar sitt resultat uppåt eller nedåt i relation till analytikerbevakning. 

Absoluta värdena kommer att skatta om företagen använder mer eller mindre RAM i 

relation till analytikerbevakning. Ett absolut värde innebär hur långt avståndet är från 0 

och kan enbart vara ett positivt tal, oavsett om manipulering sker i positiv eller negativ 

riktning. Ett högre absolut värde av RAM betyder således ett större avstånd från 0 och 

att mer RAM förekommer.  

 

Nedanstående multilinjära regressioner, där de utvalda kontrollvariablerna inkluderas, 

används för att skatta signed värdena för RAM:  

                                                 
 
Ekvation 4. Samband ACFO och ANCOV 

                                                

 

Ekvation 5. Samband ADISX och ANCOV 
 

                                                
 

Ekvation 6. Samband APROD och ANCOV 

Nedanstående multilinjära regressioner, där de utvalda kontrollvariablerna inkluderas, 

används för att skatta absoluta värdena för RAM: 

 

                                                    
 

Ekvation 7. Samband absACFO och ANCOV 
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Ekvation 8. Samband absADISX och ANCOV 

                                                   
 

Ekvation 9. Samband absAPROD och ANCOV 

Cohen et al. (2008, s. 766) tar i sin studie fram en samlingsvariabel för de olika RAM 

metoderna där de adderar ACFO, ADISX och APROD. Vid en given nivå i 

omsättningen har företag som manipulerar sitt resultat en eller alla av följande: ovanligt 

lågt CFO, och/eller ovanligt låga diskretionära kostnader, och/eller ovanligt hög 

produktionskostnad. Samlingsvariabeln fångar således effekten av alla tre metoderna. 

Vi benämner samlingsvariabeln för RM_proxy och är summan av ACFO, ADISX och 

APROD.  

 

Följande multilinjära regression används för att skatta effekten av samtliga signed 

värdena för RAM summerade med varandra: 

 

                                                 
 

Ekvation 10. Samband RM_proxy och ANCOV.  

Följande multilinjära regression används för att skatta effekten av samtliga absoluta 

värden för RAM summerade med varandra:  

 

                                                 
 

Ekvation 11. Samband absRM_proxy och ANCOV 

För att kunna göra en djupare analys kommer även resultat presenteras där urvalet delas 

in i två olika grupper efter antalet analytiker som följer företagen. Där den ena gruppen 

består av företag som inte följs av någon analytiker, medan den andra gruppen består av 

företag som bevakas av minst en analytiker mellan åren 2005-2015. För denna 

jämförelse kommer samma ekvationer som tidigare presenterats att användas. En 

dummyvariabel kommer dock genereras för analytikerbevakning, där 0 betyder att 

företaget följs av 0 analytiker samt 1 som innebär att företaget följs av >0 analytiker.  

 

5.6 Statistiska aspekter  

 

För att kunna presentera en bra studie, krävs det statistik hantering av datamaterialet 

som samlats in. Enligt Smith (2011, s. 58) är statistikprogram och Excel lämpliga medel 

för att hantera inhämtad data i. Därför har inhämtad data bearbetats i Microsoft Excel 

och regressioner utförts i statistikprogrammet STATA.  

 

5.6.1 Deskriptiv statistik  

 

För att tydligare förstå resultatet av studien redovisas deskriptiv statistik från resultaten. 

Vi har valt att använda den inbyggda funktionen i STATA för att presentera varje 

variabels medelvärde, standardavvikelse och variabel koefficientens storlek i form av 

min- och maxvärde. Eftersom vissa av de oberoende variablerna innehåller extrema 

värden så använder vi STATA-funktionen winsorize, för att minska effekten av 
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eventuella outliers, på en 99 procentig nivå. Winsorize innebär att extremvärden ändras 

till en 99 procentig nivå och behöver därmed inte plockas bort ur urvalet, vilket innebär 

att urvalets styrka förblir opåverkat (Lusk et al., 2011, s. 31).  

 

Medelvärdet och standardavvikelsen är två viktiga funktioner av en fördelning. 

Medelvärdet beskriver vart mitten av fördelningen är, medan standardavvikelsen är 

spridning från medelvärdet av en fördelning (Stock & Watson, 2014, s. 69). Detta 

innebär att standardavvikelserna kommer att vara positiva eller negativa, eftersom vissa 

observationer faller på vardera sidan om medelvärdet (Moore, 1998, s. 52).  

 

Variabel koefficientens storlek i en multilinjär regression bestämmer påverkan av den 

oberoende variabeln på beroende variabeln, när de resterande oberoende variablerna 

hålls konstanta (Studenmund, 2013, s. 42). Detta gör att en stor koefficient har större 

påverkan på beroende variabeln än en liten koefficient.  

 

5.6.2 Regressionsanalys  

 

Vid genomförandet av en regressionsanalys finns det en del statistiska aspekter att 

förklara och undersöka.  

 

Signifikansnivå indikerar på den sannolikhet att observera ett uppskattad t-värde som är 

större än det kritiska t-värdet om nollhypotesen är korrekt. Vid en signifikansnivå på 5 

procent där nollhypotesen förkastas vid denna signifikansnivå, innebär att detta resultat, 

att nollhypotesen faktiskt stämmer, endast skulle inträffat fem procent av gångerna 

(Studenmund, 2013, s. 138). Studenmund (2013, s. 139) konstaterar att en lägre 

signifikansnivå ökar risken för typ II fel, med minskar risken för typ I fel, detta gör att 

en signifikansnivå på fem procent är rimlig. I likhet med Sun & Liu (2016, s. 136) 

kommer vi att testa våra hypoteser med signifikansnivåerna tio, fem och en procent.  

 

T-test används för att testa hypoteser av enskilda regressionskoefficienter (Studenmund, 

2013, s. 134). Utifrån testerna bestäms om hypotesen ska förkastas eller accepteras. T-

test är enligt Studenmund (2013, s. 134) standardsättet för praktiker att testa hypoteser. 

Beslutet att förkasta en nollhypotes baseras på regressionens t-värde och den uppsatta 

signifikansnivån. En uppsatt signifikansnivå om fem procent innebär att sannolikheten 

för att förkasta en rättfärdig nollhypotes är fem procent (Studenmund, 2013, s. 138).  

 

Den justerade förklaringsgraden R
2
, mäter i procent variationen av medelvärdet för 

responsvariabeln. Den justerade förklaringsgraden R
2
 kommer att öka, minska eller 

förbli densamma när en variabel adderas i en ekvation, beroende på hur väl den 

förklarar responsvariabeln (Studenmund, 2013, s. 56). Detta innebär att om en variabel 

som inte förklarar responsvariabeln adderas kommer den justerade förklaringsgraden R
2
 

att minska.  

 

ANOVA eller f-test används för att testa flertalet hypoteser eller en enskild hypotes som 

innehåller en grupp av koefficienter (Studenmund, 2013, s. 165). Är det beräknade f-

värdet högre än det kritiska f-värdet så förkastas nollhypotesen (Studenmund, 2013, s. 

166). Ett alternativt angreppssätt är att se på f-testets p-värde, som erhålls genom 

statistikprogrammet STATA, som jämförs med den uppsatta signifikansnivån, 

understiger f-testets p-värde den uppsatta signifikansnivån så är f-testet statistiskt 
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signifikant (Studenmund, 2013, s. 169). I denna studie redovisas f-testet i den 

multilinjära regressionens p-värde. Den uppsatta signifikansnivån för f-testet är i denna 

studie fem procent, vilket rekommenderas av Studenmund (2013, s. 139).  

 

Pearson’s correlation eller den enkla korrelationskoefficienten r, är ett mått på 

riktningen och styrkan på det linjära förhållandet mellan två variabler. Måttet på r 

sträcker sig mellan -1 och +1 där r = +1 påvisar perfekt positiv korrelationen mellan två 

variabler. Detta betyder att variabler som är perfekt negativt korrelerade uppvisar r = -1, 

och variabler som inte är korrelerade visar r = 0 (Studenmund, 2013, s. 54). Vi kommer 

att använda Pearson’s correlation för att undersöka korrelationen mellan de olika RAM 

aktiviteterna, analytikerbevakning och de förklaringsvariabler som finns i studien.  

 

Wooldridge test används för att testa modellerna för autokorrelation. Wooldridge (2002, 

s. 282-283) har tagit fram en vidareutvecklad version av Durbin’s m-test. Testet är 

robust mot villkorlig heteroskedasticitet och testar om idiosynkratiska fel i genomsnitt 

är rörligt eller autoregressiva. Drukker (2003, s. 176) finner bevis för att Wooldridge 

testet är effektivt i upptäckande av autoregressiva eller rörliga genomsnitts fel i 

modeller med paneldata. Wooldridge testet testar nollhypotesen och att ingen 

autokorrelation förekommer. Detta test kommer att användas för att testa ekvation 4-7 

för autokorrelation.  

 

Omitted variable bias (OVB), orsakas av att utelämna en viktig förklarande variabel i en 

statistisk modell. Att utelämna en viktig förklaringsvariabel innebär att skattningen av 

koefficienterna blir felaktig och därmed även regressionsanalysen (Studenmund, 2013, 

s. 178). Det är inte lätt att veta om en viktig förklarande variabel saknas eller vilken 

variabel som ska adderas om OVB uppstår. Men för att undvika OVB är det viktig att 

fundera på vilka variabler som kan tänkas vara viktiga att addera till den statiska 

modellen, samt undersöka tidigare studier och utefter dem besluta om vilka variabler 

som ska finnas med (Studenmund, 2013, s. 183-184). Studenmund (2013, s. 212) 

förklarar att det finns ett allmänt känt test Ramseys Regression Specifikation Error Test 

(RESET), som kan användas för att testa om regressionsmodellen påverkas av OVB. 

Detta RESET test kommer vi att genomföra på samtliga regressionsmodeller för att 

kunna utesluta OVB. Testet utförs i STATA genom den inbyggda funktionen OV-test 

som testar sannolikheten för att regressions modeller innehåller OVB.  

 

Det existerar två typer av multikolinjäritet; perfekt och imperfekt. Perfekt 

multikollinearitet innebär att två eller fler oberoende variabler exakt korrelerar med 

varandra, vilket innebär i praktiken att det är samma variabler (Studenmund, 2013, s. 

103). Imperfekt multikollinearitet innebär att en oberoende variabel i hög utsträckning 

korrelerar med en annan. En imperfekt multikollinearitet kan ge upphov till problem i 

estimeringen av regressionskoefficienterna - men det är inte ett hinder för estimeringen 

av regressionen (Stock & Watson, 2014, s. 248). Variance inflation factor (VIF) 

används för att ge en indikation på hur stor inverkan multikolinjäritet har på 

regressionen (Studenmund, 2013, s. 273). VIF mäter multikolinjäritetens påverkan 

genom att titta på i vilken utsträckning som en given oberoende variabel kan förklaras 

genom ekvationens övriga oberoende variabler (Studenmund, 2013, s. 273). Ett VIF-

värde över fem indikerar på att problematik med multikolinjärittet kan existera. I denna 

studie beräknas regressionens VIF-värden med hjälp av den inbyggda funktionen i 

STATA.  
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Heteroskedasticitet uppstår när avvikelsen för alla observationer inte är densamma (Hill 

et al., 2011, s. 299). Detta påträffas enligt Hill et al. (2011, s. 301) ofta vid användning 

av tvärsnittsdata. För att undersöka om heteroskedasticitet är ett problem för aktuell data 

som är inhämtad finns det tre metoder, informell användning av residualplottar, eller de 

mer formella metoderna av statistiska testerna the white test och the goldfeld-quandt test 

(Hill et al., 2011, s. 303-307). För att undersöka om heteroskedasticitet finns i vår 

inhämtade data kommer vi att genomföra White test i STATA.  

