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Sammanfattning
 

 

Den finansiella rapporteringen som företag upprättar är en betydelsefull källa till 

information för externa intressenter. De redovisningsregler och principer som gäller 

enligt IFRS öppnar dock till viss del upp för subjektivitet i bedömningen av hur 

redovisning av kostnader och intäkter ska ske. Att använda sig av bedömningar i samband 

med den finansiella rapporteringen för att ändra företagets resultat och därmed vilseleda 

företagets intressenter går under begreppet earnings management. När företag står inför 

en börsintroduktion har ledningen starka incitament att manipulera resultatet för att ge en 

optimistisk bild av företaget och dess potential. Utifrån detta ställer vi frågan om 

resultatmanipulering förekommer bland svenska företag i samband med börsintroduktion 

på den svenska aktiemarknaden. 

 

Studien är byggd på tidigare forskning som undersökt resultatmanipulering och 

börsnotering. Främst har studier där sambandet mellan resultatmanipulering och 

börsnotering studerats lyfts fram, men även studier som berör endast den ena av dessa har 

inkluderats. Vidare bygger studien på teorin om informationsasymmetri. Då företag ska 

börsintroduceras är tillgången till relevant information för investerare begränsad vilket 

medför att informationsasymmetri mellan företagets ledning och investerare uppstår. 

 

En kvantitativ forskningsstrategi har tillämpats där sekundärdata inhämtats från 

databasen Serrano. Inhämtad data inkluderar finansiell data från majoriteten av de 

svenska företagen som upprättat en koncernredovisning år 1997–2016. Datat har 

analyserats med hjälp av Dechow et al. (2012) utvecklade variant av den modifierade 

Jones-modellen som tar återföringar i beaktning, vilket förser oss med ett mått på 

diskretionära periodiseringar. Utifrån denna har olika modelleringar genomförts för att 

undersöka förekomsten av resultatmanipulering i samband med börsnotering under åren 

2012–2015. 

 

Studiens resultat tyder på att resultatmanipulering förekommer bland svenska företag i 

samband med börsintroduktion. Detta resultat indikerar att beteendet på den svenska 

marknaden är i linje med tidigare forskning som påvisat detta samband i andra länder. Vi 

kan utifrån vårt resultat se att resultathöjande manipulering sker under det året då företag 

börsnoteras. Vidare visar resultatet på att företagsprestation är av betydelse vid mätning 

av resultatmanipulering, medan företagsstorlek och skuldsättningsgrad är av mindre 

relevans. 

 

 

Nyckelord: Börsintroduktion, Resultatmanipulering, Redovisning, Diskretionära 

periodiseringar, Informationsassymmetri, Svenska börsmarknaden  
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel presenteras ämnets bakgrund vilket leder fram till studiens syfte 

och huvudsakliga forskningsfråga. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens 

avgränsningar samt förklaring av förekommande terminologi och förkortningar genom 

uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

I Dagens Industri (McKenzie, 2017) går att läsa att Sverige hamnat på en sjätteplats vid 

en rankning av världens mest attraktiva länder för börsnoteringar. Som en del av landets 

attraktiva faktorer lyfts den låga kreditrisken, legal struktur och att det är lätt att göra 

affärer här. I en intervju med SvD Näringsliv (2017) berättar Nasdaq-chefen Adam 

Kostyál att det skett rekordmånga noteringar på de nordiska börserna under 2017. Han 

lyfter fram att över 100 nya bolag har noterats på den svenska marknaden under 2017 och 

han förutspår att det under 2018 kommer vara ett fortsatt starkt intresse att notera sig på 

Stockholmsbörsen.  

 

Ronen & Yaari (2008, s. 146) menar att två motsatta synsätt har dykt upp i tidigare 

litteratur gällande börsintroduktioner. Den ena sidan menar på att börsintroduktionen ses 

som en naturlig slutdestination för att den initiala grundaren av företaget ska kunna “casha 

in”, medan den andra sidan uttrycker att det finns behov av tillgång till kapital för att 

företaget ska kunna fortsätta växa. Det finns dock utmaningar att prissätta ett företag som 

ska börsnoteras för första gången. Generellt är det relativt små företag med en begränsad 

verksamhetshistoria som börsnoteras och vidare finns det begränsad offentligt tillgänglig 

information (DuCharme et al., 2001, s. 369). 

 

När företag står inför en börsintroduktion har ledningen starka incitament att göra vissa 

redovisningsmässiga val för att ge en optimistisk bild av företaget och dess potential 

(Ronen & Yaari, 2008, s. 146). Det pris som sätts vid en börsintroduktion har en direkt 

påverkan på ägarnas förmögenhet (DuCharme et al., 2001, s.370; Dechow & Skinner, 

2000, s. 245). Då ett företag ska börsintroduceras uppstår en informationsasymmetri 

mellan företagets ledning och investerare eftersom tillgången till relevant information för 

investerare som sagt är begränsad vid dessa situationer. Information såsom framtida 

kassaflöden, investeringsmöjligheter och ledningens kompetens innehas endast av 

ledningen (Roosenboom et al., 2003, s. 243). Detta ger upphov till att investerare kan 

missledas till att bjuda högre för företagets aktier, vilket gör att priset på kort sikt drivs 

upp över vad som är ett realistiskt värde (Gao et al., 2015, s. 353). De informationsklyftor 

som kan uppstå mellan företaget och dess intressenter är något som den externa 

redovisningen kan anses ha som syfte att reducera (Sundgren et al., 2013, s. 21).  

 

Den externa finansiella rapporteringen, som enligt 1 §, 6 kap. i Bokföringslagen (SFS 

1999:1078) ska upprättas årligen av samtliga svenska aktiebolag, bör förse intressenter 

med användbar information för att dessa ska kunna fatta ekonomiska beslut.  

 

Enligt International Accounting Standards Board (IASB, 2010, OB2) är målet med den 

finansiella redovisningen att förse intressenter med information om ett företags finansiella 



 

2 
Backlund & Wiklund 

ställning och information om effekter av transaktioner och andra händelser som ändrar 

den finansiella ställningen. Det framhävs även att intressenter inte kan kräva att det 

rapporterande företaget ska ge information direkt till dem utan de måste förlita sig på de 

allmänna finansiella rapporterna till stor del för den ekonomiska informationen de 

behöver (IASB, 2010, OB5).  

 

Rapportering ska utformas i enlighet med årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och där 

framhävs att den ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Enligt 2 § 

4 kap. i Bokföringslagen (SFS 1999:1078) samt 2 § 2 kap. i Årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554) ska redovisningen i Sverige ske enligt god redovisningssed. Enligt Sundgren 

et al. (2013, s. 13) inbegriper begreppet god redovisningssed både lagstiftning på området 

och de redovisningsstandarder och redovisningspraxis för företag inom olika branscher. 

 

Samtliga noterade bolag inom EU ska, sedan 1 januari 2005, följa de antagna 

internationella redovisningsstandarderna IAS/IFRS (förordning 1606/2002). Detta 

innebär att företag som på balansdagen är noterade på en reglerad marknad inom EU ska 

upprätta redovisning enligt IAS/IFRS. Dock har svenska noterade bolag sedan länge 

kommit att tillämpa redovisningsprinciper som överlag stämt överens med IAS, detta på 

grund av att rekommendationer från Redovisningsrådet (RR), som bildades år 1989, 

baseras på IAS (Sundgren et al., 2013, s. 12). Utöver de reglerade marknaderna finns även 

handelsplattformar där de noterade bolagen inte har krav på sig att följa IAS/IFRS utan 

istället kan välja att tillämpa nationell redovisningsstandard (Advokatfirman Lindahl, 

2017). I Sverige innebär detta att dessa istället kan välja att följa bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR) med tillhörande vägledning av K3. Europaparlamentet & 

Europeiska unionens råd (2002) understryker vikten av att noterade bolag inom EU 

tillämpar en och samma högkvalitativa redovisningsstandard. Detta bidrar till en 

konkurrenskraftig kapitalmarknad som via redovisningsstandarderna säkerställer en hög 

grad av insyn i den finansiella rapporteringen och att denna kan jämföras. 

 

K3 bygger i stort på IAS/IFRS, det mesta inom dessa två regelverk är väldigt lika men 

K3 kan sägas vara en förenkling. Det finns en del skillnader, men inom just 

intäktsredovisning, som är av intresse för denna studie, finns inga väsentliga skillnader. 

Det som är av vikt att belysa är att användandet av IFRS medför högre upplysningskrav 

än vad K3 medför (Stralström & Åberg, 2016). 

 

IFRS är ett principbaserat regelverk, vilket innebär att reglerna inte är detaljerade utan är 

formulerade som allmänna principer som syftar till att vara vägledande (KPMG, 2016). 

Detta gäller även för K3-regelverket. I motsats till detta slag av regelverk kan nämnas US 

GAAP som är ett regelbaserat regelverk och innehåller därav omfattande och detaljerade 

regler (Forgeas, 2008). Vid tillämpning av ett principbaserat regelverk blir därmed olika 

bedömningar och uppskattningar naturligt förekommande, i och med frånvaron av 

detaljerade regler (KPMG, 2016). Detta även vid omständigheter som är likartade 

eftersom människor ändå kan göra olika bedömningar.  

 

På grund av den osäkerhet som ett principbaserat regelverk medför krävs omfattande 

upplysningar i noterna till den finansiella redovisningen (Forgeas, 2008). De mer 

omfattande upplysningskraven i IFRS gynnar företagens intressenter då det gör det 

svårare för företagen att dölja faktiska förhållanden (Sundgren et al., 2013, s. 322). Detta 

är av stor vikt då finansiella rapporter till stor del är baserade på uppskattningar, 

bedömningar och modeller snarare än exakta skildringar (IASB, 2010, OB11). 
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Upplysningskraven i IFRS gällande intäkter kommer dessutom bli utökade nu när IFRS 

15 implementeras under 2018, vilket ska göra redovisningen mer transparent och mer 

jämförbar (Falkman & Lundqvist, 2016). 

 

Via de tolkningsmöjligheter som redovisningsprinciperna öppnat upp för har flertalet 

skandaler uppstått genom åren. Mellan 2001 och första halvåret av 2002 var företag som 

Worldcom, Adelpia, Tyco och Enron i rampljuset på grund av stora revisionsskandaler 

där resultatet manipulerats. Trots att oberoende granskning gjorts av företagens 

räkenskaper uppfylldes inte tillförlitligheten. Dessa företag utnyttjade subjektiviteten i en 

bredare bemärkelse än vad lagen tillät.  

 

För att komma tillrätta med detta problem och förhindra att liknande skandaler skulle 

kunna upprepas införde USA år 2002, förutom de redan befintliga, ett ytterligare 

regelverk som kom att kallas Sarbanes-Oxley Act. Syftet med detta regelverk var att det 

skulle förbättra kvalitén på företags finansiella rapporter (Ronen & Yaari, 2008, s. 44). 

 

I Sverige har också ett par fall av skandaler inträffat där företag manipulerat de finansiella 

rapporterna för att vilseleda företagets intressenter. Några kända fall är Eniro och 

Prosolvia. I fallet Eniro störtdök aktien under mitten av 2014 efter att personal i företagets 

toppskikt bokfört intäkter i en tidigare period än då prestationsåtagande utförts vilket blåst 

upp resultatet sedan 2013 (Petersson, 2014).  

 

Vidare har vi det tidigare framgångsrika IT-företaget Prosolvia som börsnoterades år 

1997 med en stark utveckling under det första året på Stockholmsbörsen (Söderlind, 

2013). Under 1998 började dock media ifrågasätta bolagets bokslut, det kom bland annat 

skriverier om att bolaget blåst upp resultatet med 105 miljoner kronor, vilket ledde till att 

aktien sjönk som en sten (Söderlind, 2013). Innan 1998 nått sitt slut gick bolaget i konkurs 

och ledningen blev åtalade för bokföringsbrott och svindleri, ledningen friades av 

tingsrätten 2005 men PwC stämdes och fick en fällande dom av hovrätten 2013 

(Söderlind, 2013). 

 

I det erkända talet The Numbers Game av Arthur Levitt (1998) påtalas den gråzon som 

redovisningsreglerna öppnat upp för, en gråzon mellan vad som är lagligt och bedrägeri. 

Arthur Levitt har länge arbetat för att skydda investerare genom sitt ordförandeskap i U.S. 

Securities and Exchange Commission (SEC) och understryker i sitt tal vikten av att få till 

en förbättring av redovisningen och upplysningskraven. Levitt (1998) påpekar dock att 

flexibilitet inom redovisning är av stor vikt för att hänga med i en föränderlig miljö med 

ständigt nya affärsinnovationer. Han menar vidare att problematiken uppkommer när 

människor utnyttjar detta för att förvränga redovisningen, ta genvägar och där detta 

resulterar i att resultatrapporteringen speglar ledningens önskemål snarare än företagets 

underliggande finansiella resultat.  

 

Exempel på problemområden som Levitt (1998) påtalar är intäktsredovisningen och 

periodiseringar. Levitt (1998) lyfter fram att om ett företag inte lämnar meningsfulla 

upplysningar till investerare kommer bandet och förtroendet mellan aktieägare och 

företaget bli hårt testat. Han tillägger att det finns ett behov av en kulturell förändring. 

Siffrornas hederlighet i den finansiella redovisningen menar Levitt (1998) är direkt 

relaterade till de långsiktiga intressena i bolaget och att även om frestelserna och trycket 

är stort, är bedrägeri i slutändan självförstörande. 
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Ovanstående fenomen har kommit att kallas för earnings management, vilket vanligen 

översätts till resultatmanipulering. Resultatmanipulering är enligt Healy & Wahlen (1999, 

s. 368) ett agerande där ledningen använder bedömningar i samband med den finansiella 

rapporteringen och strukturerar transaktioner för att ändra den finansiella rapporteringen 

för att vilseleda företagets intressenter om det underliggande ekonomiska resultatet. 

Ronen & Yaari (2008, s. 25) menar att resultatmanipulering är något som används för att 

ge en missvisande bild eller minska transparensen i de finansiella rapporterna.  

 

Resultatmanipulering är inte omedelbart observerbart (Miloud, 2014, s. 121). Tidigare 

forskning som undersökt resultatmanipulering har fokuserat på två olika former för att 

undersöka förekomsten av resultatmanipulering; antingen genom (1) “Accruals 

Management (AM)” eller (2) “Real Activities Management (RAM)”. Den första typen 

genomförs genom att använda den flexibilitet som finns inom redovisningen och med 

subjektiva bedömningar påverka resultatet genom diskretionära periodiseringar. 

Diskretionära periodiseringar innebär avvikande eller onormala (abnormala) 

periodiseringar som indikerar resultatmanipulering. Och den andra genom att ledningen 

påverkar resultatet genom operativa åtgärder (Kothari et al., 2016, s. 559–560).  

 

Det är den första typen av resultatmanipulering, AM, som vi ämnar undersöka vidare i 

denna studie. Det är denna typ som Levitt (1998) pekar på och som Worldcom, Tyco, 

Adelpia, Enron, Eniro och Prosolvia använde sig av för att vilseleda intressenter. Det 

redovisade resultatet under emissioner drivs enligt Teoh et al. (1998b, s. 76) i stor 

utsträckning av just diskretionära periodiseringar och inte av kassaflödespåverkande 

åtgärder. 

 

Det Levitt (1998) var inne på och den problematik vi redogjort för är de subjektiva 

bedömningar som tillåts vilket kan vara på både gott och ont, då det öppnar upp för att 

redovisningen används för att lura och vilseleda ens intressenter. Det subjektiva 

tolkningsutrymme i redovisningen som finns för den första typen av resultatmanipulering 

(AM), finns inte för den andra formen (RAM) vilket beror på att kassaflödet inte 

innehåller den möjligheten att “dribbla med”. Det innebär att möjligheten till att 

investerare upptäcker resultatmanipulering via ledningens operationella åtgärder blir 

mycket svårare än om det gjorts med diskretionära periodiseringar (Kothari et al., 2016, 

s. 560).  

 

Gällande resultatmanipulering vid just börsintroduktioner adresserar Ronen & Yaari 

(2008, s. 147) en intressant frågeställning, hur värdefullt det är att företaget går med vinst? 

Ifall det kan anses vara det, bör aktiepriserna påverkas av företagets vinster, gör de inte 

det bör resultatmanipulering ses som meningslöst då företagets vinst inte är värdefullt. Vi 

som har läst kurser inom ekonomi eller har en gnutta intresse av ekonomi blir nog 

förvånad av detta resonemang, då vi tänker att företagets vinst självklart bör påverka, men 

det är tidpunkten för när de börjar uppvisa vinst som är intressant. Ronen & Yaari (2008, 

s. 147) med stöd av Cheng & Firth (2000) menar på att rapporterad vinst inte kan ses som 

värdefull då denna historiska information inte är tillräcklig för att klargöra hur framtida 

vinster kommer att se ut för företagen som börsintroducerats. Det som ska tilläggas är att 

dessa börsintroducerade företag tenderar vara små och inte än börjat visa vinst på sista 

raden. 

 

Detta resonemang kan exemplifieras genom att titta tillbaka historiskt då IT-bubblan ägde 

rum under den senare delen av 1990-talet och en bit in på 2000-talet. Dotcom-bolag växte 
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sig stora på väldigt kort tid. IT-bolagen börsintroducerades med höga värderingar där 

värderingen inte gjordes utifrån företagets intjäningsförmåga, det vill säga aktiekurserna 

speglade inte företagens rapporterade vinster. Fokuset vid värdering av ett IT-bolag kunde 

baseras på absurda saker som exempelvis hur många medlemmar företaget hade i dess 

kundklubb, det kunde utgöra företagets viktigaste tillgång - oberoende av om dessa köpte 

något eller inte. Här skapades förhoppningar om framtida vinster och ett köp av aktier var 

något som sen skulle ge en belöning i form av att dessa vinster skulle kunna realiseras, 

men resultatet blev att förhoppningarna aldrig uppfylldes och aktiemarknaden störtdök 

(Aronsson, 2014). Ronen & Yaari (2008, s. 147) lyfter att Bartov et al. (2002), Rajgopal 

et al. (2002) och Singer (2007) visar empiriska bevis på att internetbolag och andra 

nystartade företag inte kan bedömas utifrån deras resultat om de rapporterar negativa 

kassaflöden eller förluster.  

 

Det är en intressant frågeställning om hur värdefull ett företags resultat ska ses vid en 

börsintroduktion. Att företaget går med vinst är självklart avgörande för företagets 

överlevnad på längre sikt, men frågan här är, om ett företag i början av dess livscykel 

måste rapportera vinst? Ett nystartat företag som inte än rapporterat vinst, men har stor 

tillväxtpotential, är det nödvändigtvis sämre än ett lika ungt företag som går med vinst, 

men inte uppvisar samma tillväxtpotential?  

 

En börsintroduktion kan som sagt ses som ett naturligt steg för kapitalanskaffning för att 

kunna fortsätta växa, detta kan dessutom vara den enda utvägen för detta ändamål. Det 

kan exempelvis vara fallet för ett mindre snabbväxande bolag som ännu inte uppvisar 

någon lönsamhet, vilket kan ses som fullt naturligt då unga svenska bolag har haft svårt 

att nå lönsamhet de 10 första åren i företagets livscykel (Svenskt Näringsliv, 2012). Det 

kan vara svårt att få fortsatt finansiering från privata finansiärer eller lyfta fler lån genom 

banker. Då kan den enda utvägen vara att gå publikt och investerare/analytiker får brottas 

med att bedöma hur stor vikt som ska läggas på historisk vinst för att avgöra företagets 

förväntade framtida vinster.  

 

Miloud (2014, s. 117) lyfter att flertalet studier visar på förekomsten av 

resultatmanipulering vid börsnotering. Teoh et al. (1998a; 1998c) är av tydlig relevans 

för vår studie då de har påvisat att resultatmanipulering förekommer i samband med att 

företag börsintroduceras. I denna tidigare forskning menar de att anledningen till varför 

resultatmanipulering skulle vara gynnsamt vid en börsintroduktion är på grund av 

informationsasymmetrin mellan företaget och investerare. Efter börsintroduktionen 

minskar dock informationsasymmetrin vilket medför att investerare kan se de faktiska 

värdena. 

 

Friedlan (1994) visar på att resultathöjande diskretionära periodiseringar utförs av 

börsnoterande företag i den finansiella redovisningen som släpps före börsnoteringen. 

Detta är förenligt med synen att företagets resultat påverkar noteringspriset. Mulford & 

Comiskey (2005) menar att intäkterna anses vara de viktigaste inom redovisningen och 

som ett resultat av detta berör alla typer av resultatmanipulering företagets intäkter. 

 

Det finns brist på tidigare empiri som undersöker den svenska aktiemarknaden och 

huruvida resultatmanipulering förekommer i samband med att företag börsnoteras. De 

regelverk Sverige tillämpar för redovisning påminner om eller är rent av identiska med 

andra länder där forskning funnit bevis för huruvida resultatmanipulering förekommer i 

samband med börsnotering. Dock finns även studier som utgått från europeiska länder 
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som inte finner några bevis för detta. Tidigare studier som undersökt den amerikanska 

marknaden, som till skillnad mot andra länder följer US GAAP, är dock mer kongruent i 

att de finner bevis för resultatmanipulering. Som vi varit inne på tidigare finns det här en 

skillnad i huruvida ett regel- eller principbaserat regelverk följs, vilket skulle kunna ha 

betydelse för om resultatmanipulering sker eller inte. 

 

Vidare var det starkt intresse för att notera sig på den svenska marknaden under 2017 och 

prognoser för 2018 tyder på att intresset kommer att fortsätta. Även fast tydliga spelregler 

och noteringskrav finns för företag som ämnar att börsintroduceras på den svenska 

marknaden kan det, som vi kommer att gå in på mer i detalj i kommande kapitel, finnas 

incitament för företagen att använda den rådande informationsasymmetrin till sin fördel 

och förfina det redovisade resultatet. Därför ställer vi frågan om resultatmanipulering 

förekommer i samband med börsintroduktion på den svenska aktiemarknaden. 

 

1.2 Syfte 

 

Med denna uppsats ämnar vi empiriskt undersöka om resultatmanipulering förekommer 

bland svenska bolag då de börsnoteras. Vi avser att undersöka förekomsten av 

resultatmanipulering 1 år före, samma år samt 1 år efter börsintroduktionen. 

 

Genom att undersöka huruvida förekomsten av resultatmanipulering har för samband med 

börsnotering bidrar denna undersökning med en ökad möjlighet för investerare att 

förutspå företags manipulation av räkenskaper vid dessa situationer. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Utifrån ovan framställda problembakgrund och problemdiskussion samt studiens syfte 

har följande övergripande frågeställning formulerats: 

 

Finns det samband mellan börsintroduktion och nyttjande av resultatmanipulering på 

den svenska aktiemarknaden?  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Denna undersökning avgränsas till att det är endast svenska bolag som börsintroduceras 

som kommer att analyseras. I Sverige finns ett flertal börslistor där vi valt följande listor; 

Nasdaq OMXS, NGM Equity, Aktietorget, First North och Nordic MTF. Vi uteslöt OTC-

listan vilket är en inofficiell lista där inofficiell handel bedrivs. Detta för att tidigare 

studier vi har tagit del av har inte behandlat inofficiella listor samt att säkerställa att 

finansiell information fanns tillgänglig vid insamlandet av datamaterialet.  

 

Till sist avgränsade vi tidsspannet för vår undersökning till att undersöka företag som 

börsintroducerats under tidsperioden 2012–2015. År 2015 blev sista året eftersom vi 

önskade att inhämta finansiell information för året efter företaget gått publikt och 2016 är 
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det senaste året där finansiell information finns tillgänglig. Anledningen till att vår 

undersökning inkluderar börsnoteringar som sträcker sig bakåt i tiden till 2012 var för att 

kunna erhålla ett tillräckligt stort urval för genomförandet av tester. Genom att undersöka 

dessa åren studeras fenomenet under år som ligger nära i tiden, därav kan studiens resultat 

påvisa fenomenets aktualitet. 

 

1.5 Terminologi och förkortningar 

 

Vi har valt att kortfattat redogöra för den terminologi och de förkortningar som löpande 

används i denna studie. Vidare då den största delen av information som inhämtats till vår 

uppsats är baserat på utländska studier samt att litteraturen är skriven på engelska kommer 

begrepp och termer att i den löpande texten att översättas till svenska, men i fotnoter 

kommer begrepp och termer att delges på engelska vid de fall där de varit svåra att 

översatta till svenska. 

 

Accruals Management (AM) Manipulering av resultatet med hjälp av  

   diskretionära periodiseringar. 

 

Discretionary accruals (DA) Diskretionära periodiseringar anses vara  

avvikande, “onormala” periodiseringar, vilket 

indikerar resultatmanipulering. 

 

IPO (Initial Public Offerings) Nyintroduktion, börsintroduktion. 

 

Non-discretionary accruals (NDA) Icke-diskretionära periodiseringar anses vara  

“normala” periodiseringar och ingen antydan på 

resultatmanipulering. 

 

Prospekt    En handling som måste upprättas av företaget  

eller “underwriter” när aktier erbjuds till 

allmänheten. Handling som upprättas i syfte för 

att investerare ska delges all relevant 

information för att kunna göra en välgrundad 

värdering av företagets aktier. 

 

Real Activities Management (RAM) Manipulering av resultatet genom operativa

   åtgärder som påverkar kassaflödet. 

  

 

Seasoned equity offering  Nyemission. När ett företag som redan är  

börsnoterat ger ut nya aktier för att få in mer 

kapital till företaget.  

 

Teckningspris  Det pris som aktien handlas till vid en teckning  

i börsintroduktionen, det vill säga - det pris som 

aktien handlas till vid öppningen den första 

handelsdagen på en noterad lista. 
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Total accruals (TA) Totala periodiseringar som består av icke-

diskretionära och diskretionära periodiseringar 

(Healy 1985, s. 94). 

 

Underwriter(s) Ett finansinstitut som exempelvis en 

investmentbank eller annat värdepappersinstitut 

som bär hela eller delar av risken vid en 

börsintroduktion. Kan inneha andra roller under 

en nyintroduktion, såsom analys av företaget, 

rådgivare, vägledning kring juridiska frågor, 

marknadsföring av börsintroduktionen etc. 

 

 

Underwriting spread  Skillnaden mellan vad “underwriter” betalar för  

företagets aktier och priset på aktierna som 

allmänheten erbjuds att teckna till vid en 

börsintroduktion. 

 

Working capital accruals (WC) Periodiseringar av rörelsekaraktär. 
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2. Teoretisk metod 
 

Detta kapitel ämnar ge förståelse om bakomliggande synsätt som ligger som grund i 

studien. I kapitlet redogörs för författarnas förförståelse, verklighetssyn, kunskapssyn, 

angreppssätt, forskningsstrategi och perspektiv. Avslutningsvis presenteras 

litteratursökning samt en kritisk granskning av använda källor. 

 

2.1 Förförståelse 

 

Med förförståelse menas den kunskap och uppfattningar som genererats från tidigare 

erfarenheter och upplevelser (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Bjereld et al. (2009, s. 

14) lyfter att det alltid existerar en medveten eller omedveten förförståelse hos forskaren. 

De menar vidare att mötet mellan vår förförståelse av verkligheten och verkligheten 

såsom vi uppfattar den är det som ligger som grund för den vetenskapliga 

problemformuleringen. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 76) är förförståelsen uppdelat 

i två delar, förstahands-förförståelse som grundar sig i tidigare upplevelser och 

andrahands-förförståelse som hämtas från det teoretiska genom exempelvis litteratur, 

föreläsningar, seminarier eller berättelser erhållna från andra individer. 

 

Vi som står bakom denna studie besitter till stor del liknande bakgrund med hänvisning 

till studier. Vi har studerat Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 

universitet och haft samma kursinnehåll genom programmets gång på kandidatnivå, 

vilket inkluderar fördjupning inom redovisning. På masternivå valdes olika inriktningar, 

nämligen finansiering respektive redovisning, vilket medför en kunskapsbredd som vi 

anser är till stor fördel i genomförandet av denna studie.  

 

Våra masterstudier genomfördes i sin helhet på engelska vilket har förbättrat våra 

språkkunskaper. Då en stor del av litteraturen och vetenskapliga artiklar som inkluderats 

i uppsatsen är författade på engelska har våra ökade språkkunskaper varit till god hjälp 

för att förstå dessa texter. Vidare, under databehandlingsprocessen kommer vi ha stor 

användning av att ha studerat statistik. Detta kommer underlätta genomförande och 

tolkningar av statistiska tester och föranleder mer tillförlitliga slutsatser. 

 

2.2 Verklighetssyn 

 

Eliasson (1995, s. 167) lyfter att det hör till forskningsarbetets hederlighet att fastställa 

var vi står rörande ontologiska och epistemologiska frågor samt att genom 

forskningsprocessens gång sträva efter att handla enligt dessa, det vill säga vår världsbild 

och kunskapssyn. Nedan följer en redogörelse för ontologin som efterföljs av ett avsnitt 

om epistemologin. 

 

Verklighetssynen, eller den ontologiska ståndpunkten, handlar i grund och botten om hur 

den sociala verkligheten ska uppfattas (Bryman, 2011, s. 35; Long et al., 2000, s. 190). 

Ontologi, menar Bryman (2011, s. 35), avser “vad som finns” eller som Johansson-

Lindfors (1993, s. 34) uttrycker det “varandets natur”. Det centrala inom ontologin 

handlar om huruvida den sociala verkligheten uppfattas som konstruerad av de sociala 
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aktörerna utifrån deras uppfattningar och handlingar eller om den sociala verkligheten 

besitter en yttre verklighet (Bryman, 2011, s. 35). Dessa ontologiska synsätt kallas 

objektivism respektive konstruktionism. 

 

Objektivismen kan närmare beskrivas som en ontologisk ståndpunkt där sociala 

företeelser är oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36). Sociala företeelser ses 

alltså som något utanför intellektet som inte är påverkningsbara av individen. Inom 

konstruktionismen, å andra sidan, är sociala företeelser något som kontinuerligt skapas 

av sociala aktörer i sitt samspel med egna tolkningar och som därmed också är i ständig 

förändring (Bryman, 2011, s. 37). 

 

För denna studie är det objektivistiska synsättet det som bäst överensstämmer med 

verkligheten som studeras, en enda verklighet oberoende av de sociala aktörerna. Studien 

baseras på sekundärdata vilket grundar sig i företags årsredovisningar som sedan 

publicerats i databasen Serrano. Datat kommer inte att manipuleras av oss som utför 

studien vilket medför att processen kan beskrivas som objektiv, vi ämnar granska datat 

utifrån hur det faktiskt ter sig. 

 

Dock måste datamaterialets kvalitet bedömas och om eventuella extremvärden påträffas 

måste dessa hanteras på ett sätt som medför att analysen av det resultatet testerna ger oss 

ska anses vara trovärdiga och tillförlitliga. I sådant fall uppkommer ett val att helt 

objektivt fortsätta med ett datamaterial som kommer ge felaktiga skattningar och resultat 

på grund av en eller flera inflytelserika/felaktiga observationer eller frångå objektiviteten 

och hantera dessa på något sätt. Skulle objektiviteten frångås kommer vi eftersträva att 

göra det med stöd från den tidigare empirin. För att exemplifiera detta kan nämnas att vi 

använt winsorize för att hantera extremvärden. Här gjordes en subjektiv bedömning i form 

av att bestämma en kritisk gräns för vilka extremvärden som skulle ersättas med nya 

värden i datamaterialet, där vi följde Kothari et al. (2005) metodologi. Mer om detta tas 

upp i kapitel 6 som berör den praktiska metoden. 

 

2.3 Kunskapssyn 

 

Saunders et al. (2012, s. 132) lyfter att kunskapssynen, även kallad vetenskapssyn eller 

epistemologi, avser vad som utgör acceptabel kunskap i en studie. Lundahl & Skärvad 

(1999, s. 38) menar att vetenskapligt arbete sker utifrån vissa spelregler och att 

vetenskapssynen avgör samt motiverar vilka spelregler som ska tillämpas. Det finns två i 

grunden olika synsätt vilka benämns positivism och hermeneutik. Lundahl & Skärvad 

(1999, s. 44) lyfter att positivismen är en grundpelare för kvantitativ metod medan 

motsvarande för kvalitativ metod består av hermeneutiken. 

 

Positivismens huvuddrag är enligt Lundahl & Skärvad (1999, s. 39) att utgå från det som 

är verkligt och iakttagbart och att slutsatser ska verifieras med empiriska data. De menar 

vidare att det är viktigt att skilja på fakta och värderingar. Utifrån en enhetlig vetenskaplig 

metod är målet att söka kausalitetssamband, att förklara, vilket även Johansson-Lindfors 

(1993, s. 40) belyser. I motsats till detta är hermeneutikens huvudsakliga syfte att tolka 

och förstå människors upplevelse av sin situation och dess betydelse för beslut och 

handlingar (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 43; Johansson-Lindfors, 1993, s. 40).  
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I denna studie ämnar vi visa på förekomsten av och samband mellan två olika företeelser. 

Baserat på tidigare forskning och teorier inom ämnet byggs studien upp där finansiell data 

utifrån hypotesuppställning kommer studeras med beprövade metoder. Studien baseras 

på objektiv fakta och inte människors värderingar av fenomenet. Studiens angreppssätt 

följer därmed den positivistiska kunskapssynen. Till detta kan tilläggas att den 

positivistiska kunskapssynen är den som är mest lämplig när studier bedrivs inom just 

redovisning (Smith, 2017, s. 18). 

 

2.4 Angreppssätt 

 

Det finns två huvudsakliga angreppssätt inom samhällsvetenskaplig forskning där ett 

motsatt förhållande ses mellan teori och praktik, deduktiv och induktiv teori (Bryman, 

2011, s. 26). Enligt Saunders et al. (2012, s. 145) finns även ett tredje angreppssätt, 

abduktiv teori. 

 

Den deduktiva teorin hör enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 55) ihop med en objektiv 

verklighetsuppfattning medan den induktiva teorin hör samman med en subjektiv 

verklighetsuppfattning. Enligt Bryman & Bell (2017, s. 42) är det deduktiva 

angreppssättet det vanligaste inom samhällsvetenskapen. Med en deduktiv ansats utgår 

forskaren från det man redan vet inom området och aktuella teoretiska överväganden för 

att sedan utifrån detta härleda hypoteser som granskas empiriskt (Bryman, 2011, s. 26; 

Bryman & Bell, 2017, s. 42–43). Vidare, utifrån erhållet resultat kan de uppsatta 

hypoteserna accepteras eller förkastas och resultatet kopplas sedan till den tidigare 

forskningen. 

 

I den induktiva teorin går forskaren i motsatt riktning, här är teorin resultatet av 

forskningsstudien (Bryman, 2011, s. 28). I detta angreppssätt dras generaliserbara 

slutsatser utifrån de observationer och resultat som genererats i studien (Bryman, 2011, 

s. 28). En viktig aspekt här är att empirin genereras med få teoretiska förföreställningar 

för att inte detta ska färga den genererade teorin (Johansson-Lindfors, 1993, s. 58). 

Induktiv forskning har fokus på insamling och behandling av empirisk data. Vidare pågår 

urval och hur materialet tolkas kontinuerligt under studiens gång. Forskaren fortsätter sin 

datainsamling och efterföljande tolkning tills hen anser att en teori har genererats 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 59). 

 

I den abduktiva teorin, som Saunders et al. (2012, s. 145) samt Bryman & Bell (2017, s. 

46) talar om, anammas en kombination av den deduktiva och induktiva teorin som blivit 

populär inom främst den kvalitativa forskningen. Slutsatser skapas utifrån genererade 

observationer och resultat i studien som används för att skapa eller redigera en befintlig 

teori och som sedan testas genom ytterligare datainsamling. 

 

Denna studie kommer att utgå från en etablerad teori inom ämnesområdet; teorin om 

informationsasymmetri, vilket föranleder ett deduktivt angreppssätt. Vi kommer ställa 

upp en eller flera hypoteser utifrån dessa tidigare teorier och forskning inom området som 

sedan testas empiriskt med beprövade metoder. Resultatet av detta kommer i sin tur att 

analyseras mot den tidigare forskningen. Johansson-Lindfors (1993, s. 56) lyfter att i och 

med det sätt att närma sig den empiriska verkligheten vid deduktion förutsätts en 

positivistisk kunskapssyn, som vi redogjort för i avsnitt 2.4 ovan. 
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Figur 1. Deduktivt angreppssätt - Relationen mellan teori och forskning 

 

2.5 Forskningsstrategi 

 

Inom samhällsvetenskapen finns två centrala undersökningsmetoder som ofta skiljs åt, 

nämligen den kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategin (Bryman & Bell, 2017, s. 

58). Valet av metod, och dess lämplighet, grundar sig i antaganden om den underliggande 

karaktären hos studiens objekt (Bryman & Bell, 2017, s. 58; Long et al., 2000, s. 190). 

Med detta avses den ontologiska, epistemologiska och metodologiska karaktären av 

samhället och samhällsvetenskapen. Användningen av en viss forskningsmetod är ett 

naturligt resultat utifrån de tidigare antagandena (Long et al., 2000, s. 191). 

 

Long et al. (2000, s. 190) menar att perspektiven sträcker sig, längs ett kontinuum, från 

högt objektiv forskning (kvantitativ) till högt subjektiv forskning (kvalitativ). Vidare 

lyfter Long et al. (2000, s. 195) att ett kvantitativt tillvägagångssätt vanligtvis används då 

tidigare teorier appliceras och testas, medan ett kvalitativt tillvägagångssätt är mer 

lämpligt vid generering av ny teori. Användandet av den kvantitativa metoden medför 

ofta komplexa modeller som belyser statistiska samband, vilket kan ställas mot den 

kvalitativa metoden som snarare undersöker bakomliggande beteenden för en viss 

omständighet eller fenomen (Smith, 2017, s. 79–80). 

 

Då denna studie utgår från en objektiv verklighet, bygger på deduktivt angreppssätt och 

positivistisk kunskapssyn menar Bryman (2011, s. 40) att studien bör utgå från en 

kvantitativ forskningsstrategi. Det kan dessutom konstateras att den kvantitativa metoden 

är vanligt förekommande vid studier av resultatmanipulering (se t.ex. Cohen et al., 2008; 

DuCharme et al., 2001; Jones, 1991; Teoh et al., 1998a, 1998b, 1998c). Utifrån 

ovanstående anammas den kvantitativa forskningsstrategin för studien. 

 

2.6 Sammanfattande forskningsstrategi 

  

Forskningsstrategin påverkas av den underliggande problemformuleringen för studien. 

Då vi ämnar undersöka sambandet mellan resultatmanipulering och börsnotering antas en 

positivistisk kunskapssyn och en objektivistisk verklighetssyn. Lundahl & Skärvad 

(1999, s. 41) lyfter grundläggande antaganden och principer som belyser vår 

forskningsstrategi. Detta innefattar att vi genom studien kommer utgå från att det finns 

en objektiv verklighet och ämnar avbilda verkligheten som den är. Vi vill alltså med 

studien klargöra hur något är och alltså inte komma med ett uttalande om hur det bör 

vara. Utifrån detta anammas den deduktiva forskningsstrategin, där vi utgår från den 

etablerade teorin om informationsasymmetri. Detta medför i sin tur att den kvantitativa 
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metoden blir ett givet val, då risken för subjektiva bedömningar minimeras och vi erhåller 

en bredd i studiens resultat. I figur 1 nedan har vi valt att presentera en överblickande 

modell av studiens forskningsprocess som vi redogjort för ovan. 