 

5.7 Problematik med att mäta RAM  

 

Det finns en viss problematik associerad med mätmetoderna för CFO, DISX och PROD 

(ekvation 1-3), därför bör resultatet tolkas försiktigt. Ett exempel på problematiken är 

att det inte går att urskilja huruvida ACFO uppkommer på grund av 

försäljningsmanipulation eller om det är på grund av reducering av diskretionära 

kostnader. Försäljningsmanipulation minskar CFO samtidigt som reducering av 

diskretionära kostnader ökar CFO. I denna studie tolkas negativt ACFO som att 

företaget manipulerar sitt resultat uppåt. Ett negativt ACFO kan dock uppstå på grund 

av att företaget spenderar mycket på diskretionära kostnader.  Således är möjligt att 

företagens tillämpning av metoden reducering av diskretionära kostnader också kan 

reflekteras i ACFO. På denna premiss har vissa studier (eg. Zang, 2011, s. 682) valt att 

exkludera ACFO som mätmetod för försäljningsmanipulation, vi väljer dock, i likhet 

med Sun & Liu (2016) att inkludera mätmetoden i vår studie.  
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6. Resultat  
Avsnitt 6 behandlar studiens resultat, vilka kommer att diskuteras och analyseras vidare 

i avsnitt 7. Först presenteras resultat för deskriptiv statistik för att läsaren ska få en 

överblick av resultatet. Vidare kommer resultaten för skattningen av koefficienterna för 

RAM-modellerna att beskrivas samt även skattning för residualerna för respektive 

modell. Avsnittet fortsätter med att presentera korrelationen mellan de olika 

variablerna. I avsnitt 6.4 visas resultaten för analytikerbevakningens relation till RAM. 

Avsnittet avslutas med en jämförelse mellan relation RAM och analytikerbevakning där 

företag som inte analytikerbevakas alls jämförs med företag som bevakas av minst en 

analytiker.  

6.1 Deskriptiv statistik för urvalet  

 

Tabell 4 presenterar den deskriptiva statistiken för hela vårt urval av företag på 

Stockholmsbörsens small-, mid-, och large-cap listor för perioden 2005-2015. Den 

deskriptiva statistiken beskrivs efter eliminering av extrema värden, som med hjälp av 

funktionen winsorize i STATA normaliserats på 1 % nivå.   

 
Tabell 4. 

Deskriptiv statistik. 

Variabel Obs. Medelvärde Median Standard- 

avvikelse 

Min Max 

 

AnCov 2706 3,361 0 6,253 0 44 

MTB 1877 3,765 2,27 6,759 0,27 56,89 

SIZE 2029 7,532 7,283 2,057 2,779 12,776 

Net inc 2077 0,029 0,054 0,250 -4,065 2,121 

 

Av tabellen går att utläsa att företagen i urvalet under perioden 2005-2015 bevakas av i 

genomsnitt cirka 3 stycken analytiker, har en MTB ratio på 3,77, SIZE (storlek) på 7,53 

och nettoinkomsten genom totala tillgångar är 2,9 %. Genomsnittet av analytiker som 

följer ett företag är lågt relativt studierna av Sun & Liu (2016, s. 136) och Yu (2008, s. 

250) som i sitt urval har i genomsnitt 13,5 respektive 9,4 analytiker per företag. SIZE 

och MTB ration för vårt urval är i stort sett samma som för ovan nämnda studier, där 

Sun & Liu (2016) i sitt urval har en MTB ratio på 3,4 och storlek på 7,3 i urvalet som 

Yu (2008) använder sig av är genomsnittlig MTB 3,95. 

 

6.2 Skattning av real activity manipulation  

 

I tabell 5 presenteras skattningen för medelvärdet av koefficienterna över varje industri 

och år från ekvationerna 1-3 från avsnitt 5.3 att mäta real activities manipulation. Inom 

parentes presenteras medelvärdet för t-statistikan för genomsnittliga koefficienterna 

över varje industri och år. Efter redovisningen av koefficienterna presenteras resultat för 

de tester som är gjorda på regressionerna för att upptäcka eventuella felspecificeringar i 
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modellen. Alla koefficienter är winsorized för att minimera extremvärdens påverkan 

utan att utesluta dessa ur urvalet. Koefficienternas värden som framgår av tabellen kan 

anses vara i linje med tidigare studier (eg. Roychowdhury, 2006).  

 
Tabell 5. 

Modellerna för real activities manipulation.  

Variabel  CFO  

(Ekvation 1) 

Diskretionära 

kostnader  

(Ekvation 2)  

Produktionskostander 

(Ekvation 3) 

       

 

-4743,5*** 

(-14,92) 

6582,4*** 

(7,28) 

4519,1*** 

(5,73) 

         

 

0,059*** 

(11,34) 

0,119*** 

(6,46) 

0,858*** 

(69,76) 

         

 

0,089*** 

(6,45) 

 -0,169*** 

(-5,22) 

           

 

 

 

 -0,086*** 

(-2,92) 

Intercept 

 

-0,003 

(-0,46) 

0,233*** 

(10,12) 

-0,156*** 

(-9,32) 

Just. R
2 21,3 % 7,5 % 77,3 % 

VIF 1,35 1,02 1,29 

White-test Ja Ja Ja 

Cameron & 

Trivedi 

Ja Ja Ja 

OV-test  Utelämnad Utelämnad Utelämnad 

Tabell 5. * i tabellen indikerar signifikant på 10 %, ** indikerar på signifikant på 5 % och *** indikerar 

på signifikant på 1 %. Om testen för heteroskedasticitet (White-test och Cameron & Trivedi) tyder på att 

det förekommer, beskrivs detta i tabellen med ett ja. Om OV-testet visar att variabler kan vara utelämnad 

beskrivs detta i tabellen med ordet utelämnad.   

 

Eftersom att t-statistikan för alla variabler utom interceptet på CFO är högre än 1.96 ( 

alt. lägre än -1.96) så kan vi förkasta nollhypotesen om att de inte har ett signifikant 

samband i vår modell. T-värdena indikerar på att våra oberoende variabler på ett 

signifikant vis förklarar de beroende variablerna CFO, DISX, PROD. Att interceptet för 

CFO inte är signifikant är inte något som påverkar modellens användbarhet. De flesta 

av resultaten som presenteras i tabellen kan konstateras vara i linje med tidigare studier 

av till exempel Roychowdhury (2006) och Zang (2012). Ett resultat som ligger långt 

ifrån tidigare studier är 1/At-1.  
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Medelvärdet av den justerade förklaringsgraden (just. R2) över varje år och industri är 

relativt låg för både CFO-modellen och modellen för diskretionära kostnader, dock är 

den högre för produktionskostnadsmodellen. Testerna the White test och Cameron & 

Trivedi som utförts för heteroskedasticitet visar på att det förekommer 

heteroskedasticitet i samtliga modeller, vilket innebär en icke konstant varians av 

residualerna. Detta kommer att justeras för i regressionerna 4-11 där relationen mellan 

analytikerbevakning och förekomsten av RAM testas, vilket är i likhet med 

Roychowdhury (2006). Det VIF-test som utförts visar på att det inte förekommer någon 

multikollinearitet, då alla värden ligger under fem.  

 

I tabell 6 redovisas deskriptiv statistik för residualerna av ACFO, ADISX och APROD. 

De är samtliga skattad utifrån regressionerna 1-3 som presenteras i avsnitt 5.3 Att mäta 

real activities manipulation, där det faktiska värdet har subtraheras med det estimerade 

normala värdet för att skatta residualen för RAM.   

 
Tabell 6. 

Deskriptiv statistik för ACFO, ADISX och APROD.  

Variabel Obs. Medelvärde Median Standard- 

avvikelse 

Min Max 

 

ACFO  

(Ekv. 1) 

2076 0,0003 0,0039 0,1258 -0,4962 0,3533 

ADISX  

(Ekv. 2) 

989 - 0,0013 -0,0053 0,2416 -0,6315 1,0482 

APROD 

 (Ekv. 3) 

1904 0,0026 0,0116 0,2642 -0,9651 0,6544 

RM_proxy 901 -0,0613 -0,0418 0,2014 -1,2543 0,9018 

 

Medelvärdena för ACFO (0,0003), ADISX (-0,0013) och APROD (0,0026) tyder på att 

företagen utför RAM, eftersom att värdena avviker från noll. Även om medelvärdet av 

RAM vore noll, så skulle dock stora enskilda RAM uppåt och nedåt kunna förekomma. 

Medelvärdet i tabellen redovisar spridningen för respektive residual. Vad gäller ACFO 

(ekvation 1) tyder medelvärdet på att företag hanterar resultat nedåt, medan ADISX 

(ekvation 2) medelvärdet betyder att företagen hanterar resultat uppåt, vilket även värdet 

för APROD (ekvation 3) tyder på. Utifrån resultaten för RM_proxy kan det också 

konstateras att företagen använder RAM.  

 

6.3 Korrelation 

  
Tabell 7 visar korrelationen mellan kontrollvariablerna för modellen, de skattade 

residualerna för ACFO, ADISX, APROD, analytikerbevakning samt för RM_proxy.  
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Tabell 7. 

Pearson´s correlations tabell.  

 AnCov MTB SIZE Net 

income 

ACFO ADISX APROD RM_ 

proxy 

AnCov         

MTB -0,006        

SIZE 0,739* 0,002       

Net  

income 

0,097* -0,148* 0,214*      

ACFO 0,126* -0,044 0,190* 0,448*     

ADISX 0,061 0,071* -0,057 -0,177* -0,377*    

APROD -0,132* -0,069* -0,150* -0,169* -0,327* -0,398*   

RM_ 

proxy 

0,091* -0,086* 0,113* 0,152* 0,099* 0,547* 0,370*  

 

Pearson’s correlation visar på att den högsta korrelationskoefficienten finns mellan 

analytikerbevakning och SIZE, vilket tyder på att företags storlek har ett samband med 

antalet analytiker som bevakar företag. Det kan även konstateras att det finns en 

signifikant positiv korrelation mellan ACFO och antalet analytiker, vilket tyder på att 

om ACFO ökar (minskar) så ökar (minskar) även antalet analytiker. I kontrast till detta 

visas att APROD och antalet analytiker har en negativ korrelation, som innebär att 

företag som bevakas av fler analytiker utför mindre APROD, eller tvärtom.  De tre 

RAM variablerna ACFO, ADISX och APROD har en signifikant negativ korrelation till 

varandra mellan -0.32 och -0.4, vilket indikerar på att företagen i vårt urval gör en 

avvägning mellan de tre metoderna. Variabeln RM_proxy har en relativt stark 

korrelation med ADISX och APROD samtidigt som den har en negativ korrelation med 

ACFO.  

 

6.4 Skattning analytikerbevaknings samband med RAM  

 

Målet med denna studie är att undersöka sambandet mellan analytikerbevakning och 

förekomsten av RAM. För att testa detta används regressionerna 4-11 som 

presenterades i avsnitt 5.5 att mäta analytikerbevakningens samband med RAM, där 

kontrollvariablerna inkluderas. Först skattas relationen mellan signed värdena för RAM 

och analytikerbevakning. Detta följs av en skattning för relationen mellan absoluta 

värdena för RAM och analytikerbevakning. 