 

 

 
 

Figur 2. Studiens forskningsprocess 

 

2.7 Perspektiv 

 

Ur vilket perspektiv studien utgår från är av vikt att belysa då problem och 

frågeställningar kan ses från olika synvinklar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 

39). Denna studie antar ett perspektiv mot investerare. Detta grundar sig i studiens syfte 

samt det bidrag den ämnar generera. Studien baseras på information som finns tillgänglig 

i företags årsredovisningar och är således offentlig information som potentiella 

investerare har rätt att ta del av och analysera. Huruvida företag engagerar sig i 

resultatmanipulering är av intresse för investerare och andra intressenter. Ur investerarens 

perspektiv är företagets ekonomiska ställning det underlag som till stor del används för 

att fatta beslut om huruvida företagets aktier är köpvärda eller inte. Ger företaget en alltför 

“ljus” bild av företagets räkenskaper genom att vinsten manipulerats är investerares 

beslutsunderlag av bristande karaktär.  

 

2.8 Litteratursökning 

 

Sökord: Earnings management, resultatmanipulering, IPO, börsintroduktion, 

information asymmetry. 

 

Genomförd litteratursökning för denna studie bidrog med kunskap om tidigare studier 

och teorier inom området. Som Bryman & Bell (2017, s. 116) lyfter, har detta resulterat i 

kunskaper om vad som är känt inom området, relevanta begrepp och teorier och inte minst 

vilka forskningsstrategier som tillämpats.  

 

För att finna lämplig litteratur har flertalet databaser via Umeå Universitetsbibliotek 

kommit till användning där passande nyckelord har använts. Vi har även funnit flera 

artiklar inom ämnesområdet genom att studera några av de vetenskapliga artiklarnas 

litteraturlista. Litteratur i form av böcker har till viss del tillämpats, främst rörande val av 

metodik och den statistiska undersökningen, men även inom redovisning och 

manipulering av denna för att vi önskade erhålla en kunskapsbredd. 
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2.9 Källkritik 

 

Vi har anammat en kvantitativ forskningsdesign där studien bygger på tidigare teorier och 

forskning. För att säkerställa kvaliteten på de källor vi inhämtat information från har vi 

valt att utgå från de riktlinjer Thurén (2013, s. 7–8) nämner är av vikt vid källkritik; 

oberoende, tendensfrihet, äkthet samt tidssamband. Befring & Andersson (1994, s. 175) 

menar på att tillförligheten av de valda källorna måste granskas kritiskt innan de används 

i studien. Ytterligare en viktig grundsats vid källkritik är enligt Ejvegård (2009, s. 72) 

färskhetskravet, som innebär att senare publicerade vetenskapliga artiklar och litteratur är 

bättre än äldre på grund av att dessa bör beakta den tidigare empirin och teorier inom 

ämnesområdet. Principen om tidssambandet är även den inne på källans färskhet, men i 

den aspekten sambandet mellan den inträffade händelse och tidpunkten för när det 

berättats (Thurén, 2013, s. 7). Vidare lyfter Thurén (2013, s. 7) vikten av att källan är det 

den påstår sig vara för att källans äkthet ska vara uppfylld. 

 

Vi har vid insamlandet av relevant information för vår studie använt oss av primärkällor 

för att uppfylla kravet om äkthet och oberoende. Ett material kan av misstag lätt 

förvanskas då det tas ur sitt sammanhang och bryter då mot kravet om oberoende 

(Ejvegård, 2009, s. 71; Thurén, 2013, s. 8). Subjektivitet kan sägas komma in i bilden då 

en källa ska översättas eller tolkas. Vi har dock frångått att använda oss av primärkällor i 

två fall där vi valt att andrahandsreferera på grund av att artiklarna inte varit tillgängliga. 

Vi anser dock att den litteratur där dessa blivit refererade i är av god kvalitet och vidare 

att dessa artiklar är av god kvalitet då de har blivit citerad i tidigare forskning som är 

expertgranskade och publicerade i A*-journaler. Vi har strävat efter att använda oss utav 

vetenskapliga artiklar ur högt ansedda journaler. 

 

I några fall hänvisar vi till rapportering som skett via dagstidningar vars äkthet, oberoende 

och tendensfrihet kan ifrågasättas. Den information som framkommer där kan vara 

vinklad av exempelvis politiska skäl och bryter då mot tendensfriheten då källan på ett 

korrekt sätt utan personliga intressen och andra dolda intressen ska återspegla 

verkligheten (Thurén, 2013, s. 8). Syftet med att dessa källor ändå inkluderats är att vi 

ville lyfta aktualiteten av vår problemformulering. Dessa har valts ut utifrån att de 

publicerats i relativt trovärdiga dagstidningar som relaterar till ämnet och att de uppfyller 

färskhetskravet. 

  



 

15 
Backlund & Wiklund 

3. Praktisk referensram 
 

I detta tredje kapitel följer en presentation av praktiska begrepp som ligger till grund för 

förståelsen av resultatmanipulering vid börsintroduktioner. Kapitlet inleds med definition 

av resultatmanipulering och de olika sätt fenomenet kan komma till uttryck samt 

tillhörande motiv. Därefter följer beskrivning av börsnoteringsprocessen i Sverige och 

avslutningsvis lyfts motiv till börsintroduktion. 

 

3.1 Resultatmanipulering 

 

Tidigare forskning skiljer sig i hur resultatmanipulering definieras, därför kan det sägas 

inte finnas någon allmänt vedertagen definition. Scott (2012, s. 423) definierar 

resultatmanipulering som:  

 

“...the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so 

as to achieve specific objectives.” 

 

medan den kanske mest använda definition är Healy och Wahléns (1999, s. 368) mer 

utvecklade definition: 

 

“...when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to 

alter 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.”  

 

Med detta menar Healy & Wahlén (1999, s. 368) att inom resultatmanipulering inkluderas 

dels handlingar som är skadliga för aktieägarna i och med att deras investeringsbeslut 

baseras på felaktig information, men begreppet inkluderar även att andra intressenter 

skadas genom ledningens handlingar med syfte att påverka avtalsmässiga utfall. Watts & 

Zimmerman (1990, s. 135) menar att resultatmanipulering uppkommer när ledningen 

utnyttjar sitt utrymme till bedömning inom redovisningen och detta kan enligt Fields et 

al. (2001, 260) vara antingen värdehöjande för företaget eller opportunistiskt. Miloud 

(2014, s. 117) menar att den utmärkande egenskapen för resultatmanipulering är att den 

sker avsiktligen, till skillnad mot dålig redovisning eller enkel slumpmässighet. Detta 

handlande är något som bryter mot de av IASB (2010, QC5) uppställda grundläggande 

kvalitativa egenskaperna för finansiell information, nämligen relevans och 

verklighetstrogen framställning. 

 

Davidson et al. (2004, s. 267) lyfter att resultatmanipulering kan användas för att 

åstadkomma ett högre eller lägre redovisat resultat än vad det annars skulle vara. Företag 

kan vilja jämna ut sitt resultat för att visa på en successiv vinstökning då detta är något 

som signalerar stabilitet, pålitlighet, tillväxt och fortsatt framgång framöver (Davis-

Friday & Frecka, 2002, s. 60). Det talas om att företagsledningar känner stor press att leva 

upp till investerarnas förväntningar och att deras förmåga att förvalta företaget bedöms 

utifrån deras förmåga att generera jämnt ökade intäkter (Davis-Friday & Frecka, 2002, s. 

61).  
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Dechow & Skinner (2000, s. 238) menar att användning av resultatmanipulering upp till 

en nivå fungerar som ett sätt för ledningen att kommunicera information om företagets 

framtidsutsikter som därmed är fördelaktigt för investerare. Även Healy & Wahlen (1999) 

lyfter att ledningen kan använda det utrymme som finns för bedömningar inom 

redovisningen till att göra de finansiella rapporterna mer informativa. Det borde vara en 

målsättning för ett företags ledning att resultatmanipulering utförs i den meningen att få 

till ett resultat som speglar den ekonomiska verkligheten för företaget (Davis-Friday & 

Frecka, 2002, s. 67). Detta skulle innebära att rapportera de bästa uppskattningarna för 

intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder utifrån befintliga regler och 

begränsningar. Detta är dock inte fallet då det finns starka bevis att resultatmanipulering 

med avsikten att vilseleda intressenter förekommer (se t.ex. Healy, 1985; Guidry et al., 

1999; DeFond & Jiambalvo, 1994 och Teoh et al., 1998a, 1998b). 

 

Davis-Friday & Frecka (2002, s. 67) menar att fastän utvecklade kapitalmarknader är 

relativt effektiva är avsiktlig resultatmanipulering med syfte att vilseleda investerare 

allmänt förekommande och fungerar till viss mån. Dock väntar allvarliga konsekvenser 

när sådan resultatmanipulering upptäcks. Schrand & Zechman (2012, s. 311) menar 

dessutom att resultatmanipulering är som en “slippery slope” till växande avsiktlig 

felrapportering. Detta associeras med en överdriven självsäkerhet hos chefer, som de visar 

ökar sannolikheten till att företag hamnar i denna “slippery slope” till felrapportering 

(Schrand & Zechman, 2012, s. 323). Fombrun et al. (2000, s. 87–88) och Roychowdhury 

(2006, s. 338) lyfter de negativa effekterna som oetisk redovisning medför på företagens 

värde, deras rykte och förtroende. När det som företagens intressenter förväntar sig inte 

införlivas medför det skador på företagets rykte som vidare leder till minskad ekonomisk 

avkastning och aktieägarvärde. 

 

Jones (1991, s.206) lyfter att resultatmanipulering kan utföras på olika sätt och tar upp 

alternativ såsom användandet av periodiseringar, ändring av redovisningsmetod och 

ändring av kapitalstruktur. Tidigare forskning har primärt delat in resultatmanipulering i 

två olika former. Den första metoden med hjälp av periodiseringar och den andra genom 

operationella åtgärder som påverkar kassaflödet (Fudenberg & Tirole, 1995, s.76). I figur 

3 nedan illustreras dessa två olika strategierna, även kallade Accruals Management (AM) 

och Real Activities Management (RAM), samt de enligt Miloud (2014, s.121) 

huvudsakliga empiriska studierna inom de båda strategierna.  

 

Användandet av RAM kan involvera timing av försäljning genom ökade prisrabatter eller 

mer frikostiga kreditvillkor, vilket tillfälligt ökar försäljningsvolymen som i sin tur höjer 

nuvarande periodens resultat men sänker periodens kassaflöde (Cohen et al., 2008, s. 765; 

Roychowdhury, 2006, s. 340). Vidare kan manipulation ske via ökad produktion vilket 

resulterar i lägre kostnad för sålda varor. Att ha högre produktion än nödvändigt medför 

en spridning av de fasta kostnaderna över ett större antal enheter vilket i sin tur resulterar 

i en lägre kostnad per enhet, a.k.a. ökade intäkter. Författarna tar även upp att 

manipulering kan ske via en minskning av kostnader för marknadsföring, forskning och 

utveckling (FoU) samt andra allmänna kostnader. Att sänka kostnader för dessa poster 

ökar resultatet för nuvarande perioden och kan ge ett högre kassaflöde. 
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Figur 3. De två olika strategierna inom resultatmanipulering; Accruals Management (AM) och Real Activities 

Management (RAM) samt de huvudsakliga empiriska studierna inom dessa områdena enligt Miloud (2014, s. 121). 

 

Till skillnad från RAM har användandet av periodiseringar för att manipulera resultatet 

inte någon påverkan på kassaflödet (Fudenberg & Tirole, 1995, s.76). Periodiseringar 

uppstår då det föreligger en skillnad i intäkter eller kostnader gällande tidpunkten för 

kassaflödet och tidpunkten för när transaktionen redovisas (Ronen & Yaari, 2008, s. 371). 

Periodiseringar kan delas in i antingen diskretionära eller icke-diskretionära. Det som 

skiljer dem åt är att icke-diskretionära periodiseringar uppkommer genom normala 

förhållanden sett till företags affärsidé och prestationsnivå, bransch, makroekonomiska - 

eller andra ekonomiska omständigheter. Diskretionära periodiseringar uppstår genom att 

periodiseringar innehar utrymme för tolkning av ledningen, där subjektivitet och deras 

bedömning ger upphov till resultatmanipulering (Ronen & Yaari, 2008, s. 372). 

Resultatmanipulering kan alltså ses som ett samlingsbegrepp för när det finansiella 

resultatet ändras och kan visa sig i flertalet former. Som vi har uttryckt tidigare är det 

resultatmanipulering via periodiseringar som är i fokus i denna studie. 

 

3.2 Motiv till resultatmanipulering 

 

Det finns ett flertal olika motiv till varför företag använder sig av resultatmanipulering. 

Att skapa sig en bild av vad som motiverar till resultatmanipulering bör kunna ge en bättre 

förståelse över vad som driver fram beslutet att manipulera resultatet. Fields et al. (2001, 

s. 260) lyfter att vid avsaknad av förväntade fördelar skulle rationella chefer inte använda 

sig av resultatmanipulering. De menar vidare att detta tyder på att chefer inte tror att 
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marknadsinformation är perfekt. Det krävs att dessa friktioner kring 

marknadsimperfektion existerar för att resultatmanipulering ska lyckas samt att externa 

aktörer är oförmögna eller ovilliga att utreda effekterna av detta. 

 

Enligt Fields et al. (2001, s. 261) kan motiv till resultatmanipulering grupperas under 

avtalsförbindelser, påverkan av externa parter och prissättning av tillgångar. Motiv som 

går under avtalsförbindelser har att göra med skuldförbindelser (obligationer, banklån), 

kompensation/ersättning till chefer (bonusplaner, optioner) samt indirekta krav (kunders 

krav på kvalitet, pris och garanti; leverantörers krav på betalning i god tid, fortsatt 

verksamhet, skäliga priser och kreditgränser; de anställdas krav på arbetsvillkor, 

framtidsutsikter, löner och förmåner; kortfristiga fordringsägares krav på betalning i god 

tid, finansiering, räntor och betalningsvillkor) (Fields et al., 2001, s. 262; Bowen et al., 

1995, s. 255, 259).  

 

Vidare nämner Fields et al. (2001, s. 262) motiv som består av att påverka externa parter, 

såsom skatteverket, statliga tillsynsmyndigheter, leverantörer, konkurrenter och fackliga 

förhandlare. Ledningen kan ha förhoppningar om att, genom att manipulera resultatet, 

påverka besluten hos dessa externa parter. 

 

Den sista kategorin, att påverka tillgångarnas pris, berör aktiepriser och är den kategorin 

som är av störst intresse för denna studie. Motiv som härstammar från denna kategori 

grundar sig i informationsasymmetri som existerar mellan ledning och externa 

intressenter (Fields et al., 2001, s. 262). Holthausen & Leftwich (1983, s. 112) lyfter att 

det kan vara fördelaktigt för ledningen att avslöja information om företaget och att de kan 

välja redovisningstekniker för att rapportera resultatsiffror som fungerar som goda 

förutsägare för företagets kassaflöde. Här kan bättre informerade insiders kommunicera 

information som berör framtida kassaflöden till de som är mindre välinformerade (Fields 

et al., 2001, s. 262). Dock kan denna information användas opportunistiskt av chefer för 

att manipulera aktiepriser för egen vinning (Fields et al., 2001, s. 262). Detta kan ske vid 

stora transaktioner och händelser som exempelvis börsnoteringar, nyemissioner, förvärv 

med aktier, fusioner och uppköp av företagsledningen. 

 

Teoh et al. (1998a, s. 1937) lyfter att börsnoteringar förser chefer med både motivation 

och tillfälle att manipulera resultatet. De understryker vidare att informationsasymmetrin 

är hög vid tidpunkten för börsnotering. Om investerare inte helt inser i vilken utsträckning 

företaget manipulerar resultatet leder detta till en högre noteringskurs (Teoh. et al., 1998a, 

s. 1938). Dock finns även incitament att höja resultatet efter börsnoteringen har 

genomförts för att upprätthålla ett högt marknadspris. Detta grundar sig enligt Teoh. et 

al. (1998a, s. 1938) delvis i att ledningen kan vilja sälja av personliga innehav efter lockup 

periodens slut1. Vidare lyfter de att resultatprognoser skapas för investerare i början av 

börsnoteringsprocessen samt att aktieanalytiker börjar följa företaget. Det är stor press på 

de analytiker hos underwritern som ska ge tillförlitliga analyser av företagets framtida 

intjäningsförmåga. Detta för att eftermarknadspriset inte ska sjunka under 

noteringskursen på grund av företaget inte lever upp till den för högt uppställda 

förväntningen kring dess intjäningsförmåga. Likaledes är det börsnoterade företaget 

under stor press. De har krav på sig att leva upp till de utfärdade prognoserna för att 

skydda sitt rykte och därmed dess tillförlitlighet, för att bibehålla investerares, 

                                                      
1 Ledningen tillåts inte sälja personliga innehav under en “lockup period”, vilket vanligtvis är 180 dagar 

eller längre efter börsnotering (Teoh et al., 1998a, s. 1938) 
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investmentbankers och analytikernas goodwill samt för att undvika stämningar av 

missnöjda aktieägare. 

 

3.3 Börsnoteringsprocessen (IPO) 

 

Sveriges aktiemarknad består av två olika typer av marknadsplatser; reglerade marknader 

och handelsplattformar. Det som skiljer dem åt är att de reglerade marknaderna handhas 

av en börs, där en ekonomisk förening eller ett aktiebolag har tillstånd från 

Finansinspektionen att bedriva aktiehandel på en reglerad marknad. I Sverige har två 

sådant tillstånd, Nordic Growth Market AB (NGM AB) och Nasdaq Stockholm AB som 

driver börserna NGM Equity respektive Nasdaq OMXS (Albemark, 2016).  

 

På handelsplattformar, eller så kallade MTF2, ställs mindre krav på de listade bolagen 

jämfört med de reglerade marknaderna, både gällande kraven på företaget samt själva 

handeln som bedrivs på handelsplattformen (Nasdaq, u.å.). De huvudsakliga 

handelsplattformarna i Sverige är First North, Nordic MTF och Aktietorget. First North 

och Nordic MTF drivs av Nasdaq Stockholm AB respektive NGM AB samt Aktietorget 

som drivs i egen regi under Aktietorget AB.    

 

Ett bolag som har för avsikt att göra sina aktier tillgängliga för handel, måste ha gjort sitt 

aktiebolag publikt (Bolagsverket, 2016a). För att kunna omvandla ett privat aktiebolag 

till ett publikt aktiebolag behövs majoritet om två tredjedelar på bolagsstämman 

(Bolagsverket, 2016b). 

 

Utöver bolagsverkets krav om att aktiebolaget är publikt, ställs ett antal noteringskrav 

som bolaget i fråga måste uppfylla under noteringsprocessen för att dess aktier ska få 

noteras. Kraven skiljer sig åt beroende på om bolaget avser notera sina aktier på en 

reglerad marknad eller på en handelsplattform. De huvudsakliga skillnaderna är att de 

reglerade marknaderna ställer högre krav på informationsgivningen till allmänheten och 

bolagets redovisningsprinciper. Vidare finns ett spridningskrav där bland annat 

likviditeten i aktien behöver vara högre, detta för att möjliggöra fungerande handel och 

prissättning. I och med att handelsplattformarna First North, Nordic MTF och Aktietorget 

inte opererar på en reglerad marknad finns därmed inga krav på de bolag som noterar sig 

på dessa listor att följa redovisningsprinciperna under IFRS/IAS. Dessa bolag kan välja 

att tillämpa nationell redovisningsstandard. Bolag som har för avsikt att lista sig på 

Nasdaq OMXS eller NGM Equity har däremot krav på sig att följa IFRS/IAS 

(Advokatfirman Lindahl, 2017). 

 

I det prospekt som måste delges, ställs krav på uppvisande av verksamhetshistorik om 

minst 3 år utan väsentliga förändringar samt redovisningshandlingar för dessa år, detta 

för att garantera kvalitén och mognaden av bolaget (Albemark, 2016). Chaney & Lewis 

(1998, s. 4) menar att i detta prospekt tillhandahålls även annan relevant information för 

investerare där företaget marknadsför sig för att locka investerare till att teckna aktier i 

börsintroduktionen. Utöver detta prospekt kan företaget utföra en så kallad “road show” 

där företaget marknadsförs genom presentationer av representanter från företaget eller 

underwritern. 

                                                      
2 Multilateral Trading Facility 
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3.4 Motiv till börsintroduktion 

 

Motiven bakom varför privata företag väljer att börsnoteras skiljer sig mellan företag. 

Enligt Ritter & Welch (2002, s. 1796) är en av de vanligaste anledningarna att det finns 

ett behov av kapitalanskaffning. En annan vanlig anledning är att då företaget görs publikt 

möjliggör det för företagsgrundare och aktieägare att realisera deras kapital någon gång i 

framtiden. Ökad publicitet och andra icke-finansiella anledningar menar de vara av endast 

mindre betydelse vid detta val.  

 

Att börsintroducera företaget kan ses som optimalt då ett privat företag har vuxit sig så 

pass stort att behovet av nytt kapital genom att gå publikt kan behövas för att fortsätta 

växa (Ritter & Welch, 2002, s. 1798). Vidare lyfter Ritter & Welch (2002, s. 1802) en 

annan intressant aspekt, gällande tidpunkten för när privata företag väljer att gå publikt. 

De fann stöd för att företag som står vid vägskälet att gå publikt eller inte, endast gör det 

om företaget passerat en viss fas i dess livscykel samt förutsätts det att marknadsvillkoren 

är goda för att fortskrida med processen att börsintroducera. Är aktiemarknaden i en 

negativ trend och uppvisar kraftiga nedgångar minskar mängden börsintroduktioner och 

många av de som är inne i processen att börsintroducera kan återta detta beslut för att 

skjuta det på framtiden (Ritter & Welch 2002, s. 1802).  
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4. Teoretisk referensram 
 

Med detta kapitel redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt. Vi redogör för teorin 

om informationsasymmetri som följs åt av en utvärdering av tidigare empiri. 

 

4.1 Teorin om informationsasymmetri 

 

Den teori vi finner tillämpbar för vårt ämnesområde och det problem vi ämnar undersöka 

är teorin om informationsasymmetri. Informationsasymmetrin är intressant i den aspekten 

att då ett företag går publikt kan ett större informationsgap finnas mellan ledning av 

företaget och investerare samt att den kan ge incitament till resultatmanipulering. 

 

Insiders, vanligtvis ledningen i ett företag, besitter mer information om företagets värde 

sett till dess tillgångar och investeringsmöjligheter än andra marknadsaktörer (Klein et 

al., 2002, s. 318). Med hänsyn till detta, innehar ledningen ett informationsövertag i 

jämförelse till andra marknadsaktörer. Därför är företag som ämnar att gå publikt 

obligerade till att lämna en rapport innehållande ett reviderat bokslut i form av ett 

aktieprospekt. Det ger investerare en möjlighet att kunna få en uppfattning om vilket pris 

som kan anses vara motiverat för det börsintroducerade företagets aktieandelar 

(Roosenboom et al., 2003, s. 243). Prospektet kan vara till hjälp för investerare vid en 

börsintroduktion, men informationsövertaget kommer att finnas oberoende om prospektet 

upprättas eller inte. Detta eftersom att ledningen kommer att veta mer om företaget än 

vad investerare kommer att göra, då ledningen förfogar över insiderinformation 

(Dierkens, 1991, s. 183).  

 

Storleken på det informationsgap som finns mellan ledningen och investerare kan variera 

under företagets livscykel. När ledningen döljer information för marknadsaktörer och 

därigenom utnyttjar detta övertag av information är det på bekostnad av marknadens 

aktörer (Dierkens, 1991, s. 181). Informationsasymmetrin i det här sammanhanget är 

intressant eftersom det faller inom ramen för Healy & Wahlens (1999) definition av 

resultatmanipulering. Enligt dem är resultatmanipulering bland annat då ledningen 

vilseleder en intressent om företagets ekonomiska prestationer med hjälp av att omdömet 

används vid upprättandet av den finansiella rapporteringen (Healy & Wahlen, 1999, s. 

368). Bakgrunden till att denna vilseledning är möjlig, är på grund av att investerare inte 

borde inneha samma vetskap gällande företagets löpande prestationer som ledningen 

besitter. En marknadsimperfektion skapas då ledningen utnyttjar sin roll med att inte 

offentliggöra den privata informationen till investerare (Fields et al., 2001, s. 257) 

 

En individuell investerare3 behöver information från företaget om dess vinst för att kunna 

bedöma deras investeringsbeslut (Ronen & Yaari, 2008, s. 113). Baber et al. (2006, s. 7) 

menar på att om den finansiella rapporten innehåller resultatmanipulering som marknaden 

inte kan utläsa, kan det möjligen förklara varför det fundamentala värdet av aktien skiljer 

sig från aktiens pris vid en given tidpunkt. Ifall inte investerare informeras och den 

asymmetriska informationen föreligger - ledningen sitter på information om företagets 

prestationer som inte förmedlas till marknaden och investerare - kan det leda till 

inkorrekta investeringsbeslut av investerare.  

                                                      
3 Retail shareholder 
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Den informationsasymmetri som existerar mellan företag och investerare är något som 

publika investerare står inför i större utsträckning än privata investerare. Detta leder till 

att de kräver högre redovisningskvalitet vilket marknadsmekanismer styr genom de 

effekter som uppstår av kapitalkostnad, rykte, styrelser, övervakning genom intern och 

extern revision, analytiker, kreditvärderingsinstitut4, media och andra parter. Utöver detta 

medför reglering incitament för publika företag att öka redovisningskvaliteten (Ball & 

Shivakumar, 2008, s. 346). 

 

Bristen på information om företag som ska börsnoteras gör att dess finansiella 

redovisning blir än mer intressant för investerare jämfört med den finansiella 

redovisningen för redan börsnoterade företag. Det finns i regel mer tillgänglig 

information för företag som redan är noterade. Bristen på information kring det noterande 

bolaget gör det både möjligt och kan ge incitament till företagsledning att utnyttja detta 

informationsövertag till att vilseleda investerare genom användning av 

resultatmanipulering (Roosenboom et al., 2003, s. 247).  

 

Teoh et al. (1998c) undersökning bygger likt Teoh et al. (1998a) på den rådande 

informationsasymmetri som föreligger kring en börsintroduktion. Enligt Teoh et al. 

(1998c, s. 175) är incitamenten till att använda sig av resultatmanipulering stora vid en 

börsintroduktion, detta är på grund av den asymmetriska information som råder mellan 

investerare och företaget. Om företaget manipulerar resultatet och därigenom rapporterar 

en högre vinst motiverar det ett högre aktiepris. Vidare menar de att det råder en stor 

osäkerhet kring företaget som ska börsintroduceras eftersom det finns en liten del 

information om företaget som kan anses vara pålitlig information. Detta kan göra det svårt 

för investerare att värdera hur bra företagets framtida prestationer kommer att se ut med 

hjälp av den redovisade informationen kring periodiseringarna. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan sägas att informationsasymmetri kan 

ge incitament till resultatmanipulering. Företagsledningen kommer alltid att veta mer om 

företagets löpande prestationer än vad investerare och dess intressenter gör. Detta 

informationsövertag går inte att fullständigt komma tillrätta med. Här fyller den 

finansiella redovisningen sin funktion, men under stora delar av ett företags räkenskapsår 

och mellan rapportperioden kommer ledningen att veta mer än de parterna utanför 

företagets innersta krets. En investerare som vet mer än vad som är känt genom företagets 

finansiella rapportering om företagets operativa verksamhet och handlar på denna 

information kan ses som insiderhandel. Alltså bör en del asymmetrisk information ses 

som naturlig, men problematiken uppstår då ledningen använder detta till sin fördel och 

vilseleder dess intressenter. 

 

4.2 Tidigare empiri 

 

För att förtydliga sambandet mellan börsintroduktioner och resultatmanipulering är det 

av största vikt att visa på vad tidigare forskning funnit för relationer inom detta område. 

Men för att få en ytterligare förståelse kring vår studies syfte och vad vi ämnar undersöka 

anser vi att även en redogörelse för vad tidigare forskningsresultat visat inom de bägge 

                                                      
4 Rating agencies 
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ämnesområden för sig, börsintroduktion och resultatmanipulering. Det är två områden 

som var för sig är vida undersökt. Genom att presentera den övergripande ramen för 

vilken grundproblematik som forskningen undersökt inom dessa områden ämnar vi att 

underlätta förståelsen för vårt ämnesområde. 

4.2.1 Börsintroduktioner - IPO-puzzles 

 

I Ritters undersökning från 1991 studeras börsintroducerade företags prestation på lång 

sikt. Ritter (1991, s. 3) lyfter två stycken anomalier, “hot issue market” fenomenet och 

kortsiktig underprissättning, som redan innan Ritters studie varit välstuderat. Studien 

utgår från dessa två anomalier, men finner en tredje anomali som visar på att företagen 

som börsintroducerats är överprissatta. Den tredje anomalin, bygger han på att 

nyintroducerade företag under 1975–1984 underpresterar på 3 års sikt i jämförelse med 

ett datamaterial om redan noterade bolag. Dessa har jämförts mot de som är av liknande 

storlek och inom samma bransch (Ritter, 1991, s. 3–4). I studien drar Ritter (1991, s. 3) 

slutsatsen att underprestationen av bolagen som börsintroducerats beror för det första på 

att investerare visar sig vara periodiskt överoptimistiska kring unga tillväxtbolags 

vinstpotential. Och för det andra öppnas ett fönster av möjlighet5 som företagen drar 

fördel av.  

 

I den första anomalin - “hot issue market” - är tidsperioder med ovanligt många 

börsintroduktioner, mer positivt inställda till företagen som går publikt och en 

underprissättning (Helwege & Liang, 2004). Ibbotson & Jaffe (1975) var en utav de första 

med att undersöka varför vissa tidsperioder tenderar att ses som en “hot issue market” 

med många börsintroduktioner, medan andra skeden i tid inte uppvisar lika många 

börsnoteringar. Mestadels av den tidigare forskningen som behandlat ämnet 

börsintroduktioner har involverat en undersökning av avkastningen för investerare som 

deltar i erbjudandet om börsnotering (Dark & Carter, 1993 s. 375).  

 

Den andra anomalin behandlar det att företag som gått publikt tenderar att vara 

underprissatta. Denna anomali grundar sig i att, under den första handelsdagen uppvisas 

positiv avkastning, med ett högre pris vid stängning jämfört med börsnoteringspriset. 

Detta fenomen har varit vida undersökt (Carter & Manaster 1990; Miller & Riley, 1987; 

Ritter, 1984).  

 

Ritter (1991, s. 24) finner likt Ibbotson (1975) en tredje anomali i sin undersökning, att 

börsintroducerade företag är överprissatta på lång sikt. Tre år efter att företagen gått 

publikt finner han signifikant stöd på att dessa underpresterar i jämförelse med företag 

med samma storlek och inom samma bransch. Ritter (1991) finner inte stöd för att företag 

ska sluta underprestera, till skillnad från Ibbotson (1975) som kommer fram till att 

börsintroducerade företag slutar underprestera det femte året efter att företaget gått 

publikt.  

 

En fjärde anomali behandlar den stora transaktionskostnad för företaget som en 

börsintroduktion innebär (Berk & DeMarzo, 2014, s. 820). Ritter (1987) samt Barry et al. 

(1991) har funnit stöd för den höga kostnaden som ofta är förknippad med att en 

                                                      
5 Windows of opportunity 
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“underwriter”6 förbinder sig att överta aktierna i företaget innan börsintroduktionen till 

en rabatt jämfört med teckningspriset. Detta resulterar i att en spread uppstår (Berk & 

DeMarzo, 2014, s. 824). Spreaden har Chen & Ritter (2000) mätt till 7 % som 

teckningspriset överskrider det initiala priset företaget erhållit för sina aktier. En anomali 

som Berk & DeMarzo (2014, s. 825) menar på att ingen forskare än funnit svar på. De 

fyra ovan nämnda anomalier eller fenomen går under samlingsnamnet IPO-puzzles (Berk 

& DeMarzo, 2014, s. 820).  

 

En undersökning som lyfter en annan vinkel på problematiken kring börsintroduktionen 

är Lucas & McDonald (1990). Genom deras modell kring informationsasymmetri visar 

de att företag som för tillfället är undervärderat väljer att skjuta upp sin emission. Om 

entreprenörerna kommer till insikt att aktiemarknaden befinner sig i en “bear market”7 

som därav ger ett för lågt värde på deras bolag skjuts deras IPO upp till dess att 

aktiemarknaden uppvisar en “bull market”8 vilket resulterar i att mer förmånliga priser 

erbjuds för företagets aktier (Lucas & McDonald, 1990, s. 1025; Ritter & Welch, 2002, 

s. 1799).   

 

Det förekommer även studier som undersökt börsnotering i Sverige. Loughran et al. 

(1994) undersöker den kortsiktiga och långsiktiga utvecklingen av företag som 

börsnoterats i flertalet länder, bland annat Sverige. I studien har de tittat på data som 

sträcker sig ända tillbaka till 1960 för vissa länder och fram till 1991. De lyfter att Sverige 

har hög underprissättning som delvis kan motiveras av ett undvikande av skatt (Loughran 

et al., 1994, s. 169). Detta förklaras av att en hel del av aktierna tilldelas de anställda och 

andra investerare, vilket möjliggör lägre skatt på grund av den lägre skattesatsen på 

kapitalinkomster i jämförelse med skattesatsen på arbetsinkomster.  

 

Generellt för de 25 länder som undersöktes visar Loughran et al. (1994, s. 190) att företag 

som börsnoteras är underprissatta på kort sikt. De visar även att den genomsnittliga 

initiala avkastningen tenderar att vara högre då ledningens inblandning är hög, då ett 

noteringspris är satt tidigt i börsnoteringsprocessen och då företagen har hög risk. Den 

utbredda tron att vissa kapitalmarknader innehar högre informationseffektivitet än andra 

är något som Loughran et al. (1994, s. 190–191) stödjer. Detsamma gäller uppfattningen 

att, för ett givet land, har större och etablerade företag mindre benägenhet att vara föremål 

för betydande värderingsfel än små och unga företag. 

 

Likt det vi upplever i dagsläget med rekordmånga noteringar på de nordiska börserna som 

vi lyfte tidigare, noterar Loughran et al. (1994, s. 195) att det var en topp av börsnoteringar 

som skedde 1983–1984 i Sverige. För den perioden föregicks detta av en minskning av 

de begränsningar som fanns för utländska investerare och fördelaktiga skatteförändringar 

för börsnoterade aktier.  

 

En annan studie är den av Rydqvist & Högholm (1995) som undersöker svenska 

börsnoteringar under 1971–1991. De fann bland annat att det genomsnittliga företaget 

som börsnoteras är gammalt, att majoriteten av börsnoteringarna ägde rum efter en 

exceptionellt skarp aktiekursökning och att börsnoteringar inte är relaterade till 

konjunkturcykeln (Rydqvist & Högholm, 1995, s. 288). 

                                                      
6 Ett finansinstitut som exempelvis en investmentbank som åtar sig risken som är förknippad med 

börsintroduktionen. 
7 En marknadstrend som indikerar att ett marknadsindex (exempelvis OMXS30) går nedåt.  
8 En marknadstrend som indikerar att ett marknadsindex (exempelvis OMXS30) går uppåt.  
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De understryker att deras resultat tyder på att börsnotering har en koppling till finansiella 

variabler såsom aktieavkastning och att det förefaller att ekonomiska skäl är av hög 

betydelse (Rydqvist & Högholm, 1995, s. 313). Vidare lyfter de att tillväxtfinansiering 

således kommer i andra hand vid börsnotering, även fast detta ofta anges som den mest 

frekvent använda motivering. Att detta förefaller motiveras utifrån den bristande 

överensstämmelsen med den höga företagsåldern som observerats samt den 

återhållsamma ökningen av företagsstorlek. De menar snarare att den stora 

börsnoteringsvågen under 1983–1984 uppstod på grund av den höga aktiekursökningen 

strax innan vilket tyder på att företag noterade sig för att finansiera konsumtion eller 

diversifiering. Likt Loughran et al. (1994) lyfter Rydqvist & Högholm (1995, s. 307) att 

börsnoteringsvågen kan ha varit en effekt av den skatteförändring som ägde rum samt 

avregleringen av kapitalstyrning.  

4.2.2 Resultatmanipulering 

 

Tidigare forskning som berör resultatmanipulering har haft som huvudsakligt syfte att 

upptäcka om och när resultatmanipulering uppstår (Healy & Wahlen, 1999, s. 367). Mer 

ingående kan sägas att forskare typiskt har undersökt mätning av resultatmanipulering 

och företagsurval där incitamenten till att manipulera resultatet anses vara höga.  

 

Healy & Wahlen (1999, s. 370) lyfter två problem som uppstår för studier där först och 

främst en omständighet eller situation där incitament för resultatmanipulering anses hög 

identifieras för att sedan undersöka huruvida mönster av oväntade periodiseringar är 

förenliga med dessa incitament. Författarna påpekar att det har varit svårt för forskare att 

på ett övertygande sätt dokumentera förekomsten av resultatmanipulering. De menar att 

detta främst har att göra med att forskarna först måste skapa sig en bild av resultatet innan 

detta har blivit manipulerat, vilket de lyfter inte är en lätt uppgift. Det första problemet 

menar Healy & Wahlen (1999, s. 370) uppstår då ledningens incitament ska identifieras. 

Forskare har studerat många olika incitament till resultatmanipulering. Författarna 

nämner att dessa innefattar förväntningar på kapitalmarknaden och värdering; kontrakt 

skrivna med koppling till redovisade siffror; och konkurrenslagstiftning eller annan 

offentlig reglering. I nästa avsnitt kommer vi närmare gå in på de studier som undersökt 

resultatmanipulering i samband med börsintroduktion som relaterar till incitament 

kopplade till kapitalmarknaden och värdering. 

 

Det andra problemet som uppstår har att göra med mätningen av utfallet av ledningens 

användning av godtycklighet inom redovisningen genom oväntade periodiseringar eller 

redovisningsval. Healy & Wahlen (1999, s. 370) menar att uppskattningar av oväntade 

periodiseringar för att mäta resultatmanipulering sker med en viss oundviklig grad av fel. 

Det finns ett flertal framtagna modeller för att mäta oväntade periodiseringar, vilket 

används för att undersöka huruvida resultatmanipulering har utförts. I kapitel 5 följer en 

modellgenomgång där de mest frekvent använda och accepterade modellerna presenteras 

och en fortlöpande genomgång av den kritik de har bemötts av. Detta leder fram till den 

modell som kommer användas i denna studie för att mäta den hypotetiska 

resultatmanipulering som sker vid börsintroduktion. 

 

Tidigare studier visar på förekomsten av varierande perspektiv på resultatmanipulering. 

Vissa ser resultatmanipulering som oetiskt och något som resulterar i negativa 

konsekvenser (t.ex. Johnson et al. 2012). Detta medan andra menar att det är ett naturligt 
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resultat från processen att rapportera finansiell information och som inte utesluter nyttan 

av att redovisa resultatet (t.ex. Graham et al. 2005; Parfet 2000). Angående 

opportunistiskt beteende har skillnader uppmärksammats i tidigare studier vilket Miloud 

(2014, s. 117) menar grundar sig i ledningens incitament att manipulera resultatet och 

möjligheten att göra det utan att det upptäcks. Vidare har det visats att både incitament 

och etiska uppfattningar är något som påverkar förekomsten av resultatmanipulering 

(t.ex. Guidry et al., 1999, s. 140; Healy, 1985, s. 106; Greenfield et al., 2008, s. 427). 

Beaudoin et al. (2015, s. 514) undersöker den gemensamma effekten som dessa variabler 

har på resultatmanipulering. De visar att en individs uppfattning om huruvida 

resultatmanipulering är etiskt eller inte har en betydande interaktiv effekt med incitament 

för resultatmanipulering. 