 

6.4.1 Skattning analytikerbevakning och signed värden av RAM 

 

Resultaten av regressionerna för signed värdena presenteras i tabell 8.  Även för dessa 

regressioner har tester utförs för att upptäcka eventuella felspecificeringar i modellen. 

De tester som gjorts på regressionsmodellerna visar på att sannolikheten för 
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heteroskedasticitet är hög utifrån White-, Cameron & Trivedi och OV testerna. Vidare 

visar Wooldridge testerna på att autokorrelation förekommer i modellen för ADISX och 

APROD. För att minska effekten av hetroskedasticitet och autokorrelation så korrigeras 

standardavvikelserna. Newey & West (1987) har utvecklat en procedur där 

standardavvikelserna rättas för autokorrelation och heteroskedasticitet. I likhet med 

Roychowdhury (2006, s. 351) använder vi oss av Newey-West proceduren för att rätta 

standardavvikelserna för autokorrelation och heteroskedasticitet. 

 
Tabell 8. 

Resultat för regression 4-6 och 10, signed värden för RAM.  

 

ACFO 

(ek.4) 

ADISX 

(ek.5) 

APROD 

(ek.6) 

RM_proxy 

(ek.10) 

AnCov 

 

0,0014*** 

(3,30) 

-0,0027*** 

(-2,70) 

-0,0041*** 

(-3,14) 

-0,0028*** 

(-3,28) 

SIZE 

 

-0,0006 

(-0,33) 

0,0118* 

(1,69) 

-0,0010 

(-0,18) 

0,0276*** 

(5,49) 

MTB 

 

0,0007 

(1,37) 

0,0007 

(0,51) 

-0,0037** 

(-2,13) 

-0,0034 

(-1,40) 

Net income 

 

0,333*** 

(11,89) 

-0,201*** 

(-2,90) 

-0,256*** 

(-3,64) 

-0,125** 

(-2,07) 

Intercept 

 

-0,0155 

(-1,12) 

-0,0833** 

(-1,50) 

0,0589** 

(1,51) 

-0,245*** 

(-6,42) 

ANOVA >5 % >5 % >5 % >5 % 

Just. R
2 32,44 % 4,9 % 5,81 % 5,81 % 

VIF 1,63 1,70 1,64 1,70 

White-test Ja Ja Ja Ja 

Cameron&Trivedi Ja Ja Ja Ja 

OV-test Utelämnad Utelämnad Utelämnad Utelämnad 

Wooldridge test Nej Ja Ja Nej 

Tabell 8. * signifikant på 10 %, ** indikerar på signifikant på 5 % och *** indikerar på signifikant på 1 

%. Om testen för heteroskedasticitet (white-test och Cameron & Trivedi) tyder på att det förekommer, 

beskrivs detta i tabellen med ett ja. Om OV-testet visar att variabler kan vara utelämnad beskrivs detta i 

tabellen med ordet utelämnad. T-statistikan (redovisas inom parentes) är kalkylerad utifrån Newey-West 

proceduren för att rätta standardavvikelser för autokorrelation och heteroskedasticitet. 
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I tabell 8 redovisas resultatet för signed värdet för ekvation 4 till 7. Koefficienterna för 

AnCov är för alla ekvationerna signifikant på 1 % nivå, vilket tyder på att nivån av 

AnCov har ett empiriskt samband med förekomsten av RAM i de fyra modellerna.  

 

Koefficienten för ACFO är positivt associerat (t-statistika=3,30) med 

analytikerbevakning, medan ADISX, APROD och RM_proxy har negativa t-statistikor 

(-2.70, -3.14 och -3,28).  

 

Den positiva t-statistikan mellan ACFO och analytikerbevakning tyder på att när antalet 

analytiker ökar och allt annat hålls konstant, ägnar sig företag åt 

försäljningsmanipulation för att hantera redovisat resultat nedåt. En negativ t-statistika 

mellan ADISX och analytikerbevakning tyder på att när analytikerbevakningen ökar 

tenderar företagen att manipulera sitt resultat uppåt genom reducering av diskretionära 

kostnader, om allt annat hålls konstant. Vidare finner vi att APROD har en negativ 

koefficient som tyder på att när antalet analytiker ökar, allt är annat konstant 

manipulerar företag sitt resultat nedåt genom överproduktion.  

 

Resultatet för RM_proxy, som är en samlingsvariabel av variablerna ACFO, ADISX 

och APROD, visar att analytikerbevakning har ett samband med företags benägenhet till 

RAM ur ett bredare perspektiv än enbart för varje specifik modell. Den negativa t-

statistikan (t-statistika=-3,28) visar att när antal analytiker som bevakar ett företag ökar 

leder det till att företagen manipulerar sitt resultat nedåt.  

 

Kontrollvariabeln Net Income är på 1 % nivå signifikant för ACFO, ADISX och 

APROD, samt signifikant på 5 % nivå för RM_proxy. Detta signifikanta samband tyder 

på att företagets nettointäkt har en relation till förekomsten av RAM. Koefficienten för 

MTB är positiv för ACFO, och negativ till ADISX, APROD och RM_proxy.  

 

6.4.2 Skattning analytikerbevakning och absoluta värden av RAM  

 

I tabell 9 nedan redovisas de absoluta värdena för ACFO, ADISX, APROD och 

RM_proxy. White-, Cameron & Trivedi-, Wooldridge- och VIF-testerna uppvisar för 

modellerna i tabell 9 liknande värden som för modellerna i tabell 8. I likhet med 

modellerna i tabell 8 rättas standardavvikelserna för autokorrelation och 

heteroskedasticitet med hjälp av Newey-West proceduren.  

 
Tabell 9. 

Resultat för regression 7-9 och 11, absoluta värden för RAM. 

 

absACFO 

(ek.7) 

absADISX 

(ek.8) 

absAPROD 

(ek.9) 

absRM_proxy 

(ek.11) 

AnCov 

 

0,001** 

(2,27) 

0,002*** 

(3,35) 

0,002* 

(1,75) 

0,002** 

(2,46) 

SIZE 

 

-0,010*** 

(-6,15) 

-0,028*** 

(-6,05) 

-0,025*** 

(-6,77) 

-0,026*** 

(6,84) 
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MTB 

 

0,002*** 

(3,40) 

0,000 

(0,14) 

0,005*** 

(4,43) 

0,004** 

(2,28) 

Net income 

 

-0,081*** 

(-2,96) 

-0,277*** 

(-4,14) 

-0,061 

(1,40) 

-0,093** 

(-2,16) 

Intercept 

 

0,146*** 

(12,79) 

0,338*** 

(9,34) 

0,343*** 

(13,53) 

0,310*** 

(10,76) 

ANOVA >5 % >5 % >5% >5% 

Just. R
2 11,51 % 22,64 % 7,02 % 19,48 % 

VIF 1,63 1,70 1,64 1,70 

White-test Ja Ja Ja Ja 

Cameron&Trivedi Ja Ja Ja Ja 

OV-test Utelämnad Utelämnad Utelämnad Utelämnad 

Wooldridge test Ja Ja Ja Nej 

Tabell 9. * signifikant på 10 %, ** indikerar på signifikant på 5 % och *** indikerar på signifikant på 1 

%. Om testen för heteroskedasticitet (white-test och Cameron & Trivedi) tyder på att det förekommer, 

beskrivs detta i tabellen med ett ja. Om OV-testet visar att variabler kan vara utelämnad beskrivs detta i 

tabellen med ordet utelämnad. T-statistikan (redovisas inom parentes) är kalkylerad utifrån Newey-West 

proceduren för att rätta standardavvikelser för autokorrelation och heteroskedasticitet. 

 

Koefficienten för AnCov är för alla modellerna positiv och statistiskt signifikant. 

AnCov är på 1 % nivå signifikant för absADISX, 5 % nivå för absACFO och 

absRM_proxy, samt på 10 % nivå för absAPROD. De genomgående positiva 

koefficienterna för de fyra modellerna tyder på att företag med en högre nivå av 

analytikerbevakning använder sig av mer RAM. Detta resultat är i linje med Sun & Liu 

(2016) som också finner att RAM ökar vid högre analytikerbevakning. Resultatet kan 

även sättas i kontrast med Yu (2008) som finner att AM minskar med ökad 

analytikerbevakning. 

 

6.5 Analytikerbevakning i intervall 

 

Intervallet av antalet analytiker som bevakar företagen i urvalet sträcker sig mellan 0-44 

analytiker. Av summerande statistik för antalet analytiker som bevakar företag 

framkommer det att 50,92 procent av företagen inte bevakas av någon analytiker (se 

Appendix 1), resterande 49,08 procent bevakas av 1-44 analytiker.  
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Figur 3. Analytikerbevaknings jämförelse.  

Resultaten i figur 3 visar att företag som inte följs av analytiker manipulerar sitt resultat 

uppåt genom ACFO, ADISX och APROD. I kontrast till detta manipulerar de företag 

som följs av minst en analytiker sina resultat nedåt genom ACFO, ADISX och APROD. 

Att RM_proxy inte summeras som summan av ACFO, ADISX och APROD vilket vore 

logiskt när man tittar på staplarna, är på grund av observationerna. Som går att utläsa i 

tabell 6 har vi enbart 901 observationer för RM_proxy vilket kan jämföras med 2076 för 

ACFO, 989 för ADISX och 1904 för APROD. Detta beror på att vi kräver att alla tre 

variablerna (ACFO, ADISX och APROD) finns för att de ska inkluderas i 

samlingsvariabeln RM_proxy. Således exkluderas en del av observationerna eftersom 

det finns företag som inte har siffror för samtliga variabler (ACFO, ADISX, APROD).  

 

I tabell 10 nedan presenteras deskriptiv statistik i form av medelvärde och 

standardavvikelse för residualerna ACFO, ADISX och APROD, samt 

samlingsvariabeln RM_proxy, för de två intervallen. 

 
Tabell 10. 

Residualer för ACFO, ADISX, APROD för jämförelse av analytikerintervall. 

Analytiker, intervall 0  1-44   

Variabel Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

ACFO** -0,013 0,139 0,008 0,117 

ADISX -0,014 0,286 0,005 0,216 

APROD** 0,029 0,278 -0,013 0,255 

RM_proxy** -0,086 0,235 -0,050 0,183 
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**Indikerar på att skillnaden mellan intervallen är signifikant på 5 % nivå.   

 

Den stora skillnaden mellan de två intervallen är att de genomsnittliga residualerna för 

företag som följs av 0 analytiker är negativa för ACFO och ADISX samt positiv för 

APROD, samtidigt som residualerna för intervallet 1-44 analytiker är positiva för 

ACFO och ADISX, och negativ för APROD. Standardavvikelserna är större för företag 

som följs av 0 analytiker jämfört med de som följs av 1-44.  

 

6.6 Sammanfattning av resultat  

 

Nedan görs en kort summering av resultaten som är relevanta för studiens syfte. De två 

högra kolumnerna avser analytikerbevakningens (AnCov) relation till den aktuella 

variabeln, givet allt annat konstant. Signed värdena visar relationen att manipulera 

resultat uppåt eller nedåt, medan absoluta värdena visar relationen ökar eller minskar i 

relation till analytikerbevakning. 

 
Tabell 11. 

Sammanfattning av resultat.  