4.2.3 Resultatmanipulering i samband med börsintroduktion 

 

Tidigare forskning som undersökt förekomsten av resultatmanipulering kring 

börsintroduktioner har för det första skilt sig åt gällande valet av tidpunkt för användning 

av resultatmanipulering. För det andra har det funnit en divergens gällande - det vi tidigare 

varit inne på - vilket synsätt forskarna haft på varför företag genomför en 

börsintroduktion. Det ena synsättet utgår från att grundarna av företaget velat “casha in” 

medan det andra synsättet har som utgångspunkt att det är ett naturligt steg i företagets 

livscykel att ta in externt kapital. Strategierna för användningen av resultatmanipulering 

skiljer sig åt vid de olika synsätten på en börsintroduktion eftersom att avsikten med 

börsintroduktionen är olika. Vid synen att företagsgrundare ska “casha in” används 

resultatmanipulering till att maximera värdet på aktien. Om börsintroduktionen sker på 

grund av ett behov av externt kapital kommer företaget att behöva möta framtida 

förväntningar av analytiker och då kan en försiktighet och mer konservativ hantering av 

resultatredovisningen vara fördelaktig (Ronen & Yaari, 2008, s. 149).  

 

Flera tidigare studier visar bevis på att företag manipulerar resultatet uppåt vid 

börsnotering (Teoh et al., 1998a, 1998c; DuCharme et al., 2001, 2004; Friedlan, 1994). 

Det förekommer även tidigare studier som visar motstridiga resultat sett till de ovan 

nämnda studierna (Fan, 2007; Ball & Shivakumar, 2008). Som vi tidigare varit inne på 

föreligger det asymmetrisk information då företagsledningen vet mer om företaget än 

exempelvis företagets aktieägare. Majoriteten av de tidigare studierna som behandlar 

resultatmanipulering i samband med börsintroduktioner eller någon annan form av 

företagshändelser där företaget emitterar aktier, bygger på den rådande asymmetriska 

informationen, där detta kan användas till företagets fördel och vilseleda aktieägare med 

hjälp av diskretionära periodiseringar. 

 

Som tidigare nämnts visade Ritter (1991) på att företagens underprestation visar sig vara 

ett kortsiktigt fenomen, eftersom att tre år efter att företaget börsintroducerades ses unga 

tillväxtföretag vara överprissatta. Teoh et al. (1998a) har fortsatt i Ritters fotspår och gett 

en möjlig förklaring till denna anomali. Till skillnad från Ritter (1991, s. 4) som menar 

att detta kan bero på otur, att investerare är överoptimistiska eller på mätningen av risken9, 

menar Teoh et al. (1998a, s. 1936) att detta bland annat kan förklaras genom att företagen 

manipulerar vinsterna innan börsintroduktionen.  

 

                                                      
9 Risk measurement 
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Genom att använda sig av diskretionära periodiseringar kan företagen därigenom 

manipulera vinsten. Den rapporterade vinsten höjs i perioden före börsintroduktion 

genom att företaget tillämpar sig av en fördelaktigt periodiserad redovisning som leder 

till att den rapporterade vinsten är ovanligt hög relativt sett till företagets kassaflöde. 

Investerare vilseleds genom den existerande informationsasymmetrin och kan resultera i 

att köpare betalar ett för högt pris på grund av den missvisande redovisningen av 

företaget. De påföljande åren efter börsintroduktionen bör investerarna upptäcka att de 

blivit vilseledda kring företagets rapporterade vinst då information delges om företagets 

prestationer genom rapporter från företaget, analytiker och media. Den överoptimism som 

kan ha infunnit sig före börsintroduktionen kan på grund av detta ha försvunnit (Teoh et 

al., 1998a, s. 1936).  

 

Resultatet i Teoh et al. (1998a) undersökning är att de företag som använder högre 

diskretionära periodiseringar före börsintroduktionen visar svagare aktieutveckling de 

efterföljande åren efter börsnoteringen. Den grupp av företag som använder sig av den 

mest “aggressiva” resultatmanipuleringen vid börsnotering uppvisar 15-30 % sämre 

aktieutveckling jämfört med den grupp som klassificeras som “konservativ” med lägst 

diskretionära periodiseringar. Detta på grund av att de inte kan fortsätta vilseleda 

investerare som under tiden genomskådar den initialt höga och felaktigt rapporterade 

vinsten (Teoh et al., 1998a, s. 1966). Undersökningen från Teoh et al. (1998a) är 

intressant för vår studies syfte ur den aspekten att den påvisar stöd för 

resultatmanipulering före börsintroduktion, men inte applicerbar i det avseendet att de i 

sin undersökning studerar företagets aktieprestation efter börsintroduktionen. 

 

Ball & Shivakumar (2008) motsätter sig resultatet av Teoh et al. (1998a). De menar att i 

jämförelse med privata företag förser publika företag finansiella rapporter med högre 

kvalitet och att detta bör vara förenligt med den finansiella rapporteringen som sker i 

anknytning till börsnotering i större omfattning än att opportunistiskt blåsa upp resultatet 

(Ball & Shivakumar, 2008, s. 346). I sin studie undersöker de marknads- och 

regleringseffekter på den finansiella rapporteringens kvalitet, detta genom att isolera 

förändringar inom dessa som uppstår då ett företag går publikt (Ball & Shivakumar, 2008, 

s. 324). För att lösa den informationsasymmetrin som uppstår för investerare, långivare 

och andra användare av de finansiella rapporterna kräver dessa aktörer högre 

redovisningskvalitet (Ball & Shivakumar, 2008, s. 324). Under börsnoteringsprocessen 

står företag inför en ovanlig grad av granskning och drar på sig stora marknads- och 

regleringskostnader om de skulle blåsa upp resultatet. Vidare när företag väl har 

börsnoterats står de inför ett större hot om tvister med aktieägare och reglerande åtgärder 

om de inte uppfyller de högre kraven som ställs på redovisningen då de går publikt (Ball 

& Shivakumar, 2008, s. 346). 

 

Utifrån sin studie på brittiska börsnoteringar påvisar Ball & Shivakumar (2008, s. 346) 

att den finansiella rapportering som givits i prospektet inte visade på en systematisk 

uppblåsning av resultatet och dessutom att denna föreföll vara konservativ. De 

omprövade även Teoh et al. (1998) resultat, där Ball & Shivakumar (2008) efter 

omprövningen ifrågasätter deras bevis på uppblåsning av resultatet bland amerikanska 

börsnoteringar. Ball & Shivakumar (2008) finner föga tillförlitliga bevis på 

resultatmanipulering vid börsnotering i båda urvalen. 

 

Ytterligare studier som bygger på att undersöka förekomsten av resultatmanipulering före 

börsintroduktion är Aharony et al. (1993) samt Friedlan (1994). I deras studier undersökte 
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de huruvida diskretionära periodiseringar är ovanligt höga före företaget går publikt. 

Aharony et al. (1993, s. 70) resultat ger en svag indikation om förekomsten av 

diskretionära periodiseringar. Friedlan (1994) fann däremot tydliga bevis för att 

börsintroducerade företags finansiella rapporter som släppts före börsintroduktionen 

innehöll diskretionära periodiseringar. Friedlan (1994, s. 27) utförde en serie av test samt 

använde sig av en alternativ modell för att avgöra robustheten i resultatet, allt detta visar 

på samma resultat och slutsatsen som han drar är att företag manipulerar resultatet i den 

senaste finansiella rapporten innan börsnoteringen. Aharony et al. (1994, s.78) lyfter att 

även fast deras studie endast ger en svag indikation om att resultatmanipulering utförs 

inför börsnotering, visar studien bevis på att i den utsträckning resultatmanipulering 

kunde påträffas är detta mer förekommande bland små företag och företag med hög 

skuldsättningsgrad. 

 

DuCharme et al. (2001, s. 369) menar att entreprenörer med hjälp av att de besitter mer 

information än investerare kan försöka maximera sitt värde på sina aktier genom att 

opportunistiskt manipulera resultat temporärt i samband med en börsintroduktion. Detta 

är något som skulle innebära ett negativt samband med hur företagen senare kommer att 

prestera och de abnormala diskretionära periodiseringar kring börsintroduktionen. Vidare 

undersöker de huruvida förekomsten av resultatmanipulering höjer de börsnoterade 

företagens initiala värde (DuCharme et al., 2001, s. 370). Dessa hypoteser är något de 

finner stöd för i sin studie, där de finner empiriskt stöd för att användandet av 

diskretionära periodiseringar är negativt korrelerade med företagens efterföljande 

prestation och positivt korrelerade med företagets initiala värde (DuCharme et al., 2001, 

s. 371).  

 

DuCharme et al. (2004) har studerat resultatmanipulering i en ytterligare studie där de 

beaktar relationen mellan resultatmanipulering i företag som börsintroducerats eller utfört 

en nyemission, aktieavkastning efter börsintroduktionen/nyemissionen, samt 

rättsprocesser i samband med detta. I denna studie finner de liknande resultat som i sin 

tidigare studie från 2001, att positiva diskretionära periodiseringar förekommer i samband 

med dessa företagsevent samt att det korrelerar negativt med företagens aktiekurser efter 

dessa företagshändelser. Vidare finner de att återföringar är mer markanta för företag som 

blivit stämda i samband med att de utfört en nyemission eller börsintroducerats i 

jämförelse med företag som inte deltagit i någon av dessa företagshändelser (DuCharme 

et al., 2004, s. 30). 

 

Hribar & Collins (2002, s. 105) undersökte de olika synsätten för att upptäcka 

resultatmanipulering via diskretionära periodiseringar med hjälp av förändringar av 

poster som baseras på balansräkningen eller poster i kassaflödesrapporten. De menar att 

tidigare forskning som inte funnit statistisk signifikans vid mätning av diskretionära 

periodiseringar utifrån poster i balansräkningen, kan bero på att det finns mätfel10 i de 

poster som inkluderats. Detta på grund av större finansiella händelser som avyttringar och 

uppköp under året som företaget börsnoterades som påverkat mätningen. Utifrån detta 

menar Hribar & Collins (2002, s. 126–127) att det ger en mer tillförlitlig mätning av 

resultatmanipulering om man utgår från den finansiella rapporten året före 

börsintroduktionen.  

 

                                                      
10 Bias 
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Även då Hribar & Collins (2002) studie baseras på att undersöka företag som utför en 

nyemission, är det ändå applicerbart i vår undersökning då problematiken som Hribar & 

Collins (2002) målar upp är av liknande karaktär. Teoh et al. (1998b) undersöker likt 

Hribar & Collins (2002) resultatmanipulering vid nyemissioner. Något som är intressant 

är det Teoh et al. (1998b, s. 93–94) lyfter; eftersom de som utför en nyemission redan 

följs av analytiker och har mer offentlig information, torde incitamenten och 

möjligheterna att vilseleda investerare genom resultatmanipulering vara mer begränsad 

för dessa i jämförelse med de som genomför en börsnotering. Ändock finner de bevis på 

att diskretionära periodiseringar används för att manipulera resultatet inför emissioner 

(Teoh et al., 1998b, s. 93). De menar vidare att deras resultat är förenligt med bilden av 

att investerare naivt utgår från redovisad vinst och således inte tar hänsyn till den relevanta 

informationen som diskretionära periodiseringar innehåller.  

 

Teoh et al. (1998c, s. 176) undersökning skiljer sig från de tidigare studierna Aharony et. 

al., (1993) samt Friedlan (1994) i den aspekten att den bland annat undersöker 

diskretionära periodiseringar och företagens prestation före och efter det att 

börsintroduktionen har skett.  Teoh et al. (1998c, s. 203) finner stöd för att under året då 

företagen börsnoteras manipuleras resultatet genom att använda sig av onormalt höga 

periodiseringar och därmed rapporterar högre vinster. Detta är intressant med tanke på att 

det inte behöver vara helt klart varför företag väljer att manipulera resultatet under 

börsnoteringsåret. Denna manipulering bör kanske inträffa året innan, men som Friedlan 

(1994, s. 27) visar på är det i den senaste finansiella rapporten innan börsnoteringen som 

företaget väljer att manipulera resultatet, vilket kan vara delårsrapporten. 

 

Teoh et al. (1998c, s. 186) menar vidare att dessa intäktsökningar som görs genom 

diskretionära periodiseringar inte kan bibehållas och återförs i senare perioder. De 

börsnoterade företagens rapporterade vinst är sämre i förhållande till det genomsnittliga 

branschsnittet. De finner även att den grupp som använt sig av de mest “aggressiva” nivån 

av diskretionära periodiseringar uppvisar negativa periodiseringar på lång sikt (Teoh et 

al., 1998c, s. 176). Vidare menar de att de börsnoterade företagen jämfört med likvärdiga 

icke-börsnoterade företag använder sig av intäktsökande åtgärder i form av 

avskrivningsmetoder, och signifikant mindre justeringar görs av befarade/konstaterade 

kundförluster, vilket annars skulle redovisats som en kostnad och sänkt resultatet (Teoh 

et al., 1998c, s. 177).  

 

Teoh et al. (1998a, s. 1938) menar på att företag manipulerar resultatet i samband med en 

börsintroduktion genom att de “lånar” intäkter från framtiden eller från det förflutna i 

syftet att rapportera en högre vinst och därmed får en högre noteringskurs. Ifall detta sker 

anser de att det kan finnas incitament efter att företaget noterats att fortsätta med 

manipulering av resultatet för att bibehålla en stabil aktiekurs tills dess att “lockup 

perioden” är över. Detta eftersom entreprenörerna kan vara angelägna att realisera vinst 

genom att avyttra en del av deras aktieinnehav i företaget, men på grund av en “lockup 

period” då tvingas behålla aktierna. 

 

I enlighet med Teoh et al. (1998a, 1998c) menar Fan (2007, s. 47, 52) att företag använder 

hög grad av resultatmanipulering vid börsintroduktioner, men i motsats till dessa tidigare 

studier visas inget negativt samband mellan resultatmanipulering och framtida 

underprestation av aktierna. Fan (2007, s. 28) menar att detta resultat förklaras av att 

rationella investerare borde förutse förekomsten av viss mängd resultatmanipulering när 
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det finns bristfällig information och alltså inte bli systematiskt lurade av företagens 

överdrivna redovisning. 

 

Kothari et al. (2006) menar på att övervärdering av företagets aktier motiverar ledningen 

att manipulera resultatet. Vidare menar de på att om företagets aktier är övervärderade är 

ledningen benägen att fortsätta upprätthålla denna övervärdering. För att upprätthålla 

övervärderingen kan resultatmanipulering vara en trolig strategi för att lyckas med detta. 

I deras undersökning testar de för diskretionära periodiseringar och mäter företagens 

aktiekursutveckling. Vi tar i vår undersökning inte i beaktning av aktiekursutveckling, 

men resonemanget kring övervärderad aktie kan appliceras på det sätt att, som Miloud 

(2014, s.122–123) menar på, att starkare siffror i de finansiella rapporterna kan motivera 

en högre noteringskurs. Ifall företaget använt sig av diskretionära periodiseringar och 

därigenom manipulerat resultatet för att motivera ett högre aktiepris vid noteringen, bör 

det gå att koppla till att företaget är övervärderat vid börsintroduktionen. 

 

En typisk hypotes i tidigare forskning är enligt Ball & Shivakumar (2008, s. 347) att 

väsentlig resultatmanipulering inträffar runt stora transaktioner och händelser, detta 

eftersom det då finns ovanligt starka incitament för chefer att blåsa upp till ett bättre 

resultat. Något som är intressant är att Ball & Shivakumar (2008, s. 347) belyser att få 

studier noterar att dessa omständigheter också karaktäriseras av högre risk för rättstvister 

och reglering vid resultatmanipulering och innebär också högre granskning av analytiker, 

underwriters, revisorer, styrelser, media och andra parter. Utöver detta är det också få 

som noterar att dessa risker förstärks av faktumet att utförd resultatmanipulering vänder 

över tid eller att dålig redovisningskvalitet kan leda till högre kapitalkostnad eller 

negativa effekter på företagets rykte (Ball & Shivakumar, 2008, s. 347). 

 

Utformning av forskningshypotes baseras på ovan nämnda studier som både bidrar med 

bevis på förekomsten av resultatmanipulering och bevis som motsäger detta. Med 

hypotesen avses att undersöka huruvida det finns ett samband mellan företag som 

börsnoteras och resultatmanipulering inför börsintroduktionen. 

 

 

Forskningshypotes: Resultatmanipulering sker i samband med börsintroduktion. 
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5. Modellgenomgång 
 

I detta kapitel följer en beskrivning av de främsta framtagna modellerna för att upptäcka 

resultatmanipulering som sker i form av diskretionära periodiseringar. Kapitlet etablerar 

grunden för studiens operationalisering och den praktiska metoden. 

 

5.1 Modeller 

 

I tidigare kapitel redogjorde vi för de två huvudsakliga metoderna för hur 

resultatmanipulering kan utföras i praktiken: kassaflödespåverkande - eller icke-

kassaflödespåverkande åtgärder, vilket då sker antingen via operationella åtgärder eller 

genom periodiseringar. Syftet med vår uppsats ligger på att undersöka 

resultatmanipulering som sker via diskretionära periodiseringar vilket är den mest vanliga 

metod i tidigare forskning. Därav följer en genomgång av modellerna med koncentration 

på detta område. Vi kommer även ge en redogörelse för några utvalda 

kassaflödesmodeller samt illustrera grafiskt en del av de mest betydande modellerna för 

att underlätta förståelsen för den utvecklingen som skett för modellerna.  

 

Ett flertal modeller har utvecklats som svar på den rådande svårigheten att mäta 

resultatmanipulering. Oftast används periodiseringar som grund till analys av 

resultatmanipulering, vilket Healy (1985), DeAngelo (1986) och Jones (1991) fokuserat 

på. Tidigare studier som fokuserat på ändring av redovisningsmetod för att mäta 

resultatmanipulering är Healy (1985), Healy & Palepu (1990) och Sweeney (1994). Det 

finns även de som fokuserat på specifika komponenter av diskretionära periodiseringar 

såsom McNichols & Wilson (1988) och DeAngelo et al. (1994). Dechow & Sloan (1991) 

valde istället att fokusera på komponenter av diskretionära kassaflöden. 

 

Totala periodiseringar består av icke-diskretionära och diskretionära periodiseringar 

(Healy 1985, s. 94). Utgångspunkten i de flesta modeller som utvecklats för att mäta 

resultatmanipulering ligger i att mäta den diskretionära delen av periodiseringar vilket 

görs genom att den tvingande delen skattas för att kunna urskilja den från de totala 

periodiseringarna. Resultatmanipuleringen består då av differensen mellan den del som 

beräknats vara tvingande och de totala periodiseringarna. Figur 4 visar hur totala 

periodiseringar beräknas. 

 

 

𝑻𝑨𝒊,𝒕 = 𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 + 𝑫𝑨𝒊,𝒕 
 

Figur 4. Beräkning av totala periodiseringar. Källa: Healy (1985, s. 94). 

 

Där: 

𝑇𝐴𝑖,𝑡 = Totala periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝐷𝐴𝑖,𝑡 = Diskretionära periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = Icke diskretionära periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 

𝑖 = 𝑖, … , 𝐼 företagsindex; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 
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Som sagt undersöker en stor del av tidigare forskning användningen av diskretionära 

periodiseringar, vilket medför ett specificerande av en modell för att uppskatta dessa. De 

olika modellerna sträcker sig från väldigt enkla till mer sofistikerade. I enkla modeller 

används förändring av totala periodiseringar som ett mått på diskretionära periodiseringar 

medan att via regressionsanalys dela upp periodiseringar i diskretionära och icke-

diskretionära komponenter står sig som mer sofistikerat (Bartov et al., 2001, s. 422).  

5.1.1 Healys modell 

 

I Healys (1985) studie ämnar han undersöka forskningsfrågan om ledningens incitament 

till att använda sig av resultatmanipulering genom att ändra valet av redovisningsmetoder 

eller användandet av periodiseringar för företagsledningar som har bonus- och 

kompensationsavtal. Healy (1985, s. 94) beräknar totala periodiseringar genom att ta 

skillnaden mellan rapporterad vinst och kassaflödet från det löpande verksamheten är 

densamma som totala periodiseringar. 