Variabel  Signed värdena  Absoluta värdena 

ACFO 

 

Nedåt (t-statistika = 3,30)*** Ökar (t-statistika = 2,27)** 

ADISX 

 

Uppåt (t-statistika = -2,70)*** Ökar (t-statistika = 3,35)*** 

APROD 

 

Nedåt (t-statistika = -3,14)*** Ökar (t-statistika = 1,75)* 

RM_proxy Nedåt (t-statistika = -3,28)*** Ökar (t-statistika = 2,46)** 

Tabell 11. *** innebär att resultaten är signifikanta på 1 % nivå, **resultaten är signifikant på 5 % nivå 

och *resultatet är signifikant på 10 % nivå.  
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7. Analys och diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera och analysera de resultat vi presenterat i 

föregående avsnitt 6. För- och nackdelar samt betydelse för de olika resultaten 

diskuteras och analyseras. Även förklaringar som kommit fram i tidigare studier samt 

den teoretiska referensramen analyseras och appliceras på resultaten. Avsnitt 7.1 

behandlar förekomsten av RAM i vårt urval. I avsnitt 7.2–7.5 diskuteras och analyseras 

RAM i form av ACFO, ADISX, APROD och RM_proxy i relation till 

analytikerbevakning. I dessa avsnitt behandlas även de uppsatta hypoteserna från 

avsnitt 4.6, och kommer att förkastas eller bekräftas. Det avslutande avsnittet 7.6 

behandlar jämförelsen mellan RAM och intervallen för analytikerbevakning.  

7.1 Real activities manipulation 

 

Av genomsnittsvärdena att döma, som presenteras i tabell 6, så förekommer RAM i vårt 

urval av företag på Stockholmsbörsens small-, mid-, och large-cap lista. Detta betyder 

att företag avviker från den normala nivån av RAM, skattad genom ekvation 1-3. De tre 

metoderna för att manipulera sitt resultat genom RAM (ekvation 1-3) är 

försäljningsmanipulation (CFO), reducering av diskretionära kostnader (DISX) och 

överproduktion (PROD). 

 

Att företagen på Stockholmsbörsens small-, mid-, och large-cap listor manipulerar sitt 

resultat kan vara oroväckande. Dock kan vi av resultaten inte säga hur mycket företagen 

manipulerar sitt resultat och därför ska konsekvenserna av resultatet att företagen 

manipulerar sitt resultat tolkas med försiktighet. Som tidigare nämnts är det enligt Healy 

& Wahlén (1999, s.366) viktig att företagen får utrymme i sin finansiella redovisning att 

tolka, värdera och lämna uppgifter som är relevant för företaget och dess ekonomiska 

ställning. Detta innebär i praktiken att företagen kommer att uppvisa viss manipulering 

av resultatet. Denna manipulering behöver alltså inte alltid vara negativ, utan kan bidra 

med bättre information till intressenterna.  Enligt Dechow & Skinner (2000) har 

praktiker och standardsättare en annorlunda syn på EM i jämförelse med 

redovisningsakademiker, då de anser att EM är något som måste regleras. Medan 

redovisningsakademiker är mer optimistiska till EM. Av detta kan slutsatsen dras att 

effektiv EM kan vara en fördel för företagens intressenter, medan den opportunistiska 

EM är negativ för företagens intressenter. Vilken typ av RAM företagen på 

Stockholmsbörsens small-, mid-, och large-cap listor använder framkommer inte av 

resultaten, då det inte är något som vi har mätt.  

 

Korrelationen mellan de tre metoderna är negativ och signifikant, och presenteras i 

tabell 7. Vi tolkar den negativa korrelationen mellan metoderna som att de företag i vårt 

urval som ägnar sig åt en metod av RAM inte nödvändigtvis även ägnar sig åt de andra 

två. Den negativa korrelationen observeras även av Roychowdhury (2006, s. 350). Zang 

(2012, s. 676) menar på att företags val att tillämpa RAM eller AM beror på deras 

relativa kostnad. Vi tror att detta resonemang även kan föras för valet mellan de tre 

RAM metoderna, vilket är i linje med den förklaring vi presenterade för den negativa 

korrelationen mellan ACFO, ADISX och APROD. Korrelationen mellan APROD och 

ADISX är starkt negativ och signifikant (-39,85 %). Roychowdhury (2006, s. 48) finner 

en liknande korrelation mellan APROD och ADISX.  Detta skulle kunna tolkas som att 

företagsledningen som använder sig av aktiviteter som leder till höga 

produktionskostnader även manipulerar sitt resultat genom att reducera de diskretionära 
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kostnaderna, med det gemensamma målet för båda metoderna att redovisa högre 

intäkter.  

 

7.2 RAM genom CFO och analytikerbevakning  

 

Vi finner i vårt resultat att värdet på signed ACFO är positivt associerat med 

analytikerbevakning (t-värde=3,30), vilket tyder på att företag som följs av fler 

analytiker, allt annat lika, är benägna att manipulera sitt resultat nedåt genom 

försäljningsmanipulation. Resultatet för absolut ACFO (t-värde=2,7) indikerar på att 

ökad analyikerbevakning leder till ökad ACFO, givet att allt annat är konstant. 

 

Vi finner således samma relation mellan analytikerbevakning och 

försäljningsmanipulation som Sun & Liu (2016, s. 136). I praktiken innebär detta att de 

företag som följs av fler analytiker i större utsträckning manipulerar sitt kassaflöde 

nedåt genom prisreduktioner eller erbjuder generös försäljning på kredit. Vårt resultat 

kan sättas i kontrast till studien av Yu (2008, s. 268) som finner att 

analytikerbevakningen har en begränsande effekt på förekomsten av 

resultatmanipulering i form av AM. 

 

Om företag väljer att manipulera försäljningskostnader kan detta få effekt i 

analytikernas prognoser för framtida intäkter. Detta då utförsäljningar kan tolkas av 

analytikerna som en kortsiktig intäktsökning, men på sikt försämra dess intäkter 

eftersom det leder till försämrade marginaler och således lägre framtida vinst. De 

företag som vill ha optimistiska prognoser kan därför antas, allt annat lika, inte ha 

incitament till att manipulera resultatet uppåt. Detta kan förklara resultatet att företag 

manipulerar resultatet nedåt när analytikerbevakningen ökar. Detta eftersom att 

manipulera resultatet uppåt kan göra det svårt för företagsledningen att nå upp till eller 

överträffa analytikernas prognoser. Signalteorin skulle kunna appliceras på förhållandet 

mellan företag och analytiker i detta fall. Försäljningsmanipulation från företaget 

skickar en signal till analytiker att framtida intäkter och tillväxt inte ligger i företagets 

primära fokus, den feedback företaget ges i respons till detta är en lägre 

företagsvärdering i analytikernas prognoser, vilket kan vara en anledning till att de 

manipulerar sitt resultat nedåt. Vidare bekräftas det i en enkätundersökning av Graham 

et al. (2005, s. 27) där 86,3 % av tillfrågade ekonomichefer säger att det är viktigt att 

möta analytikernas prognoser. För att med större sannolikhet kunna möta prognoser 

manipulerar således företagsledningen resultatet nedåt. Även Bartov (1993, s.842) 

konstaterar att företagsledningen har en strävan om att uppnå jämna resultat. För att 

kunna göra detta säljer företagsledningen tillgångar vid en viss tidpunkt.  

 

Sammanfattningsvis kan försäljningsmanipulation ses som ett sätt att nå kortsiktiga 

finansiella mål, men kan vara skadligt för företaget på längre sikt (Jackson & Wilcox, 

2000, s. 19). Enligt Penman (2013, s. 591) så kommer ett manipulerat resultat alltid 

jämna ut sig i framtiden. Vårt resultat tyder på att företag som följs av fler analytiker 

manipulerar sitt resultat nedåt genom försäljningen. Denna företeelse kallas för 

“banking income for the future” (Penman, 2013, s. 592). Försäljningsmanipulation kan 

leda företag in i en ond cirkel av försämrade vinstmarginaler. Eftersom kunder kan antas 

förvänta sig att även i framtiden kunna köpa produkter eller tjänster till reducerade 

priser. Även detta resonemang kan förklaras vidare genom en tolkning av signalteorin. 

Den feedback företaget får från signalen som skickas, prisreduktionerna, är därför att 
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kunder förväntas även i framtiden kunna köpa företagets produkter till ett lägre pris. 

Således kan företagens val av försäljningsmanipulation på längre sikt bli problematiskt, 

då företaget inte längre kan pressa priserna.  

 

- Hypotes 1a: Det finns ett samband mellan signed RAM beräknat med 

försäljningsmanipulation och analytikerbevakning. 

 

 Med en t-statistika på 3,30 har vi empiriskt stöd för att på en 1 % signifikansnivå 

bekräfta hypotes 1a; det finns ett samband mellan signed RAM beräknat med 

försäljningsmanipulation och analytikerbevakning. 

 Variabeln analytikerbevakning är signifikant, bekräfta Hypotes 1a. 

 

- Hypotes 1b: Det finns ett samband mellan absolut RAM beräknat med 

försäljningsmanipulation och analytikerbevakning.  

 

 Med en t-statistika på 2,27 har vi empiriskt stöd för att på en 5 % signifikansnivå 

bekräfta hypotes 1b; det finns ett samband mellan absolut RAM beräknat med 

försäljningsmanipulation och analytikerbevakning. 

 Variabeln analytikerbevakning är signifikant, bekräfta Hypotes 1b. 

 

7.3 RAM genom reducering av diskretionära kostnader och 

analytikerbevakning  

 

Den negativa koefficienten för analytikerbevakning (t-värde=-2,70) mot signed ADISX 

tyder på att företag manipulerar sitt resultat uppåt genom att reducera diskretionära 

kostnader när analytikerbevakningen ökar, givet att övriga variabler hålls konstant. Det 

absoluta värdet av ADISX har en positiv t-statistika på 3,35 mot analytikerbevakning, 

vilket är det högsta t-värdet av alla RAM metoderna. Den positiva t-statistikan tyder på 

att företag som följs av fler analytiker manipulerar sitt resultat i större utsträckning 

genom diskretionära kostnader, när allt annat är konstant. 

 

Tidigare studie av Sun & Liu (2016, s. 136) finner, till skillnad från denna studie, inte 

sambandet mellan analytikerbevakning och det absoluta värdet av ADISX vara 

signifikant. Sun & Liu (2016, s. 136) finner däremot att signed värdet är signifikant som 

tyder på att företag som följs av fler analytiker manipulerar sitt resultat uppåt genom att 

reducera de diskretionära kostnaderna. Redan år 1991 kan det konstateras i Baber et al. 

(1991) och Dechow & Sloan (1991) studier att företag manipulerar resultat genom 

reducering av diskretionära kostnader, vilket vi även i denna studie finner signifikanta 

resultat för. 

 

Analytikerbevakning och variabeln SIZE korrelerar starkt (74 %) och är signifikant. 

Detta betyder att större företag följs av fler analytiker. Av vårt resultat att döma är det 

de större företagen som manipulerar sitt resultat i störst utsträckning genom reducering 

av diskretionära kostnader, med syftet att manipulera sitt resultat uppåt. Anledningen till 

att större företag manipulerar resultat genom reducering av diskretionära kostnader kan 

tänkas bero på att framtida tillväxt inte är vad företagets huvudsakliga värdering och 

affärsidé är byggd på. Företagen är istället i en fas där de har en stor marknadsandel och 

är marknadsledande. Detta innebär att företaget värderas mer utifrån dess position 

istället för dess framtida tillväxtmöjligheter. Detta gör att pengar som investeras i 
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forskning och utveckling är en sämre investering för dessa marknadsledande företag än 

för ett relativt litet förhoppningsbolag. Resonemanget ovan bygger på studiens resultat 

att större företag bevakas av fler analytiker, som i sin tur innebär mer manipulation 

(absoluta värdet av ADISX) och i positiv riktning (signed värdet av ADISX) genom 

diskretionära kostnader. 

 

Tidigare studier visar på att företag manipulerar sitt resultat för att uppnå trösklar i sina 

intäkter eller för att undvika att behöva rapportera förluster (eg. Burgstahler & Dichev 

1997; Burgstahler & Eames, 2006; Cang et al. 2014). Dessa trösklar sätts, bland annat 

av analytikers prognoser, vilka marknaden förväntar sig att företaget ska uppnå. Detta 

ger upphov till ett tänkbart incitament för företag som följs av fler analytiker att ägna 

sig åt att reducera diskretionära kostnader och manipulera resultatet uppåt. Den höga 

analytikerbevakningen kan antas öka pressen på företagen att uppnå kortsiktiga trösklar 

(He & Tian, 2013, s. 876). I linje med detta resonemang visar studien av Graham et al. 

(2005) att företag manipulerar sitt resultat för att överträffa analytikernas förväntan. 

Detta förstärker tron om att företagen känner sig pressad av analytikerna till att uppnå 

resultat och gör detta med hjälp av reducering av diskretionära kostnader. Detta kan 

även förklaras med signalteorin. För att mottagaren i signalteorin ska uppfatta en signal 

krävs det att denne förstår signalen. Diskretionära kostnader är som namnet antyder, 

diskretionära, vilket betyder att de diskretionära kostnaderna kan vara svåra för 

intressenter att effektivt förstå och analysera. En duktig analytiker kan däremot antas 

förfoga över en större förståelse för de diskretionära kostnaderna i ett företag än gemene 

intressent. I detta fall, med analytiker, företag och intressenter, kan analytikernas 

prognoser ses som en vägledning för intressenterna i hur de ska tolka företagens 

signaler. De prognoser som sänds ut till intressenterna ökar pressen på företagen att 

uppnå de prognostiserade resultaten eftersom intressenterna sänder feedback om 

förväntningar i linje med analytikernas prognoser. Detta gör att företagen känner sig 

pressad att manipulera sitt resultat uppåt och gör det med hjälp av reducering av 

diskretionära kostnader. 

 

Att företag manipulerar resultaten uppåt genom reducering av diskretionära kostnader 

kan även förklaras genom prospektteorin eftersom företagen enligt denna teori värderas 

efter de förändringar som sker i företagets resultat och inte företagets resultat som 

helhet. Vidare kan de företag vars resultat är nära analytikernas förutspådda prognoser 

uppvisa större incitament för att manipulera diskretionära kostnader, eftersom dessa 

företag är närmre referenspunkten och därför manipulerar de sitt resultat uppåt för en 

positiv värdering.  

 

Dock görs reducering av diskretionära kostnader enligt rådande litteratur på bekostnad 

av framtida intäkter (eg. Cohen et al., 2008, s. 765; Dechow & Sloan, 1991, s. 52; 

Roychowdhury, 2006, s. 338;). En tydlig konsekvens av att inte uppnå trösklar är en 

betydande nedgång i företagets aktievärde menar Yu (2008, s. 246). Dock kommer 

Gunny (2010, s.886) fram till att företag som når upp till resultatmål även om de använt 

RAM, presterar bättre i förlängningen än de företag som inte uppnår resultatmål men 

som inte heller använt RAM. Zang (2012, s. 682) pekar dock på en annan risk med 

denna typ av resultatmanipulation vilket är en minskad marknadsandel då företaget inte 

hänger med i branschens utveckling, eftersom företaget bland annat skär ned på FoU. 

Det kan därmed konstateras att det råder delade meningar i den existerande litteraturen 

om det för med sig för- eller nackdelar i förlängningen att reducera det diskretionära 

kostnaderna. Men utifrån denna diskussion kan det konstateras att företagen främst 
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manipulerar resultatet uppåt eftersom de känner press från analytiker och förmodligen 

inte reflekterar över om detta får- eller icke får konsekvenser på längre sikt. Företagen 

kan även anse att fördelarna med att reducera de diskretionära kostnaderna idag 

överväger nackdelarna med de konsekvenser som kommer på längre sikt. Detta för att 

tillfredsställa intressenter genom att uppnå analytikernas prognoser.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att företag manipulerar sitt resultat uppåt 

genom en minskning av diskretionära kostnader för att kunna möta analytikernas 

förväntningar.  Detta resonemang förstärks av Graham et al. (2005, s. 33) som finner att 

79,9 % av tillfrågade chefer är villiga att reducera diskretionära kostnader för att uppnå 

resultatmål. Vår slutsats är att företag som följs av fler analytiker även i praktiken 

tillämpar mer manipulation av diskretionära kostnader.  

 

- Hypotes 2a: Det finns ett samband mellan signed RAM beräknat med 

reducering av diskretionära kostnader och analytikerbevakning. 

 

 Med en t-statistika på -2,70 har vi empiriskt stöd för att på en 1 % 

signifikansnivå bekräfta hypotes 2a; det finns ett samband mellan signed RAM 

beräknat med försäljningsmanipulation och analytikerbevakning. 

 Variabeln analytikerbevakning är signifikant, bekräfta Hypotes 2a. 

 

- Hyportes 2b: Det finns ett samband mellan absolut RAM beräknat med 

reducering av diskretionära kostnader och analytikerbevakning. 

 

 Med en t-statistika på 3,35 har vi empiriskt stöd för att på en 1 % signifikansnivå 

bekräfta hypotes 2b; det finns ett samband mellan absolut RAM beräknat med 

försäljningsmanipulation och analytikerbevakning. 

 Variabeln analytikerbevakning är signifikant, bekräfta Hypotes 2b. 

 

7.4 RAM genom överproduktion och analytikerbevakning  

 

Sambandet mellan analytikerbevakning och signed APROD visar att koefficienten är 

negativ och signifikant (t-värde= -3,14) vilket tyder på att företag som följs av fler 

analytiker, allt annat lika, manipulerar sitt resultat nedåt genom överproduktion. Det 

absoluta värdet av APROD har en t-statistika på 1,75 mot analytikerbevakning, vilket 

således är det lägsta t-värdet av RAM metoderna, och är signifikant på en 10 % nivå. 

Den positiva t-statistikan för det absoluta värdet av APROD tyder på att företag som 

följs av fler analytiker är mer benägen att manipulera sitt resultat genom 

överproduktion. 

 

Denna studies resultat är i linje med Sun & Liu (2016, s. 137) som finner att 

analytikerbevakning är positivt associerat med det absoluta värdet av APROD. Vidare 

finner de även att fler analytiker leder till att företaget manipulerar resultatet nedåt (Sun 

& Liu, s. 137).  Vårt resultat är även i linje med Irani & Oesch (2016, s. 623) som finner 

att RAM minskar när analytikerbevakningen sjunker. Irani & Oesch (2016) finner även 

att AM ökar när analytikerbevakningen blir lägre, vilket även Yu (2008) konstaterar. 

 

Manipulering av resultat genom överproduktion ger kortsiktigt förbättrade marginaler 

då fasta kostnader fördelas på ett större antal enheter, på längre sikt är dock detta 
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vilseledande för företagets intressenter då det inte förbättrar företagets lönsamhet. 

Överproduktion förbättrar företagets redovisade resultat under nuvarande period. Ökad 

produktion leder däremot till ett större lager som i sin tur leder till ökade kostnader för 

lagerhållning nästkommande period.  

 

Resultatet i vår studie indikerar på att överproduktion förekommer i vårt urval, och det 

absoluta värdet har ett positivt samband med analytikerbevakning. Tidigare studier 

menar på att analytiker har en roll som informationsförmedlare (eg. Ayers & Freeman, 

2003; Chen et al. 1993; Chintrakarn et al., 2014; Frankel & Li, 2004; Lang et al., 2004; 

Sun & Liu, 2016). Analytiker kan antas ha en god förståelse för den verksamhet 

företagen de bevakar bedriver, och Yu (2008, s. 246) beskriver att analytiker ofta 

förfogar över industrispecifik kunskap. Detta innebär att analytiker skulle upptäcka om 

företaget manipulerar sitt resultat på ett opportunistiskt vis genom överproduktion, då 

det är en avvikelse från företagets normala verksamhet. Dock kan manipulering av 

resultatet nedåt genom överproduktion väcka mindre uppmärksamhet i de fall då 

analytikerna kan anses inneha en övervakande roll av företaget.  

 

Vidare kan agentteorin förklara den manipulation som sker genom överproduktion och 

dess samband med analytikerbevakning. Agentkostnader uppstår enligt agentteorin då 

det finns en informationsasymmetri mellan företagsledaren (agenten) och dess 

aktieägare (principalen). Gemene aktieägare kan antas investera i ett företag för att de 

har en tro om god lönsamhet/tillväxtmöjligheter ur ett långsiktigt perspektiv, inte enbart 

för att företaget ska kunna möta ett kortsiktigt resultatmål. Enligt Jensen & Meckling 

(1976, s. 308) så antas både agenten och principalen vara nyttomaximerare, vilket 

betyder att företagsledaren inte alltid tar beslut som är i aktieägarnas intressen. En högre 

nivå av informationsassymetri leder i teorin till att företagsledare har mer spelrum i sina 

beslut kring manipulering av resultat. Ökad analytikerbevakning leder till reducerad 

informationsassymetri, vilket i sin tur minskar företagsledares möjlighet till att 

opportunistiskt manipulera företagets resultat. Detta betyder i teorin, för denna studie, 

att den effektiva manipulationen genom överproduktion ökar vid högre 

analytikerbevakning. Sammanfattningsvis menar vi på att den manipulering som sker 

vid högre analytikerbevakning är effektiv och inte opportunistisk. Vår tro är att en 

effektiv överproduktion har en affärsmässig anledning, vilken är i aktieägarnas 

intressen. En opportunistisk överproduktion har enbart syftet att maximera agentens 

egen nytta.  

 

- Hypotes 3a: Det finns ett samband mellan signed RAM beräknat med 

överproduktion och analytikerbevakning.  

 

 Med en t-statistika om -3,14 har vi empiriskt stöd för att på en 1 % 

signifikansnivå bekräfta hypotes 3a; det finns ett samband mellan signed RAM 

beräknat med överproduktion och analytikerbevakning. 

 Variabeln analytikerbevakning är signifikant, bekräfta Hypotes 3a.  

 

- Hypotes 3b: Det finns ett samband mellan absolut RAM beräknat med 

överproduktion och analytikerbevakning. 

 

 Med en t-statistika om 1,75 har vi empiriskt stöd för att på en 10 % 

signifikansnivå bekräfta hypotes 3b; det finns ett samband mellan absolut RAM 

beräknat med överproduktion och analytikerbevakning. 
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 Variabeln analytikerbevakning är signifikant, bekräfta Hypotes 3b. 

7.5 RAM som RM_proxy och analytikerbevakning  

 

Sambandet mellan samlingsvariabeln signed RM_proxy och analytikerbevakning har en 

negativ och signifikant koefficient (t-värde=-3,28) vilket betyder att företag använder 

RAM, mätt genom RM_proxy för att manipulera resultatet nedåt när 

analytikerbevakningen ökar, allt annat lika. Absolut RM_proxy och 

analytikerbevakning har en t-statistika på 2,46, vilket betyder att ökad 

analytikerbevakning leder till att företagens benägenhet till RAM mätt som RM_proxy 

ökar, när allt annat är konstant.  

 

Vårt resultat är i linje med tidigare studier av Irani & Oesch (2016) och Sun & Liu 

(2016, s. 139) som finner att RAM ökar med ökad analytikerbevakning. Yu (2008, s. 