 

Healys (1985) modell kom att bli kritiserad av Kaplan (1985, s. 111) för att inte kunna 

urskilja den icke-diskretionära delen av periodiseringarna från de diskretionära 

periodiseringarna. Enligt Kaplan (1985, s. 111) görs ett alltför restriktivt antagande i 

Healys (1985) modell att anta att totala periodiseringar är densamma som diskretionära 

periodiseringar (se figur 5), även som tidigare nämnt var Healy (1985, s.94) medveten 

om att de totala periodiseringarna består av en del icke-diskretionära periodiseringar. 

Vidare menar Kaplan (1985, s. 110–111) att det är bristfälligt med antagandet om att 

rörelsekapitalet och avskrivningar ska ses som givet där diskretionära periodiseringar är 

det enda som påverkar vinsterna, och att företagets ekonomiska förhållanden även 

kommer att påverka periodiseringarna. En förändring i periodiseringar kan bero på att det 

skett en förändring i den del som ses som icke-diskretionära periodiseringar och inte 

nödvändigtvis ses som diskretionära periodiseringar.  

 

 

𝑵𝑫𝑨𝒕+𝟏 =
𝟏

𝒏
 ∑

𝑻𝑨𝒊

𝑨𝒊−𝟏

𝒕

𝒊=𝒕−𝒏

 

 

Figur 5. Healys modell för icke-diskretionära periodiseringar. Källa: Ronen & Yaari (2008, s. 405). 

 

Där: 

𝑇𝐴𝑖,𝑡 = Totala periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = Icke diskretionära periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 

𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 
𝑛 = 𝑛, … , 𝑁 antal perioder som estimeras (estimeringsperioder); 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼 företagsindex; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 

 

Genom att beräkna medelvärdet av totala periodiseringar för flera år och låta det vara en 

proxy för icke-diskretionära periodiseringar (figur 5, här ovan). Kunde de diskretionära 

periodiseringar urskiljas genom att subtrahera NDA från TA (Ronen & Yaari, s. 405). 
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5.1.2 DeAngelos modell 

 

DeAngelo (1986) kom med en vidareutveckling av Healys modell (1985) i sin studie om 

redovisningsval där 64 företag fattade beslut kring att köpa alla offentligt hållna aktier 

och därmed privatiseras under 1973 - 1982. Utifrån Healys modell (1985) utvecklades 

vad som kom att kallas DeAngelo modellen, i vilken totala periodiseringar i föregående 

period antas som en proxy för förväntade icke-diskretionära periodiseringar förutsatt 

frånvarande av resultatmanipulation (DeAngelo, 1986, s. 409). Resultatmanipulering 

mäts här genom att titta på skillnaden i totala periodiseringar mellan nuvarande och 

föregående period (Dechow et al. 1995, s.198). I modellen antas att icke-diskretionära 

periodiseringar är konstanta över tid (DeAngelo, 1986, s. 409). 

 

 

𝑵𝑫𝑨𝒕+𝟏 =
𝑻𝑨𝒕−𝟏

𝑨𝒕−𝟏
 

 

Figur 6. DeAngelos model. Källa: DeAngelo (1986, refererad i Ronen & Yaari, 2008, s. 400). 

 

Där: 

𝑇𝐴𝑖,𝑡 = Totala periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = Icke diskretionära periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 

𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 

5.1.3 Jones modellen 

 

Jones (1991) utgår från DeAngelos (1986) modell, men försöker lösa problemet med att 

urskilja den del av icke diskretionära periodiseringar från de diskretionära 

periodiseringarna. Detta var något som Healys (1985) modell behandlat som densamma 

som totala periodiseringar samt DeAngelo (1986) som gjorde antagandet om att dessa 

skulle ses som konstanta över tid.   

 

Detta resulterade i Jones modellen (1991) som innebar ett helt nytt synsätt på hur de 

diskretionära periodiseringarna skulle angripas och mätas. Skillnaden är att Jones (1991) 

modell lyckas med att separera de icke-diskretionära periodiseringarna från de 

diskretionära periodiseringar. Jones (1991) gör antagandet att de normala periodiseringar 

- icke-diskretionära periodiseringar - tar företagens ekonomiska förhållanden i beaktning 

vilket hon ansåg ligga utanför företagets kontroll och ej möjlig att manipulera (Jones, 

1991, s. 211).  

 

Med hjälp av modellen beräknas totala periodiseringar i två steg, så kallade subperioder. 

Först genom att i steg 1, den så kallade estimeringsperioden11 använda sig av en 

minstakvadrat-metod för att skatta parametrarna (figur 7), där hon antog att företag inte 

utförde resultatmanipulation som nämnt ovan, NDA=TA och DA=0.  

 

 

                                                      
11 Estimation period 
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𝑻𝑨𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
= 𝜶𝒊

𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
+ 𝜷𝟏,𝒊 (

∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟐,𝒊 (

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜺𝒊,𝒕 

 

Figur 7. Jonesmodellen. Källa: Dechow (1995, s.198) samt Jones (1991, s. 211). 

 

Där: 

𝑇𝐴𝑖,𝑡 = Totala periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 = Differensen intäkter för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1; 

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = Materiella anläggningstillgångar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝛼𝑖  , 𝛽1,𝑖  , 𝛽2,𝑖 =  Företagsspecifika parametrar; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼 företagsindex; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 
𝜀𝑖,𝑡 = slumpterm för företag 𝑖, år 𝑡; 

 

När detta skattats ges de “normala” periodiseringarna, det vill säga de icke-diskretionära 

periodiseringarna (NDA) och en referenspunkt att jämföra mot. 

 

Vidare i steg 2, används de skattade koefficienterna som getts av steg 1 för att undersöka 

det “verkliga” värdet på de totala periodiseringar (TA) i undersökningsperioden12. De 

diskretionära periodiseringarna (DA) ges då av differensen mellan de totala 

periodiseringarna (TA) som är baserat från den insamlade finansiella datan minus de 

totala periodiseringarna som skattats och anses vara “normala” (Ronen & Yaari (2008, s. 

404–406). 

5.1.4 Modifierade Jonesmodellen 

 

En vidareutveckling av Jonesmodellen framtogs av Dechow et al. (1995) då de 

genomförde en utvärdering av vanligt förekommande alternativa periodiseringsbaserade 

modeller för att upptäcka resultatmanipulering. Den modifierade Jonesmodellen tar, till 

skillnad mot den ursprungliga Jones modellen, hänsyn till förändringar av kundfordringar 

i perioden (Dechow et al., 1995, s. 199).  

 

Ronen & Yaari (2008, s. 434) påpekar problematiken som uppkommer då företag inte 

manipulerar resultatet i estimeringsperioden och sedan manipulerar kundfordringarna i 

undersökningsperioden. Detta resulterar följaktligen i att periodiseringar från 

kreditförsäljning i estimeringsperioden ses som normala, det vill säga icke-diskretionära 

och i undersökningsperioden likställs det med resultatmanipulering. De lyfter att den 

modifierade Jonesmodellen tar detta i beaktning genom att icke-diskretionära 

periodiseringar i undersökningsperioden beräknas genom förändring i kontantförsäljning 

istället för förändring i försäljning. 

 

Utifrån ett resonemang om att det är lättare att manipulera resultatet via 

intäktsredovisning från kreditförsäljning än från kontantförsäljning, förutsätts det 

underförstått i modellen att alla förändringar i kreditförsäljningen i perioden beror på 

resultatmanipulering (Dechow et al., 1995, s. 199). Författarna menar att den modifiering 

de bidrar med bör ge upphov till lägre risk för fel när resultatmanipulering skett via 

företagets hantering av intäkter (Dechow et al., 1995, s. 199). 

                                                      
12 Event period 
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) + 𝜺𝒊,𝒕 

 

Figur 8. Den modifierade Jonesmodellen. Källa: Dechow et al. (1995, s. 199). 

 

Där: 

𝑇𝐴𝑖,𝑡 = Totala periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 

𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 = Differens intäkter för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1; 
∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 = Differens kundfordringar för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1; 
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = Anläggningstillgångar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝛼𝑖  , 𝛽1,𝑖  , 𝛽2,𝑖 =  Företagsspecifika koefficienter; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼 företagsindex; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 
𝜀𝑖,𝑡 = slumpterm för företag 𝑖, år 𝑡; 

 

Dechow et al. (1995) jämför i sin studie fem modeller som kan användas för att ta fram 

icke-diskretionära periodiseringar. De nämner att man vid mätning oftast utgår från totala 

periodiseringar som sedan delas upp i diskretionära och icke-diskretionära 

periodiseringar (Dechow et al., 1995, s. 197). De analyserade modellerna statistiskt för 

att undersöka deras träffsäkerhet och styrka (Dechow et al., 1995, s. 194). I både Healys 

modell och DeAngelos modell görs antagandet att icke-diskretionära periodiseringar är 

konstanta. Detta är enligt Dechow et al. (1995) osannolikt eftersom periodiseringar 

förändras utifrån de ekonomiska omständigheter som råder. Analysen resulterade i 

slutsatsen att, bland de modeller de undersökt, är det den modifierade Jonesmodellen som 

är den mest effektiva för att upptäcka resultatmanipulering. 

5.1.5 Kotharimodellen 

 

Som en vidareutveckling av Jonesmodellen och modifierade Jonesmodellen föreslår 

Kothari et al. (2005) en modell som tar hänsyn till företagets prestation. Med den här 

modellen ämnar författarna ta sig an förhållandet mellan företagets prestation och 

periodiseringar (Kothari et al., 2005, s. 164). De menar att företagets prestation bör 

inkluderas i uppskattning av diskretionära periodiseringar eftersom när försäljningen 

förväntas växa resulterar detta i att periodiseringar av rörelsekaraktär (WC)13 också ökar, 

detta som ett resultat av investeringar för att upprätthålla denna tillväxt (Kothari et al., 

2005, s. 165). Således menar författarna att periodiseringar kan förväntas vara skilt från 

noll för företag som erfar extrem prestation. Vidare, enligt Dechow et al. (1995, s. 223), 

är de mest använda modellerna för att upptäcka resultatmanipulering, Jones modellen och 

modifierade Jones modellen, oförmögna att fånga ovan nämnda förhållande. 

 

Kothari et al. (2005) föreslår att hänsyn tas till prestation genom att subtrahera 

uppskattningar av diskretionära periodiseringar från Jonesmodellerna med hjälp av 

kontrollföretag som matchas genom industri och avkastning på tillgångar14 (ROA) i 

antingen den aktuella eller tidigare perioden. 

                                                      
13 Working capital accruals 
14 Return on assets 
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Figur 9. Kotharimodellen för prestationsmatchning/prestationsmätning. Källa: Kothari et al. (2005, s. 174). 

 
Där: 

𝑇𝐴𝑖,𝑡 = Totala periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 

𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 = Differensen intäkter för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1; 
∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 = Differens kundfordringar för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1; 
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = Anläggningstillgångar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖,𝑡 (𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑖,𝑡−1)

𝐴𝑖,𝑡−1
= ROA för företag 𝑖, år 𝑡; 

𝛼0 , 𝛽1,𝑖  , 𝛽2,𝑖 … 𝛽𝑛,𝑖 =  Företagsspecifika koefficienter; 

𝑖 = 𝑖, … , 𝐼 företagsindex; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 
𝜀𝑖,𝑡 = slumpterm för företag 𝑖, år 𝑡; 

 

Kotharimodellen har dock tillkortakommanden, tillägget för prestation kan inte helt 

eliminera felaktigheter som härrör från modeller enligt Dechow et al. (2012). Förfarandet 

där hänsyn tas till företagets prestation har antagits för att minska risken för 

felspecifikation av modellen15 och medför även en väsentlig minskning av risken för att 

nollhypotesen felaktigt inte förkastas16 (Dechow et al., 2012, s. 276, 281). Metoden att 

matcha med ROA minskar felspecifikation för urval som har extrem ROA, E/P17 och 

book-to-market18 men överdriver felspecifikation för urval med extrem företagsstorlek 

(Dechow et al., 2012, s. 278, 282).  

5.1.6 Dechow & Dichevs modell 

 

Ett antal tidigare studier undersöker manipulation av periodiseringar där fokus ligger på 

den opportunistiska användningen av periodiseringar för att vilseleda sina intressenter. 

Detta menar Dechow & Dichev (2002, s. 36) indikerar att avsikten hos ledningen påverkar 

förekomsten av uppskattningsfel i periodiseringarna. Dechow & Dichev (2002, s. 36) 

menar att även vid avsaknad av avsiktlig resultatmanipulering kommer periodiseringars 

kvalitet systematiskt relatera till egenskaper hos företaget och industrin. Utifrån detta gör 

de ingen uppdelning av avsiktliga och oavsiktliga uppskattningsfel eftersom båda medför 

låg kvalitet på periodiseringar och resultat. 

  

Som tidigare nämnts går det även att mäta resultatmanipulering genom att beakta 

komponenter i kassaflödet. Dechow & Dichev (2002, s. 53) föreslår ett nytt 

tillvägagångssätt som baseras på intuitionen att periodiseringar är tillfälliga justeringar 

som löser problematik med timing av underliggande kassaflöden (figur 10). De menar 

vidare att om syftet med periodiseringar är att göra dessa korrigeringar borde det finnas 

                                                      
15 Misspecification 
16 Test power  
17 Earnings-to-price. 
18 Book-to-market. 
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ett negativt samband mellan icke-diskretionära periodiseringar och nutida kassaflöden 

samt ett positivt samband med icke-diskretionära periodiseringar och tidigare samt 

framtida kassaflöden. Baserat på detta föreslår Dechow & Dichev (2002) att tidigare, 

nuvarande och framtida kassaflöden inkluderas som variabler för att förklara icke-

diskretionära periodiseringar.  

 

Det finns flera begränsningar med modellen, Dechow & Dichev (2002, s. 45) lyfter att 

det finns mätfel i de oberoende variablerna vilket leder till snedvriden uppskattning av 

både koefficienter och residualer. Tillämpligheten av modellen är dessutom begränsad till 

företag med kort verksamhetscykel, detta eftersom modellen förutsätter att 

periodiseringar och justeringar av resultatet återspeglas i perioden före och efter den 

aktuella perioden (McNichols, 2002, s. 63).  

 

Vidare pekar McNichols (2002, s. 63) på att modellen inte undersöker de diskretionära 

periodiseringarnas påverkan på totala periodiseringar. De menar att detta är ett problem 

eftersom tidigare forskning pekar på att uppskattningsfel på grund av ledningens omdöme 

troligen inte är oberoende av varandra och av realiseringen av kassaflödet, vilket 

begränsar modellens generaliserbarhet. Avslutningsvis lyfter McNichols (2002, s. 64) 

även att fusioner, förvärv och avyttringar kan medföra felaktigheter, detta eftersom att 

periodiseringar i en period kanske inte matchar kassaflödet i efterföljande perioder. 
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Figur 10. Dechow & Dichevs modell. Källa: Dechow & Dichev (2002, s. 40). 

 

Där:  

∆𝑊𝐶𝑖,𝑡 = Förändringen i rörelsekapital för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 
𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1 = Kassaflöde från den löpande verksamheten för företag 𝑖, år 𝑡−1; 

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 = Kassaflöde från den löpande verksamheten för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1 = Kassaflöde från den löpande verksamheten för företag 𝑖, år 𝑡+1; 
𝛽0,, 𝛽1 , 𝛽2, 𝛽3 =  Koefficienter; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼 företagsindex; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 

𝜀𝑖,𝑡 = slumpterm för företag 𝑖, år 𝑡; 

5.1.7 Den integrerade McNichols-modellen 

 

McNichols (2002) föreslog i sin studie ett annat synsätt på hur en modell som kunde 

kombinera de båda “styrkorna” som Jones - och Dechow & Dichevs modeller innehar 

samt lösa en del av den problematik och den kritik som dessa modeller fått. Jones (1991) 

var den första med att lyckas att separera diskretionära och icke-diskretionära 

periodiseringar som vi tidigare nämnt. Detta var en klar förbättring i jämförelse med 

Healy (1985) och DeAngelos (1986) modeller, dock innehåller Jonesmodellen (1991) 
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problem med mätfel på grund av utelämnade variabler19och Dechow & Dichev (2002) 

modell har mätfel av “earnings quality”20 (McNichols, 2002, s. 65).  

 

Detta tog McNichols (2002) fasta på, där hon testade de bägge modellerna för sig och 

sedan en integrering av dessa. Resultatet då dessa inkorporerats visade på den högsta 

justerade förklaringsgraden på 30,02 %. Modellen kom att kallas, den integrerade 

McNichols-modellen och presenteras i figur 11 nedan. Vidare menade hon på att dessa 

iakttagelser borde indikera på att Jonesmodellen och Dechow & Dichews modell borde 

kombineras i fortsatt forskning för att på ett bättre sätt kunna mäta tillförlitligheten i det 

redovisade resultatet (McNichols, 2002, s. 67).  

 

En justerad förklaringsgrad på 30,02 % kan anses lite, men sätts det i perspektiv och 

jämförs med de modeller som finns för att mäta resultatmanipulering kan det ses som 

ganska hög förklaringsgrad. Dechow et al. (2010, s. 358) menar på Jones modellen 

förklaringsgrad ligger kring 10 %. Vidare i McNichols studie och testerna för modellerna 

var för sig visar på en justerad förklaringsgrad 20,11 % för Dechow & Dichev (2002) 

respektive 7,30 % för Jones (1991) modellen. Problematiken kring förklaringsgraden går 

inte bortse från, att det torde finns variabler som är utelämnade i modellerna som kan 

förklara variationen i periodiseringarna.  
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Figur 11. Den integrerade McNichols-modellen. Källa: McNichols (2002, s. 65). 

 

Där: 
∆𝑊𝐶𝑖,𝑡 = Förändringen i rörelsekapital för företag 𝑖, år 𝑡; 

𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = Anläggningstillgångar för företag 𝑖, år 𝑡; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 = Differensen intäkter för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1;  

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1 = Kassaflöde från den löpande verksamheten för företag 𝑖, år 𝑡−1; 

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 = Kassaflöde från den löpande verksamheten för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1 = Kassaflöde från den löpande verksamheten för företag 𝑖, år 𝑡+1; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼 företagsindex; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 
𝜀𝑖,𝑡 = slumpterm för företag 𝑖, år 𝑡; 

5.1.8 Dechows modell 

 

Snedvriden periodisering i en period måste återföras i en annan period, det är huvuddraget 

i den redovisningsmässiga användningen av periodiseringar (Dechow et al., 2012, s. 331). 

Dechow et al. (2012) finner i deras undersökning ett nytt synsätt på hur 

resultatmanipulering ska testas genom periodiseringsbaserade modeller. Inkluderandet av 

oberoende variabler som tar återföringar i beaktning kan förbättra testerna avsevärt samt 

att det minskar risken för att modellen är felspecificerad21 på grund av att feltermen 

                                                      
19 Omitted variable bias 
20 Syftar till hur väl det redovisade resultatet återspeglar det verkliga resultatet 
21 Model misspecification 
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korrelerar med utelämnade variabler som många modeller för att mäta 

resultatmanipulering innehar (Dechow et al., 2012, s. 331).   

 

I Dechow et al. (2012) undersökning testar de tidigare modeller som vi redogjort för: 

Healy, Jones, modifierade Jones, Dechow & Dichev, McNichols och Kothari, men 

inkluderar i deras ansats att återföringar ska ingå i testerna som förklarande 

dummyvariabler beroende på vilket efterföljande år som återföring sker (se figur 12). De 

modeller vi beskrivit har använts flitigt i tidigare empiri för att försöka mäta 

resultatmanipulering, men enligt Dechow et al. (2012, s. 282) menar de på att dessa 

modellers effekt är begränsad.  