268) finner dock effekten av analytikerbevakningen som begränsande när det kommer 

till förekomsten av resultatmanipulering. Yu (2008) använder sig däremot av AM som 

mått på EM vilket således problematiserar jämförbarheten.  

 

Samlingsvariabeln RM_proxy bör tolkas med försiktighet. De tre individuella 

variablerna, som tillsammans bildar RM_proxy, har olika implikationer. Vilket betyder 

att signed ACFO och signed ADISX är positiv i de fall där företag manipulerar sitt 

resultat nedåt, medan positiv signed APROD innebär att företag manipulerar sitt resultat 

uppåt. Detta gör att när dessa variabler adderas till RM_proxy blir resultatet svårtolkat. 

RM_Proxy bör således inte ensamt ses som representativt för studiens generella resultat.  

 

Dyck et al. (2010, s. 2225) finner att analytiker är effektiva i avslöjandet av 

företagsbedrägerier. Vidare finner Dyck et al. (2010, s. 2215) att det finns incitament för 

analytiker att avslöja resultatmanipulering. Dessa incitament kan förstärka analytikernas 

övervakande roll av företagen och borde därmed begränsa benägenheten för RAM. Det 

är därför intressant att resultaten av absoluta RM_proxy visar att benägenheten för 

RAM ökar när analytikerbevakningen ökar. En anledning till detta kan vara att 

företagsledningen anser att de utför en effektiv typ av RAM som förekommer för att 

förbättra informationen till intressenterna för företaget. Företagsledningen ser därför 

inte heller någon risk med att analytikerna kan anses vara övervakare av företaget och 

avslöja dess manipulering. Detta eftersom företagsledningen anser att de manipulerar 

resultatet för en rättvisare bild av företagets ställning till intressenterna. Samtidigt kan 

dessa resultat, att RAM ökar i takt med att analytikerbevakningen ökar, tyda på att 

företagsledningen inte anser att analytikerna har en övervakande roll i företagen. 

Resultaten tyder mer på att företagen anser att fler analytiker leder till en ökad press att 

leverera förväntade resultat, vilket gör att benägenheten till RAM också ökar.  

 

En annan tänkbar förklaring till varför företag med hög nivå av analytikerbevakning 

ägnar sig åt mer RAM kan ligga i analytikers aktiva val att följa vissa företag. Lang et 

al. (2004, s. 621) finner att analytiker är mer intresserade av att följa företag som är 

högre värderad. Detta innebär att företag som manipulerat sina resultat för att ligga i 

linje med analytikernas prognoser och därmed värderas högre, även får en högre nivå av 

analytikerbevakning. Dock kommer även Lang et al. (2004, s. 621) fram till att 

analytiker avstår från att bevaka företag som i högre utsträckning manipulerar sitt 

resultat. Av resultaten att döma i denna studie verkar det dock inte stämma. En 

anledning till det kan vara som tidigare diskuterats att företagsledningen utför effektiv 
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RAM som därmed inte är skadlig för intressenterna. Den effektiva RAM som företagen 

använder gör att analytikerna fortfarande kan utfärda korrekta prognoser till 

intressenterna.  

 

Det är även intressant att analysera de resultat Degeorge et al. (2013) finner i sin studie. 

Sverige kategoriseras i Degeorge et als. (2013, s. 10) studie som ett land vars finansiella 

utveckling är medel i en skala med nivåerna låg, medel och hög. Sverige har högsta 

nivån av juridisk verkställighet samtidigt som investerarskyddet är just under medel. 

Sveriges nivå av finansiella utveckling kan jämföras med USA, där Sun & Liu (2016) 

genomfört sin studie på relationen analytikerbevakning och RAM, vars juridiska 

verkställighet är likvärdig med Sveriges men där investerarskyddet är betydligt bättre. 

Trots denna skillnad i investerarskydd mellan länderna så finner vi samma samband 

mellan analytiker och förekomsten av RAM som Sun & Liu (2016), vilket tyder på att 

sambandet inte påverkas av landets investerarskydd och juridiska verkställighet.  

 

En intressant teori att lyfta fram i anknytning till resultaten att företag manipulerar sina 

resultat nedåt i relationen till analytikerbevakning är Kirschenheiter & Melumad (2002, 

s. 762, 779-780) som hävdar att företag tar ett ”big bath”. Ett ”big bath” innebär att 

företaget redovisar en kraftigt negativ kortsiktig förändring, för att sedan ha utrymme att 

redovisa positiva förändringar. Ett ”big bath” påverkar snittet för RM_proxy i negativ 

riktning, vilket således innebär att övriga årsobservationer är mer positiva än vad 

medelvärdet är. Vi redovisar dock inga enskilda årsobservationer och kan således inte 

med precision applicera ”big bath” teorin.  

 

- Hypotes 4a: Det finns ett samband mellan signed RAM beräknat med RM_proxy 

och analytikerbevakning. 

 

 Med en t-statistika om -3,28 har vi empiriskt stöd för att på en 1 % 

signifikansnivå bekräfta hypotes 4a; det finns ett samband mellan signed RAM 

beräknat med RM_proxy och analytikerbevakning. 

 Variabeln analytikerbevakning är signifikant, bekräfta Hypotes 4a. 

 

- Hypotes 4b: Det finns ett samband mellan absolut RAM beräknat med 

RM_proxy och analytikerbevakning.  

 

 Med en t-statistika om 2,46 har vi empiriskt stöd för att på en 5 % 

signifikansnivå bekräfta hypotes 4b; det finns ett samband mellan absolut RAM 

beräknat med RM_proxy och analytikerbevakning. 

 Variabeln analytikerbevakning är signifikant, bekräfta Hypotes 4b. 

 

7.6 Jämförelse mellan analytikerintervall  

 

Korrelationen mellan analytikerbevakning och SIZE är starkt positiv och signifikant (74 

%). Vidare ser vi även hur medelvärdet för RAM-metoderna skiljer sig markant åt om 

vi jämför företag som inte följs av någon analytiker och företag som följs av 1-44 

analytiker (figur 3). Medelvärdet för signed ACFO och signed ADISX är negativt och 

signed APROD positivt för företagen som inte följs av analytiker. I företagen som följs 

av 1-44 analytiker är signed ACFO och signed ADISX positivt samt signed APROD 

negativt.  
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Vår analys av denna jämförelse mynnar ut i att större företag med en eller fler analytiker 

har andra incitament och förutsättningar, än mindre företag som inte bevakas av 

analytiker, till att manipulera sitt resultat genom RAM. Att mindre företag utan 

analytikerbevakning manipulerar sitt resultat uppåt kan förklaras av aspekten att det inte 

finns någon analytiker som övervakar företagen. Således kan de antas att risken är 

mindre för att företaget ska bli granskat. Detta gör att företagen vågar manipulera 

resultaten uppåt. Vidare kan förklaringen om att “företag som följs av färre analytiker 

vågar manipulera sina resultat mer” även kopplas till agentteorin där analytikerna spelar 

en viktig roll i informationsförmedlingen, vilket i detta fall betyder att företag med 

ingen eller få analytiker har högre agentkostnader. Vad som menas med högre 

agentkostnader är i praktiken att ingen analytiker granskar agentens bolagsstyrning - 

vilket således ger agenten spelrum till att ägna sig åt opportunistisk EM. Om vi letar 

förklaringar till den RAM som förekommer i stewardship teorin, som säger att 

agenterna är stewards som agerar i principalens intressen, så handlar förklaringarna om 

att manipuleringen av resultatet är i intressenternas intressen. Den kontraktuella 

perspektivet på relationen mellan företaget och dess intressenter som Bowen et al. 

(1995, s. 259) hävdar existera säger att kunder, leverantörer, anställda och kreditgivare 

gynnas av att företaget maximerar sitt redovisade resultat. Watts & Zimmerman (1990, 

s. 132) menar även på att det kontraktuella perspektivet har en direkt påverkan på 

aktiepriset - vilket således betyder att aktieägarna, principalerna, gynnas av 

vinstmaximeringen.  

 

Mindre företag kan ses som så kallade förhoppningsbolag, där aktieägarna hoppas på att 

företaget ska inom en viss tidshorisont växa kraftigt. Graham et al. (2005) konstaterar i 

sin studie att en anledning till att manipulera resultat kan vara att företag vill visa på 

framtida tillväxtmöjligheter till sina intressenter. En möjlig förklaring är således att de 

mindre företagen vill signalera till sina nuvarande och potentiella aktieägare att 

framtiden ser ljus ut. Den signal som företagen skickar i form av goda framtida 

tillväxtmöjligheter kan antas vara mer effektiv för företag som inte följs av någon 

analytiker, då informationsflödet har färre granskande mellanhänder. Enligt signalteorin 

så handlar effektiviteten av signalen som företaget skickar om hur mottaglig mottagaren 

(nuvarande och potentiella aktieägare) av signalen är.  Analytikerns roll som 

informationsförmedlare, vilka antas ge objektiva prognoser, är således inte en faktor 

som företagsledningen måste ta hänsyn till när de skickar sina signaler till marknaden. 

Ett optimistiskt manipulerat resultat har därmed en större signaleffekt på mottagaren.  

 

I motsats manipulerar det genomsnittliga företaget som bevakas av minst en analytiker 

sitt resultat nedåt. Degeorge et al. (1999, s. 30) lyfter fram upprätthållande av tidigare 

resultat och att möta analytikers prognoser som två trösklar som driver företag till att 

manipulera sitt resultat. För att möta dessa trösklar är det för vissa företag nödvändigt 

att manipulera sitt resultat nedåt. Resultatutjämning är ytterligare ett incitament för 

företagen att manipulera sitt resultat nedåt, att fördela nuvarande periods resultat på 

framtida perioder (Bartov, 1993, s. 854; Graham et al., 2005, s. 66). Då vi undersökt en 

tioårsperiod så kan vi anta att volatilitet i resultatet kopplat till resultatutjämning är 

inräknat, reversal property of accounting (Penman, s. 591), och således faller den 

möjliga förklaringen bort. Zang (2012, s. 686) identifierar i sin studie olika kostnader 

med RAM, bland annat beroende på företagens marginalskatt. De företag som följs av 

en eller fler analytiker, de större företagen enligt korrelationen, manipulerar 

genomsnittligen sitt resultat nedåt för att således redovisa ett lägre resultat. Detta 

manipulationsbeteende skulle kunna förklaras vara på grund av skattemässiga skäl. 
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Viktigt att poängtera är att vi i denna studie inte mäter direkta kostnader/fördelar med 

RAM metoderna men resonemanget har en viktig roll i förklarande syfte.  

 

Opportunistiskt eller effektivt är två anledningar till att företag tillämpar EM, vilka 

presenterades i avsnitt 4.1. Fler analytiker minskar informationsasymmetrin, som i sin 

tur minskar företagens fria spelrum att tillämpa opportunistisk EM. Den EM som 

förekommer för företagen vilka följs av 1-44 analytiker kan således tolkas vara effektiv. 

Den genomsnittliga resultatmanipuleringen som förekommer i intervallet 1-44 

analytiker är i negativ riktning, vilket kan förklaras vara effektivt då syftet med 

manipuleringen kan tänkas vara att resultatet ska ge en rättvisande bild (Sumramanyam, 

1996, s. 252). Företagen som inte följs av någon analytiker har ett större spelrum och av 

genomsnittliga värdet att döma så använder dem det till att manipulera resultatet i 

positiv riktning, vilket kan vara av opportunistiska skäl.  
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8. Slutsatser 

Avsnittet kommer att presentera slutsatser av denna kvantitativa studie som baseras på 

2706 års observationer mellan åren 2005-2015, av företag på Stockholmsbörsens 

small-, mid- och large cap listor. Slutsatserna bygger på studiens resultat där olika 

aktiviteter av RAM undersökts i relation till analytikerbevakning. Vidare bygger 

slutsatserna på den diskussion och analys som förts i avsnitt 7.  