 

Det bakomliggande syftet att använda sig av diskretionära periodiseringar är att en 

rapportperiod ska uppvisa ett högre eller lägre resultat genom att flytta vinsten till en 

annan rapportperiod. Ifall fordringar förvrängs genom att det överskattas i en period 

kommer denna övervärdering i en senare period att lysa igenom och det torde upptäckas 

förr eller senare - att den överskattade periodisering av fordringar inte matchar det 

erhållna kassaflödet. Detta resulterar i att det återförs i någon av de efterföljande 

rapportperioderna (Dechow et al., 2012, s. 283).  

 

Vidare menar Dechow et al. (2012, s. 281) att eftersom de modeller - som vi gett en 

redogörelse för - inte fångar alla icke-diskretionära periodiseringar skapar det problem 

med utelämnade variabler som korrelerar med feltermen. Till följd av att införa ett mått 

som fångar då periodiseringarna återförs leder det till en robust lösning med en minskad 

risk för detta problem samt att risken minskar för att nollhypotesen felaktigt inte förkastas 

(Dechow et al., 2012, s. 283). Dechow et al. (2012, s. 275) påvisade att beaktande av 

återföringar medför att risken för att nollhypotesen felaktigt inte förkastas minskar 

betydligt. 
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Figur 12. Dechows modell. Källa: Dechow et al. (2012, s. 286–289). 

 

Där: 

𝑊𝐶_𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 = Periodiseringar av rörelsekaraktär för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 

 
𝑃𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 = Dummyvariabel som antar värdet 1 vid förväntad resultatmanipulering, 

annars 0, för företag 𝑖, år 𝑡; 
 
𝑃𝐴𝑅𝑇𝑃1𝑖,𝑡 = Dummyvariabel som antar värdet 1 vid återföring första året efter  

förväntad resultatmanipulering, annars 0, för företag 𝑖, år 𝑡; 
 
𝑃𝐴𝑅𝑇𝑃2𝑖,𝑡 = Dummyvariabel som antar värdet 1 vid återföring andra året efter  

eventuell resultatmanipulering, annars 0, för företag 𝑖, år 𝑡; 
 
𝑋𝑛,𝑖,𝑡 = 𝑛 övriga förklaringsvariabler för icke − diskretionära periodiseringar för företag 𝑖, år 𝑡; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼 företagsindex; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 
𝜀𝑖,𝑡 = slumpterm för företag 𝑖, år 𝑡; 
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5.2 Modellval 

 

Som vi har försökt lyfta fram i detta kapitel har de modeller som vi redogjort för fått 

motstå omfattande kritik och innehar stora brister. Det finns ingen “perfekt” modell för 

att mäta resultatmanipulering, men den modell som varit och är mest accepterad är den 

modifierade Jones-modellen. Den har använts flitigt i den tidigare empirin för att mäta 

resultatmanipulering. Dechow et al. (2012, s. 276) framför vidare ett nytt synsätt som de 

menar på har ignorerats i den tidigare forskningen. De menar att med deras synsätt kan 

modellerna förbättras avsevärt om man tacklar den osäkerhet som kan finnas kring när 

periodiseringar återförs. Deras lösning på den problematiken är att variabler inkorporeras 

vilka beaktar de återföringar som måste göras antingen ett eller två år efter den förväntade 

utförda resultatmanipuleringen. Utifrån ovan presenterade modeller och dess respektive 

kritik finner vi att det lämpligaste modellvalet för vår studie är den modifierade 

Jonesmodellen med tillägg för de variabler Dechow et al. (2012) presenterar rörande att 

de inkluderar testvariablerna, i vårt fall Före IPO, IPO och Efter IPO. Där Efter IPO 

mäter återföringar och antas vara nivån på normala periodiseringar. Koefficienten för 

variabeln som beaktar återföringar bör anta ett värde nära noll (Dechow et al., 2012, s. 

298). Att beakta återföringar i modellen för att upptäcka diskretionära periodiseringar är 

ett nytt synsätt som förbättrar modellen avsevärt. 

 

Dechow et al. (2012) beaktar 1 år för eventuell resultatmanipulering, medan vi beaktar 

att resultatmanipulering kan ske under 2 år (året före IPO:n och IPO-året). Vidare beaktar 

Dechow et al. (2012) återföringar 2 år efter förväntad resultatmanipulering, medan vi 

väljer att endast beakta återföringar 1 år efter. Vi valde att göra detta eftersom vi ville 

inkludera börsnoteringar som skedde år 2015 eftersom betydligt fler börsnoteringar ägde 

rum det året jämfört med de närmast föregående åren. Att beakta 2 år efter börsnotering 

hade lett till att vi inte hade kunnat inkludera detta år på grund av att finansiell data för 

2017 ännu inte har publicerats. 

 

I likhet med Dechow et al. (2012, s. 286) inkluderar vi förklaringsvariabler i 

regressionerna för att kontrollera för icke-diskretionära periodiseringar. Vidare väljer vi 

att använda totala periodiseringar (TA) som beroende variabel till skillnad från Dechow 

et al. (2012) som använder periodiseringar av rörelsekaraktär (WC) som beroende 

variabel. Detta innebär att vi även tar avskrivningar i beaktning vilket är i linje med den 

modifierade Jonesmodellen (Dechow et al., 1995).  

 

 
𝑻𝑨𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
= 𝜶𝒊

𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
+ 𝜷𝟏,𝒊 (

∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕 − ∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟐,𝒊 (

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟑,𝒊 𝑭ö𝒓𝒆 𝑰𝑷𝑶𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒,𝒊 𝑰𝑷𝑶𝒊,𝒕

+  𝜷𝟓,𝒊 𝑬𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑰𝑷𝑶𝒊,𝒕 + ∑ 𝜷𝒏 𝑿𝒏,𝒊,𝒕

𝒏

+ 𝜺𝒊,𝒕 

 

Figur 13. Slutgiltig modell i linje med Dechow et al. (2012, s. 286–289). 

  
Där: 

𝑇𝐴𝑖,𝑡 = Totala periodiseringar företag 𝑖, år 𝑡; 

𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 

∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 = Differens intäkter för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1; 
∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 = Differens kundfordringar för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1; 
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𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = Anläggningstillgångar för företag 𝑖, år 𝑡; 
 
𝐹ö𝑟𝑒 𝐼𝑃𝑂𝑖,𝑡 = Hypotetisk resultatmanipulering har inträffat.   

Antar värdet 1 om det i nästa år sker en IPO, annars 0, för företag 𝑖, år 𝑡; 
 

𝐼𝑃𝑂𝑖,𝑡 = Hypotetisk resultatmanipulering har inträffat.  
Antar värdet 1 ifall IPO har skett, annars 0, för företag 𝑖, år 𝑡;  

 
𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑃𝑂𝑖,𝑡 = Hypotetisk återföring har inträffat.   

Antar värdet 1 om en IPO har skett i föregående år, annars 0, för företag 𝑖, år 𝑡; 
 

𝛼𝑖  , 𝛽1,𝑖  , 𝛽2,𝑖 =  Koefficienter; 
𝛽𝑛 =  koefficienter för 𝑛 övriga förklaringsvar. ;  leverage, ROA, företagsstorlek 
𝑋𝑛,𝑖,𝑡 = 𝑛 övriga förklaringsvariabler;  leverage, ROA, företagsstorlek; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼 företagsindex; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 
𝜀𝑖,𝑡 = slumpterm för företag 𝑖, år 𝑡 

 

5.3 Val av variabler 

 

Här nedan kommer en beskrivning av de variabler vi valt att undersöka i vår studie utöver 

de variabler som redan ingår i den valda modellen. De valda variabler är valda utifrån 

bakgrunden för vad som är vanligt förekommande i den tidigare empirin.  

5.3.1 Skuldsättningsgrad 

 

Aharony et al. (1994, s.78) visar på att resultatmanipulering i samband med börsnotering 

är mer förekommande bland företag med hög skuldsättningsgrad. Bartov et al. (2001, s. 

439) kontrollerade för skuldsättningsgraden i en multipel regression där de använde sig 

av den långfristiga skulden i förhållande till totala tillgångar. Ett starkt signifikant 

samband mellan skuldsättningsgrad och resultatmanipulering kunde uppvisas (Bartov et 

al., 2001, s. 442). Författarna lyfter att deras resultat visar på vikten av att inkludera denna 

variabel när resultatmanipulering ska undersökas, oavsett vilken modell som används. 

Fan (2007, s. 55) menar att företag med begränsad förmåga att belåna sig kan ha ett större 

behov av att delta i en börsnotering eftersom deras möjlighet till att erhålla externt kapital 

är begränsat. Även DuCharme et al. (2001, s. 386) inkluderade en oberoende variabel för 

mätning av skuldsättningsgraden, deras resultat visade dock på att denna inte var av 

signifikant betydelse.  

 

Enligt Rajan & Zingales (1995, s. 1428) är det den långfristiga skuldsättningsgraden som 

kan anses vara mest korrekt när man vill ha ett mått på företagets kapitalstruktur. De 

menar att den totala skuldsättningsgraden ger en missvisande bild av företagets ställning 

eftersom de kortfristiga skulderna, som innefattar bland annat leverantörsskulder, 

inkluderas.  

 

Utifrån de tidigare studier vi belyst ovan finner vi det intressant och motiverat att testa 

skuldsättningsgradens betydelse för resultatmanipulering i samband med börsnotering. 

Vi kommer likt Rajan & Zingales (1995) utgå från den långfristiga skuldsättningsgraden. 



 

42 
Backlund & Wiklund 

5.3.2 Företagsstorlek 

 

Ecker et al. (2013, s. 191) lyfter att företag av liknande storlek även är lika med hänsyn 

till faktorer som relaterar till periodiseringar. De menar att större företag sannolikt är mer 

stabila, komplexa och övervakas noggrannare jämfört med mindre företag.  

 

Siregar & Utama (2008, s. 10) undersöker om företagsstorlek påverkar förekomsten av 

resultatmanipulering. De motiverar detta med att större företag har mindre 

informationsasymmetri och är mer granskade jämfört med mindre företag. Utifrån detta 

menar de att det är mindre sannolikt att större företag manipulerar resultatet 

opportunistiskt. De lyfter att ledningen för mindre företag har, i och med 

informationsasymmetrin, större möjligheter att hemlighålla information jämfört med 

ledningen för större företag. En annan studie är den av Aharony et al. (1994, s. 78) som 

visar på att resultatmanipulering i samband med börsnotering är mer förekommande bland 

små företag. 

 

Även Dechow et al. (2012, s. 277) lyfter att företagets storlek kan vara av vikt när 

resultatmanipulering undersöks, och inkluderar därför denna variabel. Andra som 

inkluderat företagets storlek som variabel i sina tester är Teoh et al. (1998a, 1998b), 

Bartov et al. (2001, s. 439) och Kothari et al. (2005, s. 176). Hur signifikant variabeln 

visar sig vara skiljer sig åt. Teoh et al. (1998b, s. 89) visar på att företagets storlek endast 

är marginellt viktig, som de lyfter är förenligt med annan forskning. 

 

Storleken på ett företag kan tänkas beräknas på flera olika sätt. Siregar & Utama (2008, 

s. 15) beräknar storleken genom att ta den naturliga logaritmen av marknadsvärdet i slutet 

av året. DuCharme et al. (2004, s. 45) testade för företagsstorlek genom att beräkna 

logaritmen av de totala tillgångarna i sina regressioner. Detta andra tillvägagångssätt 

kommer även vi att utgå ifrån. Genom att ta logaritmen av totala tillgångarna blir 

spridningen mer normalfördelad, vilket medför en avtagande effekt av extremvärden. 

5.3.3 Företagsprestation 

 

Kothari et al. (2005) gav en ny infallsvinkel till forskningen för hur diskretionära 

periodiseringar skulle upptäckas. Deras bidrag var dels att inkludera en variabel som 

matchar företagen sett till deras prestation i form av nivån på ROA, men de testade även 

för en variabel som bara mäter företagets prestation i form av årets ROA. Detta kommer 

att redogöras för mer ingående i det efterföljande kapitlet där en presentation kommer att 

ges för deras prestationsbaserade modell. Variabeln vi inkluderar i vår modell är inte 

matchad på hur hög respektive låg ROA dessa har, utan som ett mått för att kontrollera 

om ROA och företagens prestation har en påverkan på diskretionära periodiseringar.  

 

Vidare lyfter Dechow et al., (2012, s. 291) att ROA är en populär variabel - i den 

tillgängliga litteratur som finns - att ta med som en förklarande variabel för att mäta 

diskretionära periodiseringar. Utöver detta lyfter Ronen & Yaari (2008, s. 446) att Ye 

(2006) undersökning uppvisar att förklaringsgraden ökar vid inkluderandet av ROA. I den 

studien ger Jones-modellen en förklaringsgrad på 3,8 % och när ROA inkluderats ges en 

förklaringsgrad om 4,9 %.  
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6. Praktisk metod 
 

I kapitlet redogörs för tillvägagångssättet vid studiens genomförande. Inledningsvis 

presenteras urval, insamling av data och bortfall. Därefter förklaras vald modell som 

tillämpas för regressionsanalys samt utvalda förklaringsvariabler. Avslutningsvis 

diskuteras regressionsdiagnostik samt en diskussion av metodkritik. 

 

6.1 Urval och datainsamling 

 

Vår undersökning har för syfte att empiriskt testa förekomsten resultatmanipulering i 

samband med börsnoteringar. För att inkluderas i vår studie krävs det att bolagen 

börsnoterats under något av räkenskapsåren 2012 - 2015, detta ska inte ha skett via 

omvänt förvärv eller avknoppning. Bolagen ska heller inte ha bytt lista utan ska ha listats 

från att ha varit onoterade. Vidare krävs det att bolaget är svenskt och av icke finansiell 

karaktär. Att exkludera finansiella bolag gjordes på grund av att redovisning skiljer sig i 

dessa samt att rörelsekapitalet är av mindre vikt för dessa. Detta är ett vanligt 

tillvägagångssätt i den tidigare empiri, där exempelvis Teoh et al. (1998b, s. 68) och 

Dechow et al. (2012, s.291) kan nämnas, som selekterat på samma sätt. Avslutningsvis 

behöver det finnas tillgänglig finansiell data för räkenskapsåret före, under och efter att 

börsnotering genomförts. Från de som börsnoterades under perioden har ett antal företag 

inte uppnått kriterierna för att inkluderas i denna studie. Summering av antalet bolag 

återfinns i tabell 1 nedan. 

 

 
Tabell 1. Antal observerade börsnoteringar. 

År 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Ursprungligt antal bolag 32 49 102 115 298 

Exkludering* 18 18 27 29 92 

Antal bolag kvar efter exkludering 14 31 75 86 206 

 
* Exkludering har skett av: Utländska bolag, finansiella bolag, bolag som listats via omvända förvärv eller 

avknoppning, bolag som bytt lista 

 

 

För insamling av den finansiella data som behövdes i vår undersökning användes 

databasen Serrano och för identifieringen av vilka företag som börsnoterats användes 

hemsidan Nyemissioner.se (u.å.). Databaser är användbara då de inrymmer en stor mängd 

information (Olsson & Sörensen, 2011, s. 155). Olsson & Sörensen (2011, s. 156) lyfter 

dock att vid tillämpning av sekundärdata, vilket inbegriper data från databaser, finns 

begränsningar vilket redogörs för mer ingående under avsnitt 6.5 Metodkritik.  

 

Från Serrano erhölls finansiell information om årsredovisningar för alla företag som gjort 

koncernbokslut i Sverige mellan 1997–2016. Information om vilka företag som 

börsnoterades under 2012–2015 har inhämtats från Nyemissioner.se (u.å.) och 

kontrollerats mot Skatteverket (u.å.). 
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Tabell 2. Sammanslagning med finansiell data från 1997–2016. 

Ursprungligt antal observationer 1997–2016 246 072 

Exkludering* 47 159 

Antal observationer kvar efter exkludering 198 913 

Börsnoterade bolag som saknar finansiell data 20 

Slutgiltigt antal börsnoterade bolag med finansiell data 186 

 

6.2 Definition av valda variabler 

 
Tabell 3. Variabler 

Variabel Mätskala Förklaring 

 

TA 

 

Kontinuerlig 

 

Totala periodiseringar 

∧
𝑇𝐴

 Kontinuerlig Skattade totala periodiseringar 

 

Före IPO (t-1) Dummy 
Hypotetisk resultatmanipulering har inträffat. Antar värdet 1, om det 

nästa år sker en IPO, annars 0. 

     

IPO (t) Dummy 
Hypotetisk resultatmanipulering har inträffat. Antar värdet 1 ifall 

IPO har skett, annars 0. 

     

Efter IPO (t+1) Dummy 

Hypotetisk återföring har inträffat. Antar värdet 1 om det följs av att 

en IPO:n har skett i föregående år, annars 0 

 

Invers_totassets Kontinuerlig 
Inversen av totala tillgångar: 

1

𝐴𝑖,𝑡−1
 

 

 

 REVREC Kontinuerlig  

∆𝑅𝐸𝑉 (𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖,𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶 (𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟)𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1

 

 

PPE 

 

Kontinuerlig  

 
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦,𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 (Materiella Anläggningstillgångar)𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1
   

ROA Kontinuerlig  

 

Return On Assets (avkastning på tillgångar):  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1
 

 

Leverage Kontinuerlig  
Skuldsättningsgrad:  

𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1
  

 

Ln_tot_assets  Kontinuerlig  Företagsstorlek. Naturliga logaritmen av totala tillgångar: log (𝐴𝑖,𝑡−1) 

   

 

6.3 Statistiska tester 

 

För att göra de beräkningar som krävs för att besvara problemformuleringen har 

statistikprogrammet Stata använts, vilket anses vara ett av de mest frekvent använda 

statistikprogram på universitet världen över (Körner & Wahlgren, 2005, s. 25). I alla de 

statistiska testerna används tre signifikansnivåer, 10 %, 5 % och 1 %. I enlighet med 

Eliasson (2013, s. 109) betecknas signifikansnivån 10 % som enstjärnig, 5 % som 
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tvåstjärnig och 1 % som trestjärnig. För att minska risken att en sann nollhypotes förkastas 

vid jämförelse av erhållen sannolikhet från utförda test, är en låg signifikansnivå att 

föredra (Eliasson, 2013, s. 108).  

 

För att testa vår forskningshypotes har vi använt Dechow et al. (2012) metodologi att 

utföra F-test för att studera huruvida testvariabeln Före IPO är skild från Efter IPO samt 

IPO är skild från Efter IPO. Detta i och med att hypotetisk resultatmanipulering med 

subjektiva periodiseringar antas inträffa året före IPO:n eller samma år som IPO:n och 

återföring av dessa subjektiva periodiseringar antas ske året efter IPO:n. I figur 14 nedan 

illustreras en tidslinje som belyser tanken bakom de tre testvariablerna; Före IPO, IPO 

och Efter IPO. 

 

 

 
 

Figur 14. Tidslinje 

 

F-testen baseras på regressionerna vars utformning och metodik belyses nedan. F-testen 

är de som kommer ha störst fokus, men dock är även koefficienterna i regressionerna av 

intresse. Koefficienterna kommer kommenteras som ett komplement till F-testens 

resultat. Värdet på testvariablernas koefficienter, det vill säga proxyn för diskretionära 

periodiseringar i regressionstestet, förväntas anta värdet noll i medeltal. Detta ger; då en 

koefficient är positiv för en förklarande variabel så indikerar det att variabeln innebär 

resultatökande åtgärder, och vice versa för en negativ koefficient.  

 

Som vi tidigare nämnt består totala periodiseringar av icke-diskretionära periodiseringar 

(normala) och diskretionära periodiseringar (onormala), förhållandet ser ut enligt 

följande TA= NDA+DA. DA visar på den subjektiva periodiseringen som företagen 

använt sig av och detta likställs med resultatmanipulering. Om inga diskretionära 

periodiseringar har gjorts av företagen bör DA anta värdet noll, TA=NDA, det vill säga 

totala periodiseringar består bara av normala periodiseringar. Eftersom att DA inte är 

direkt observerbart har vi först beräknat totala periodiseringar (TA) enligt 

balansräkningsmetoden vilket gjorts i flertalet tidigare studier och modeller (se t.ex. 