 

Genom att återvända till problemformuleringen; Finns det något samband mellan 

analytikerbevakning och förekomsten av real activities manipulation (RAM) i 

börsnoterade bolag i Sverige? kan vi nu konstatera att resultaten för absolut RAM visar 

att förekomsten ökar för försäljningsmanipulation (absACFO), manipulering av 

diskretionära kostnader (absADISX) och överproduktion (absPROD) när 

analytikerbevakningen ökar, givet allt annat konstant. Även resultaten för 

samlingsvariabeln absolut RM_proxy som mäter försäljningsmanipulation, 

manipulering av diskretionära kostnader och överproduktion tillsammans, visar att 

benägenheten för RAM ökar när analytikerbevakningen ökar, när allt annat är konstant.  

 

Resultaten för signed RAM för studien visar att företag tenderar att genom 

försäljningsmanipulation (signed ACFO) manipulera resultatet nedåt när 

analytikerbevakningen ökar allt annat konstant. Manipulering av diskretionära 

kostnader (signed ADISX) tenderar att manipuleras uppåt när analytikerbevakningen 

ökar, allt annat konstant. Att manipulera resultatet nedåt genom överproduktion (signed 

APROD) ökar med antalet analytiker, allt annat konstant. För samlingsvariabeln signed 

RM_proxy tenderar företag att manipulera resultatet nedåt när analytikerbevakningen 

ökar, allt annat konstant. Av resultaten kan det även konstateras att företag som inte 

bevakas av någon analytiker genomsnittligen manipulerar sitt resultat i en positiv 

riktning, det vill säga uppåt. Det genomsnittliga företaget som bevakas av minst en 

analytiker manipulerar däremot sitt resultat i en negativ riktning.  

 

Det första delsyftet i studien var att kartlägga analytikerbevakningen för noterade 

företag på Stockholmsbörsen, där vi fann att 50,92  procent av företagen inte bevakas av 

någon analytiker alls. Det andra delsyftet var att undersöka RAM där resultatet från vår 

regressionsanalys visar ett signifikant stöd för att RAM förekommer i vårt urval av 

företag listade på Stockholmsbörsens small-, mid- och large-cap listor.  

 

Resultatet för absolut ACFO, ADISX, APROD och RM_proxy har alla en positiv 

relation till analytikerbevakning, det vill säga; absolut ACFO, ADISX, APROD och 

RM_proxy ökar när analytikerbevakningen ökar, när allt annat är konstant. Dessa 

resultat är i linje med tidigare studier av Sun & Liu (2016) och Irani & Oesch (2016). 

Förklaringarna till detta resultat kan tänkas bero på att företagen som har högre 

analytikerbevakning känner sig pressad till att uppnå kortsiktiga trösklar. Företagen vill 

möta analytikernas prognoser och när analytikerbevakningen ökar innebär det även ökat 

antal prognoser. Företagen behöver då ta hänsyn till fler analytikerprognoser och 

därmed ökar pressen och antalet potentiella prognoser att överträffa. Pressen som 

uppstår från prognoserna kan antas komma från att företag vill göra sina intressenter 

nöjda, att misslyckas med att uppnå en prognos kan straffas på kapitalmarknaden. En 

ytterligare förklaring till det ökande sambandet mellan analytiker och absolut RAM kan 

vara att företagsledningen utför effektiv RAM som därmed är av godo för intressenter. 

Det innebär även att analytiker som bevakar företag accepterar denna typ av 
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manipulering och kommenterar den inte som att det vore något negativt. Detta skulle 

även förklara varför analytikerna inte får en övervakande roll som begränsar utförandet 

av RAM.  Företagen ser ingen risk för att bli anklagad för företagsbedrägeri, eftersom 

de utför en effektiv RAM.  

 

Resultaten för signed ACFO, APROD och RM_proxy visar alla att när 

analytikerbevakningen ökar, allt annat lika, så tenderar företagen att manipulera 

resultatet nedåt. En anledning till att företagen manipulerar ACFO nedåt kan vara att de 

analytikerprognoser som ges för företaget då blir mer lätt uppnåeliga.  Varför företagen 

vill ha uppnåeliga prognoser kan vara för att det är viktigt för företagets förtroende på 

kapitalmarknaden att kunna uppnå eller överträffa dessa prognoser.  Att APROD 

manipuleras nedåt kan möjligtvis förklaras med att företag med fler analytiker, vilka 

kan antas upptäcka när företaget har en abnormal produktionsnivå, ger företaget mindre 

spelrum för att manipulera sitt resultat uppåt genom överproduktion. Överproduktion 

leder till högre kostnader för lagerhållning i efterföljande perioder.  Resultaten överlag 

att företagen tenderar att manipulera resultatet nedåt när analytikerbevakningen ökar 

kan tyda på att många företag utför effektiv RAM.  

 

Av resultaten för signed ADISX framkommer det att företagen manipulerar resultatet 

uppåt när antalet analytiker ökar, givet att allt annat är konstant. Reducering av 

diskretionära kostnader bidrar till att företaget kan uppvisa ett bättre resultat, eftersom 

företaget lägger mindre pengar på exempelvis FoU. Att det manipuleras uppåt kan 

utifrån analysen och diskussionen tänkas bero på den press företagsledningen känner att 

uppnå eller överträffa analytikernas prognoser. Det betyder att om en analytiker som 

följer ett specifikt företag gjort en prognos som företagsledningen har svårt att uppnå 

kommer företagsledningen genom att manipulera de diskretionära kostnaderna 

manipulera resultatet uppåt. Det kan i jämförelse med överproduktion och 

försäljningsmanipulation anses vara mindre kostsamt att manipulera sitt resultat uppåt 

genom reducering av diskretionära kostnader. Överproduktion innebär högre framtida 

lagerkostnader medan försäljningsmanipulation innebär sämre marginaler. Reducering 

av diskretionära kostnader kan endast hänföras direkt till den eventuella risken att 

företaget inte hänger med i branschens utveckling, vilket kan ses som ett mer långsiktigt 

problem.  

 

Utifrån jämförelsen av medelvärdet för signed ACFO, ADISX och APROD i intervallen 

med företag som inte följs av någon analytiker och företag som följs av 1-44 analytiker 

så konstaterar vi att det är en signifikant skillnad i medelvärdet. Analytikerbevakning 

korrelerar starkt med SIZE, vilket ligger i grund till vår analys att större företag har 

andra incitament och förutsättningar till att manipulera sitt resultat än mindre företag. 

En tänkbar anledning till att mindre företag manipulerar sitt resultat uppåt förklaras av 

att det inte finns någon analytiker som övervakar företaget, således granskas de i en 

lägre utsträckning av analytiker. Större företag, vilka har en högre nivå av 

analytikerbevakning, har inte samma spelrum att manipulera sitt resultat av 

opportunistiska skäl. Förklaringen ligger således i att den höga analytikerbevakningen 

leder till att företaget manipulerar sitt resultat på ett effektivt sätt för att redovisa en mer 

rättvisande bild av företagets finansiella ställning.  

 

Sammantaget har denna studie uppfyllt sitt huvudsakliga syfte att undersöka sambandet 

mellan analytikerbevakning och RAM. Frågan i uppsatsets titel besvaras; nej, analytiker 

begränsar inte förekomsten av RAM.  
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8.1 Praktiskt och teoretiskt bidrag 

  
Till att börja med så bidrar denna studie till ett växande forskningsområde om relationen 

mellan analytikerbevakning och RAM. Vidare bidrar studien teoretisk till en ökad 

kunskap för RAM i börsnoterade bolag i Sverige samt även kunskap om 

analytikerbevakningens utbredning bland företagen och dess samband. Denna studie 

replikerar i stora drag tidigare gjorda studier med beprövade modeller men på en ny 

marknad. Resultatet av studien kan anses ge nya insikter vad gäller relationen mellan 

RAM och analytikerbevakning.  Resultaten kan bidra till en ökad kunskap om 

analytikerns roll som övervakare av företag och tillförlitligheten för företags finansiella 

rapportering.  

 

Det praktiska bidraget med denna studie är att vi med empiriskt stöd funnit att 

analytikerbevakning har ett samband med benägenheten till RAM i börsnoterade bolag i 

Sverige. Studiens resultat kan hjälpa investerare, aktieägare, fondförvaltare och andra 

externa intressenter att förstå den roll analytiker har för bevakning av företag på 

Stockholmsbörsens small-, mid- och large cap listor samt företagens benägenhet att 

manipulera sitt resultat. Vidare ger resultatet en viktig insikt till tillsynsmyndigheterna 

som kan använda resultatet för att förbättra eller utvärdera lagstiftning och normer, 

främst för att minska opportunistisk RAM i företag där analytikerbevakning existerar. 

Andra intressenter bör vara vaksamma då analytikerbevakning leder till ökad 

resultatmanipulation genom RAM, mer specifikt bör manipuleringens syfte ifrågasättas. 

  

8.2 Etik- och samhällsfaktorer 

 

Att manipulera sitt resultat genom RAM är tekniskt sett inte att bryta mot rådande 

redovisningsregler, men kan ifrågasättas huruvida det är etiskt försvarbart. Ur ett 

samhällsperspektiv är det enligt vår uppfattning önskvärt med en minimal nivå av EM, 

då ett manipulerat resultat inte alltid är rättvisande av företagets finansiella ställning. 

Om vi bryter ner EM till opportunistisk och effektiv, så är vår uppfattning att 

opportunistisk EM strider mot allt vad etik står för då det enbart görs för egen vinning. 

Effektiv EM görs i syfte att redovisa en mer rättvisande bild av företagets finansiella 

ställning - således raka motsatsen mot opportunistisk EM. Den effekt som analytiker har 

på förekommandet av RAM, kan vara positivt genom att främja den effektiva RAM, 

som gynnar samhället och företagets intressenter ur aspekten att det redovisade 

resultatet kan antas vara mer rättvisande. Den negativa effekt som diskuterats är att 

analytikerna pressar företagsledningen till att genomföra RAM. 

 

8.3 Vidare studier inom ämnet 

 

Vår studie har undersökt resultatmanipulering genom RAM och dess samband med 

analytikerbevakning. En kompletterande studie där sambandet AM och 

analytikerbevakning undersöks, likt Yu (2008), skulle ge en grund för en undersökning 

hur företag gör en avvägning mellan manipuleringsmetoderna AM och RAM beroende 

på nivån av analytikerbevakning. 
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Om vi ser på de två intervall vi jämförde medelvärdet för våra RAM metoderna i så ser 

vi att företag som följs av fler analytiker manipulerar sitt resultat nedåt och vice versa. 

En studie vilken undersöker de kostnader och incitament som förknippas med RAM 

metoderna och hur dessa kostnader förändras i relation till nivån av analytikerbevakning 

skulle ge framtida studier om relationen EM och analytikerbevakning bättre möjligheter 

att förklara sina resultat. Zang (2012) undersöker kostnader som förknippas med RAM, 

det vi föreslår är att undersöka hur dessa kostnader förändras när nivån av 

analytikerbevakning förändras. 

 

För att vidare studera relationen mellan RAM och analytikerbevakning skulle ett 

kvalitativt inslag kunna inkluderas. Detta genom att intervjua företagsledare om hur de 

anser att analytikerna påverkar deras sätt att redovisa. Genom detta skulle det kunna 

vara möjligt att förstå olika motiv för företagsledningens val att genomföra RAM. Dock 

kan det inom detta forskningsområde framkomma kritik mot en sådan typ av kvalitativ 

studie då de är relativt ovanlig och de kvantitativa studierna är mer accepterade och 

beprövade.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



67 
 

9. Sanningskriterier  
Avsnittet behandlar studiens validitet, reliabilitet samt replikerbarhet. Vår intention har 

hela tiden varit att arbetet mot god validitet, reliabilitet respektive replikerbarhet, men 

vi försöker även i detta avsnitt förklara de problem vi stött på och hur dessa kan 

påverka studiens validitet, reliabilitet och replikerbarhet. Vidare beskriver vi även 

aspekter som gjort att vi kunnat hålla för en god validitet, reliabilitet och som gör 

studien replikerbar.  

 

Enligt Bryman & Bell (2013, s. 62) finns det tre kriterier som är viktiga att bedöma vid 

företagsekonomisk forskning, dessa tre är reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Vi 

kommer därför att gå igenom var och ett av dessa kriterier och diskutera hur vi arbetat 

med dem i denna studie. Vi har även valt att inkludera generaliserbarhet eftersom enligt 

Bryman & Bell (2013, s. 177) är det vanligt i en kvantitativ studie att forskarna vill 

uttala sig om andra situationer eller grupper än de som undersökts och därmed 

generalisera resultatet.   

 

9.1 Validitet 

 

För att bedöma en studies resultat som korrekta så krävs det att studien tagit hänsyn till 

dess validitet. Validitet syftar till i vilken utsträckning som studien undersökt det den 

avser att undersöka (Bjereld et al., 2002, s. 112). Det finns i huvudsak två typer av 

validitet att beakta i granskning av en studies validitet, extern och intern validitet. 

Extern validitet syftar till om studiens resultat är generaliserbart utöver den specifika 

undersökningskontexten (Bryman, 2008, s. 51).  En studie baserad på arkivdata har 

enligt Smith (2003, s. 146) normalt sett en hög nivå av extern validitet då studien är 

baserad på empirisk data. Vidare pekar Smith (2003, s. 147) på eventuella hot mot 

validiteten i en studie baserad på arkivdata vilka är förändringar i 

redovisningsstandarder och bedömningar i urvalsprocessen. Denna studies 

generaliserbarhet kan anses vara hög, då både population och urval består av alla 

börsnoterade företag i Sverige. Generaliserbarheten är begränsad till perioden 2005-

2015. Varför vår datainsamling börjar 2005 är för att IFRS infördes som 

redovisningsstandard det året, således minimeras hotet från förändringar i 

redovisningsstandarder. De företag som saknar finansiell data och vissa branscher har 

exkluderats från studien; finansiella företag då de är verksamma i en reglerad bransch 

samt branscherna energi, telekommunikationsservice och verktyg, där antalet 

observationer understiger åtta stycken.  Vi anser att studien är representativ för urvalet 

som undersöks och således även generaliserbarheten, den externa validiteten är god.     

 

Den interna validiteten handlar om huruvida en slutsats om ett kausalt förhållande 

mellan variabler är hållbart (Bryman, 2008, s. 50). Denna studie har som syfte att 

undersöka det kausala förhållandet mellan förekomsten av RAM och 

analytikerbevakning. De modeller som använts för att mäta RAM har valts utifrån den 

rådande normen inom litteraturen, vilket är tre modeller utvecklade av Roychowdhury 

(2006). Metoderna utvecklade av Roychowdhury (2006) har på ett framgångsrikt vis 

lyckats skatta RAM i tidigare studier, vilket vi anser höja mätmetodens interna validitet. 

Kritik mot att mäta RAM kan dock riktas mot studien. Även om modellerna visar på en 

förekomst av RAM så kan vi inte säga att det är på grund av aktiv manipulering av 

resultatet, utan enbart anta att den RAM som förekommer har resultatmanipulering som 



68 
 

syfte. Studiens huvudsyfte var att undersöka sambandet mellan förekomsten av RAM 

och analytikerbevakning. Förklaringsvariabeln analytikerbevakning bör även tolkas med 

en viss försiktighet. Analytikerbevakning har tolkats på samma vis som tidigare studier, 

däremot så har data saknats angående analytikerna på individnivå som exempelvis hur 

länge analytikern följt företaget och storleken på mäklarhuset analytikern jobbar för. Vi 

erkänner att studiens interna validitet kan hotas i avsaknad av mer data om analytiker.  

 

Enligt Smith så existerar det en avvägning mellan intern och extern validitet (Smith, 

2003, s. 146). I denna studie har vi valt att undersöka alla börsnoterade företag i Sverige 

vilket således gjorts på bekostnad av att vi inte haft möjlighet att göra en genomgående 

undersökning av varje enskilt företag. Sammanfattningsvis anser vi att den externa 

validiteten är god och den interna validiteten är god nog för att studiens resultat ska vara 

giltigt.  

 

9.2 Reliabilitet  

 

Att en studie har reliabilitet handlar om att resultatet skulle bli detsamma om studien 

gjordes om igen. Att resultatet inte kommer från tillfälligheter eller påverkats av 

slumpmässiga faktorer som spelat in (Bryman & Bell, 2013, s. 62-63; Dahmström, 

2005, s. 334).  För att mäta reliabilitet används de tre måtten stabilitet, intern validitet 

och interbedömarreliabilitet (Bryman, 2008, s. 160).  

 

Stabilitet mäter hur stabilt ett resultat är över tid, och att en studie får samma resultat om 

det mäts vid två olika tidpunkter (Bryman, 2008, s. 160). För att säkerställa att vårt 

resultat är stabilt har vi gjort observationer av vårt urval under tio år mellan 2005-2015. 

Bryman (2008, s.161) nämner att urvalet kan påverkas av yttre faktorer, som gör att 

responsen på en undersökning varierar mellan år. En stor yttre påverkan som skulle 

kunnat påverka urvalet i denna studie är införandet av IFRS, dock valde vi att börja 

observationerna efter införandet av IFRS för att undvika detta problem och därmed 

uppnå högre stabilitet i studien.  

 

Intern reliabilitet handlar om att de parametrar som mäts har ett samband med varandra 

samt är överensstämmande och följdriktiga (Bryman, 2008, s. 161). De parametrar som 

vi valt att använda oss av för att skatta analytikerbevaknings samband med RAM har 

använts i många tidigare studier av bland annat Irani & Oesch (2016) och Sun & Liu 

(2016). De parametrar vi valt att använda för att beskriva variablerna kan därför anses 

som acceptabla inom detta forskningsområde. Därmed kan de även konstateras att de 

har en intern reliabilitet.  

 

Att behandla de subjektiva bedömningar som kan förekomma handlar om 

interbedömarreliabilitet (Bryman, 2008, s. 160). Vi har i vår studie försökt att minimera 

de subjektiva bedömningarna. Det har kunna gjorts framgångsrikt genom att undersöka 

tidigare studier och deras tillvägagångssätt.  

 

9.3 Replikerbarhet 

  
Replikerbarhet handlar om att en studie ska kunna upprepas, vara replikerbar (Bryman, 

2008, s. 49). Majoriteten av alla kvantitativa studier baserade på en tvärsnittsdesign så 
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är metoden tydligt specificerad, vilket ger förutsättningar för en god replikerbarhet 

(Bryman, 2008, s. 66). Enligt Bryman (2008, s. 49) så förutsätter en god replikerbarhet 

att studien tydligt specificerat hur urvalet är framtaget, hur mått utformats för begrepp 

och analys av framkommen data. Vi anser att denna studies replikerbarhet är god då vårt 

tillvägagångssätt är tydligt beskrivet. Vårt framtagande av undersökningsenheter samt 

hur de hanteras finns beskrivet i avsnitt 5.2. Data och urval. I avsnitt 5.3., 5.4. och 5.5. 

framgår det hur vi mätt RAM samt relationen till analytikerbevakning. I dessa avsnitt 

ges även förklarning till olika mått. Således bör det inte föreligga några hinder för att 

replikera denna studie i syfte att granska resultaten.  

 

9.4 Problem med forskningsdesignen 

 

Denna studie är baserad på en longitudinell forskningsdesign, vilket kan sägas vara en 

kombination av en tvärsnittsstudie och tidsserieanalys (Bryman, 2008, s.69). I studien 

har vi inkluderat alla företag noterade på Stockholmsbörsen, vilket mildrar eventuell 

effekt från survivorship bias. Det innebär att privata företag inte är en del av studiens 

population. Vi exkluderar inga företag baserat på avsaknad av specifik data och 

regressionerna är beräknade för företag där nödvändiga variabler finns tillgängliga. 

Studien är beroende av tillgång till databaserna Worldscope och IBES vilka 

tillgängliggjorts av Umeå Universitet.  I studien hanterar vi varje modell individuellt 

och kräver inte att nödvändig data för alla modeller ska vara tillgängliga. I avsnitt 6 

redovisar vi antalet observationer som erhålls från varje modell. En eventuell nackdel 

med att behandla modellerna individuellt är att mätning av korrelation mellan 

modellerna försvåras.  

 

Eftersom vi använder oss av en databas för inhämtande av finansiell information 

eliminerar vi eventuella problem med standardisering av finansiella rapporter. Däremot 

finns det standardiseringsproblem relaterat till vilken bransch företaget är verksam i. I 

likhet med tidigare forskning exkluderas i denna studie företag verksamma inom den 

reglerade finansiella sektorn. De regressioner som körts har gjorts för varje bransch och 

år, vilket mildrar standardiseringsproblem och ökar jämförbarheten.  

 

De problem som uppstått i form av hanterings- och/eller mätfel har noggrant undersökts 

och behandlats i enlighet med tidigare forskning. Residualerna för RAM-modellerna är 

framtagna genom statistikprogrammet, inte manuellt, och därför har vi inte full kontroll 

över mätningen. Alla regressioner och modeller som använts har testats flertalet gånger 

i syfte att verifiera dess resultat. Hanteringsfel kan aldrig uteslutas, men vi presenterar 

med stor tillförlitlighet studiens resultat baserat på vår kunskap. De problem som 

uppstått samt hur vi angriper dessa presenteras ärligt och på ett tydligt sätt i studien.  
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Appendix 1: Analytikerbevakning  

AnCov Frekvens  Procent  

0 1378 50,92 % 

1 297 10,98 % 

2 194 7,17 % 

3 126 4,66 % 

4 99 3,66 % 

5 76 2,81 % 

6 74 2,73 % 

7 61 2,25 % 

8 59 2,18 % 

9 40 1,48 % 

10 22 0,81 % 

11 28 1,03 % 

12 30 1,11 % 

13 23 0,85 % 

14 16 0,59 % 

15 11 0,41 % 

16 18 0,67 % 

17 17 0,63 % 

18 16 0,59 % 

19 13 0,48 % 

20 11 0,41 % 

21 12 0,44 % 

22 8 0,30 % 

23 4 0,15 % 

24 15 0,55 % 

25 8 0,30 % 

26 3 0,11 % 
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27 7 0,26 % 

28 2 0,07 % 

29 10 0,37 % 

30 3 0,11 % 

31 8 0,30 % 

32 3 0,11 % 

33 3 0,11 % 

34 2 0,07 % 

35 2 0,07 % 

36 0 0 % 

37 1 0,04 % 

38 1 0,04 % 

39 1 0,04 % 

40 1 0,04 % 

41 2 0,07 % 

42 0 0 % 

43 0 0 % 

44 1 0,04 % 

Totalt  2706 100,00 % 