Healy, 1985; Jones, 1991, s. 207; DeAngelo, 1986, s. 410). 

 

 

𝑻𝑨𝒕 = ∆𝑪𝑨𝒕 − ∆𝑪𝑨𝑺𝑯𝒕 − ∆𝑪𝑳𝒕 + ∆𝑫𝑪𝑳𝒕 − 𝑫𝑬𝑷𝒕 
 

Figur 15. Beräkning av totala periodiseringar enligt balansräkningsmetoden. Källa: Bartov et al. (2000, s. 428). 
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Där: 

𝑇𝐴 𝑡 = Totala periodiseringar år 𝑡;  
∆𝐶𝐴𝑡 = Differensen i omsättningstillgångar år 𝑡; 
∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑡 = Differensen i likvida medel och kortfristiga placeringar år 𝑡; 
∆𝐶𝐿𝑡 = Differensen i kortfristiga skulder år 𝑡; 
∆𝐷𝐶𝐿𝑡 = Differensen i långfristiga skulder år 𝑡; 
𝐷𝐸𝑃𝑡 = Avskrivningar år 𝑡; 

 
Då detta beräknats ges nivån på totala periodiseringar (TA) för varje företag och 

räkenskapsår i datamaterialet. Efter att TA beräknats enligt ovan delades detta med totala 

tillgångar per sista dagen av det föregående räkenskapsår. 

 

För att bryta ut DA från TA så har vi använt de förklarande variablerna enligt den 

modifierade Jones-modellen: Invers_totassets, PPE, 𝛥REVREC. Därefter tas skillnaden i 

det faktiska TA (figur 15) enligt balansräkningsmetoden minus det skattade TA som fås 

genom den multipla regressionen (figur 16). Denna skillnad är nivån på diskretionära 

periodiseringar (DA). Vår slutgiltiga modell är i linje med Dechow et al. (2012) där 

testvariablerna Före IPO, IPO och Efter IPO är inkluderande i modellen. 

 

 

𝑻𝑨𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
= 𝜶𝒊

𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
+ 𝜷𝟏,𝒊 (

∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕 − ∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟐,𝒊 (

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟑,𝒊 𝑭ö𝒓𝒆 𝑰𝑷𝑶𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟒,𝒊 𝑰𝑷𝑶𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓,𝒊 𝑬𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑰𝑷𝑶𝒊,𝒕 + ∑ 𝜷𝒏 𝑿𝒏,𝒊,𝒕

𝒏

+ 𝜺𝒊,𝒕 

 

Figur 16. Slutgiltig modell i linje med Dechow et al. (2012, s. 286). 

 

Där: 

𝑇𝐴𝑖,𝑡 = Totala periodiseringar företag 𝑖, år 𝑡; 
𝐴𝑖,𝑡−1 = Totala tillgångar för företag 𝑖, år 𝑡−1; 
∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 = Differens intäkter för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1; 

∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 = Differens kundfordringar för företag 𝑖, år 𝑡 och 𝑡−1; 
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 = Anläggningstillgångar för företag 𝑖, år 𝑡; 
 
𝐹ö𝑟𝑒 𝐼𝑃𝑂𝑖,𝑡 = Hypotetisk resultatmanipulering har inträffat.   

Antar värdet 1 om det i nästa år sker en IPO, annars 0, för företag 𝑖, år 𝑡; 
 

𝐼𝑃𝑂𝑖,𝑡 = Hypotetisk resultatmanipulering har inträffat.  
Antar värdet 1 ifall IPO har skett, annars 0, för företag 𝑖, år 𝑡;  

 
𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑃𝑂𝑖,𝑡 = Hypotetisk återföring har inträffat.   

Antar värdet 1 om en IPO har skett i föregående år, annars 0, för företag 𝑖, år 𝑡; 
 

𝛼𝑖  , 𝛽1,𝑖  , 𝛽2,𝑖 =  Koefficienter; 
𝛽𝑛 =  koefficienter för 𝑛 övriga förklaringsvar. ;  leverage, ROA, företagsstorlek 
𝑋𝑛,𝑖,𝑡 = 𝑛 övriga förklaringsvariabler;  leverage, ROA, företagsstorlek; 
𝑖 = 𝑖, … , 𝐼 företagsindex; 
𝑡 = 𝑡, … , 𝑇 årsindex; 
𝜀𝑖,𝑡 = slumpterm för företag 𝑖, år 𝑡 
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I tidigare forskning har beräkningen av diskretionära periodiseringar många gånger 

utförts i två steg. Först beräknas totala periodiseringar med hjälp av kassaflödesmetoden 

eller, som vi gjort i figur 15, med hjälp av balansräkningsmetoden. Sedan tillämpas den 

valda modellen för att skatta den beroende variabeln totala periodiseringar (TA) i steg 1. 

I steg 2 används det de förklarande variablerna inte lyckats förklara i totala 

periodiseringar - som slumptermen (residualerna) fångat upp - som nivån på 

diskretionära periodiseringar (DA). Dessa testas sedan i exempelvis ett efterföljande t-

test. För att testa robustheten av vårt resultat kommer även detta att utföras. Vidare 

kommer ett test utföras för att kontrollera för bransch och år då även detta är vanligt 

förekommande i tidigare forskning. 

 

6.4 Extremvärden 

 

Innan vi påbörjade tester av datamaterialet kontrollerades de framräknade variablerna för 

extremvärden. De flesta variabler påträffades inneha extremvärden. Detta kan vara ett 

problem vid genomförandet av de statistiska testerna på grund av att det kan ge 

snedvridna resultat. Som ett exempel på en variabel som kan resultera i ett potentiellt 

missvisande resultat vid beräkning av DA, är variabeln TA. Den består av totala 

periodiseringar dividerat med totala tillgångar per den sista dagen i föregående 

räkenskapsår. I detta fall bör variabeln ligga i intervallet +1 och -1, men här påträffades 

observationer med värdet +429.802 och -384.0909. Medelvärdet för TA var -0,0426 vilket 

visar på att de två ovan nämnda observationer avviker extremt från medelvärdet. För att 

hantera detta problem används metoden winsorize för alla variabler förutom den för 

företagsstorlek, som är logaritmerad och därmed ger liknande utfall som om winsorize 

hade utförts. Med detta tillvägagångssätt minimeras risken med att extremvärden 

påverkar testerna och som skulle försvårat analyserna av resultatet från de statistiska 

testerna. 

 

Tidigare studier visar på lite olika förfaranden vid användandet av winsorize, där 

exempelvis Hazarika et al. (2012) använder sig av en metod där extremvärden utanför 

den 95:e och 5:e percentilen ersattes, men detta gjordes inte för alla variabler som 

användes i modellen. Kothari et al. (2005, s. 176) använde istället principen att 

extremvärden utanför den 99:e och 1:a percentilen skulle ersättas med värdet för närmaste 

percentil, och det gjordes på alla variabler. Vår undersökning följer den metod som 

Kothari et al. (2005) valt att använda sig av. Genom att hantera extremvärdena med hjälp 

av winsorize bör det även hjälpa till att komma närmare ett uppfyllande av antagandet om 

normalfördelade residualer vilket behöver vara uppfyllt i regressionstester. Detta 

eftersom att extremvärden kan ha stor påverkan på OLS-estimeringen av koefficienterna 

i regressionsmodellen (Stock & Watson, 2011, s. 196).  

 

6.5 Regressionsdiagnostik 

 

För studien undersöks huruvida problematik kan uppstå gällande förekomsten av 

multikollinearitet, seriell korrelation och heteroskedasticitet. Nedan presenteras dessa 

närmare följt av hur dessa undersöks.  
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6.5.1 Multikollinearitet 

 

Då två eller fler av de valda oberoende variablerna korrelerar med varandra uppstår något 

som kallas multikollinearitet (Körner & Wahlgren, 2005, s. 69). En hög grad av 

multikollinearitet kan vara ett problem vid regressionstester eftersom det gör det svårt att 

urskilja den enskilda förklarande variabelns effekt. Ju större korrelation mellan de 

förklarande variablerna i modellen desto mer problematiskt kring att få korrekta 

skattningar av koefficienterna (Studenmund, 2014, s. 261 - 262). 

 

Om två variabler korrelerar perfekt finns det ingen mening att ha de båda i modellen då 

dessa variabler inte bidrar med någon ny förklarande effekt på den beroende variabeln. 

Det ger en motsatt effekt eftersom inkluderandet av dessa perfekt korrelerade variabler 

leder till snedvridna estimat på koefficienterna (Körner & Wahlgren, 2005, s. 181). 

Studenmund (2014, s. 263) menar att perfekt korrelerade variabler (perfekt 

multikollinearitet) är relativt ovanligt och lätt att upptäcka. Vidare påpekas dock att viss 

multikollinearitet är att vänta, detta eftersom det är praktiskt omöjligt att hitta förklarande 

variabler som är helt okorrelerade (Studenmund, 2014, s. 271). Utifrån detta menar 

författaren att det primära är att fastställa hur stor multikollinearitet som existerar och 

följaktligen inte att fastställa huruvida multikollinearitet existerar. 

 

För att undersöka förekomsten av multikollinearitet kan en korrelationsmatris skapas. 

Studenmund (2014, s. 272) lyfter att det inte finns ett absolut värde som fungerar som 

indikator för huruvida multikollineariteten är hög. Författaren pekar på att vissa forskare 

antar ett godtyckligt värde för att bedöma multikollineariteten. Ett exempel på ett sådant 

värde menar Studenmund (2014, s. 272) vara 0,8.  

 

I denna studie har en korrelationsmatris upprättats, vilken presenteras nedan i 

empirikapitlet. I enlighet med Studenmund (2014, s. 272) antar vi att värden för 

korrelation inte bör överstiga 0,8. Bland tidigare studier som använt en korrelationsmatris 

kan nämnas Johnson et al. (2012) och McNichols & Wilson (1988). 

 

Flera variabler kan dock samvariera och därmed skapa multikollinearitetsproblem, även 

fast korrelationen mellan två variabler är tillräckligt låg. Studenmund (2014, s. 272) lyfter 

därmed att fastän en korrelationsmatris förser forskare med en indikation om huruvida 

multikollinearitetsproblem existerar, kan en inte helt förlita sig på denna matris. För att 

komma tillrätta med detta problem kan ett så kallat VIF-test utföras, som ett komplement 

till korrelationsmatrisen. 

 

Ett VIF-test tar hänsyn till att en variabel kan samvariera med fler variabler (Studenmund, 

2014, s. 273 - 274). I detta test indikerar ett värde på 1 att ingen multikollinearitet 

förekommer medan ett värde på > 5 indikerar multikollinearitetsproblem. Djurfeldt & 

Barmark (2009, s. 114) gör en snävare gränsdragning och menar på att VIF-test > 2,5 

visar på att multikollinearitet existerar.  Ett VIF-test har utförts som ett komplement till 

korrelationsmatrisen och även denna återfinns nedan i empirikapitlet. 

6.5.2 Seriell korrelation och heteroskedasticitet 

 

I och med att diskretionära periodiseringar, som vi tidigare nämnt, inte är direkt 

observerbart och fångas upp av den stokastiska slumptermen i modellerna för 
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diskretionära periodiseringar samt då regressionerna som görs i vår undersökning är 

baserat på en tidsserie, är det av stor vikt att antaganden för modellens slumpterm 

uppfylls. Om seriell korrelation återfinns kommer ett värde för feltermen i ett år ha 

påverkats av feltermens värde i ett föregående år vilket ger snedvridna estimat 

(Studenmund, 2014, s. 322). Problemet med seriell korrelation är att det inte är helt enkelt 

att upptäcka då det inte ger snedvridningar i regressionskoefficienterna. Effekten som 

seriell korrelation orsakar är att det bryter mot OLS-antagandet och ger bland annat 

felaktiga mätningar av standardfelen för koefficienterna (Studenmund, 2014, s. 332). 

 

Heteroskedasticitet innebär enligt Studenmund (2014, s. 102) att variansen hos feltermen 

inte är konstant över tid. Med andra ord innebär det att variansen hos feltermen inte ska 

öka i takt med att den förklarande variabeln ökar i värde. Då variansen inte är konstant 

medför detta problematik vid skattning av koefficienterna (Studenmund, 2014, s. 103). 

Heteroskedasticitet är ett vanligt fenomen i modeller där stora skillnader fås mellan de 

lägsta och högsta observationerna (Studenmund, 2014, s. 103).  

 

Vi kommer med hjälp av kommandot “vce (cluster clustervar)” i statistikprogrammet, 

Stata, kontrollera för både seriell korrelation och heteroskedasticitet. Genom att använda 

sig av detta kommando leder det till att vikten av att det vanliga kravet om att 

observationerna ska vara oberoende av varandra minskar och standardfelen tillåter en 

intragroup korrelation (StataCorp, u.å.).  

 

6.6 Metodkritik 

 

Ett genomgående problem med de tillgängliga modeller som finns för att upptäcka 

diskretionära periodiseringar är att de är begränsade och ofta felaktigt preciserade. Den 

vanligaste metoden vid mätning av subjektiva periodiseringar är att försöka isolera den 

diskretionära delen av totala periodiseringar (Dechow et al., 2012, s. 276). Vi har 

redogjort för många av de mest använda modeller inom detta ämne och alla har sina 

brister, det finns som sagt tyvärr ingen “perfekt” modell. De modeller som finns för 

mätning av diskretionära periodiseringar har ofta en låg förklaringsgrad vilket tyder på 

att de förklarande variabler som är inkluderade i de existerande modeller är närmare 0 än 

1, vilket tyder på de inte är perfekt för att skatta den beroende variabeln (Stock & Watson, 

2011, s. 19). 

 

Som vi nämnt tidigare kan totala periodiseringar (TA) beräknas på två olika sätt. Det 

tillvägagångssätt vi har valt är balansräkningsmetoden (likt t.ex. Jones, 1991; Bartov et 

al. 2000, s. 428). Det är även vanligt i tidigare forskning att använda sig av 

kassaflödesmetoden. I databasen Serrano fanns inte information för kassaflödet för 

privata företag. Skulle vi använt oss av kassaflödesmetoden hade vi varit tvungna att 

räkna fram det för hand för alla IPO-företag för året före de börsnoterats och var privata. 

Detta skulle ha varit för tidskrävande då det fanns en ytterligare metod som beräknats 

utifrån tillgänglig finansiell information från balansräkningen. Hribar & Collins (2002) 

menar på att dessa olika metoder ger olika siffror på grund av tre olika orsaker. 

Sammanslagningar och förvärv, avyttringar samt valutakursförändringar 22. Det går inte 

                                                      
22 Foreign currency translations 
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att bortse från att ett annat sätt att beräkna periodiseringar kan ge upphov till ett annat 

resultat. 

 

En begränsning som Olsson & Sörensen (2011, s. 156) nämner angående inhämtande av 

data från databaser är att samtliga företag inte finns representerade, vilket innebär att 

bortfall förekommer. Vidare menar författarna att det även förekommer att data inhämtad 

från databaser kan vara ofullständiga. Vid insamling av den finansiella informationen för 

de företag som börsintroducerats i den valda tidsperioden uppkom ett stort bortfall. Detta 

medför att regressionerna blir mer svårtolkade eftersom det komplicerar och begränsar 

möjligheten att avgöra hur sannolikt det erhållna resultatet är. Vidare gavs bortfall vid 

beräkning av de variabler som behövdes för modellen. Detta berodde till största del av 

vissa variabler jämfördes med året innan och då inte finansiell information fanns för året 

innan kunde inte detta IPO-företag tas med. Teoh et al. (1998a, s. 1936) lyfter att 

fullständig data före börsnoteringen inte alltid finns tillgängligt.  
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7. Empiriskt resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av de statistiska testerna. Inledningsvis följer en 

redogörelse av deskriptiv statistik, vilket följs åt av resultat av regressionsdiagnostik. 

Avslutningsvis presenteras erhållna resultat av de multipla regressionerna.  

 

7.1 Deskriptiv statistik 

 

Det slutgiltiga antalet börsnoterade företag som inkluderas i denna studie uppgår till totalt 

186 st. På grund av avsaknaden av jämförande data för vissa år, vilket krävs för beräkning 

av en del av variablerna, skiljer sig antalet observationer för de olika åren i samband med 

börsintroduktion. Innan studiens regressionsresultat presenteras följer här nedan en 

deskriptiv statistik för studiens variabler, i tabell 4 återfinns medelvärde, 

standardavvikelse samt min- och maxvärden för börsnoteringsåret (t), ett år innan (t-1) 

samt ett år efter (t+1). För de variabler som presenteras nedan har winsorize utförts genom 

att ersätta de extremvärden som låg utanför den 1:a och 99:e percentilen med det närmaste 

värdet i den 1:a respektive 99:e percentilen.  
 

 
Tabell 4. Deskriptiv statistik 

Panel A: Deskriptiv statistik för året före börsnotering  

Före IPO (t-1) Obs Mean Std.Dev. Min Max 

TA 102 -0,079 0,257 -0,649 0,513 

 REVREC 102 0,136 0,547 -1,803 2,692 

PPE 102 0,088 0,190 0,000 1,228 

Invers_totassets 102 2,79e-7 5,81e-7 8,38e-11 2,38e-6 
ROA 102 -0,182 0,318 -0,673 0,525 

Leverage 102 0,210 0,237 0,000 0,945 

Ln_tot_assets 102 17.2081 2,922 10,951 23,802 
 

Panel B: Deskriptiv statistik för börsnoteringsåret 

IPO (t) Obs Mean Std.Dev. Min Max 

TA 136 -0,042 0,262 -0,649 0,513 

 REVREC 136 0,135 0,486 -1,803 2,692 

PPE 136 0,131 0,268 0,000 1,228 

Invers_totassets 136 1,84e-07 3,89e-07 8,38e-11 2,38e-06 
ROA 136 -0,296 0,344 -0,673 0,639 

Leverage 136 0,187 0,217 0,000 0,945 

Ln_tot_assets 136 17,415 2,639 12,002 23,745 
 

Panel C: Deskriptiv statistik för året efter börsnotering  

Efter IPO (t+1) Obs Mean Std.Dev. Min Max 

TA 186 -0,078 0,203 -0,649 0,513 

 REVREC 186 0,158 0,508 -1,803 2,692 

PPE 186 0,140 0,280 0,000 1,228 

Invers_totassets 186 5,77e-8 8,10e-8 8,38e-11 4,55e-7 

ROA 186 -0,238 0,326 -0,673 0,639 

Leverage 186 0,122 0,175 0,000 0,945 

Ln_tot_assets 186 18,090 2,922 14,602 24,177 
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De värden som återfinns ovan i tabell 4 belyser intuitionen bakom flera av våra 

efterföljande resultat. I samtliga paneler visar variabeln TA på negativt medelvärde 

(Mean). I panel C går att utläsa att standardavvikelsen (Std.dev.) är snäppet lägre i 

jämförelse med de två åren innan. Min och max-värdena för TA är dock konstanta, med 

värden på -0,649 respektive 0,513, vilket kan förklaras av att winsorize är utförd på grund 

av att dessa variabler innehöll extremvärden. Det gäller även min och max-värdena för 

förklaringsvariablerna 𝛥REVREC, PPE, Invers_totassets, ROA och Leverage som även 

de omfattades av extremvärden. 

 

Från tabell 4 går det vidare att utläsa att medelvärdet för PPE samt Ln_tot_assets har en 

kontinuerlig ökning under den undersökta perioden, medan medelvärdet för Leverage har 

en kontinuerlig minskning. Avslutningsvis vill vi lyfta att det är anmärkningsvärt att de 

undersökta företagens ROA är väldigt låg. Tittar vi på de tre åren (före IPO:n, under IPO-

året och efter IPO:n) kan vi utläsa att medelvärdet är som bäst före börsintroduktionen, 

men är ändå negativt (-18,2 %). Under noteringsåret observeras den lägsta ROA (-29,6 

%) för att sedan förbättras en aning året efter IPO:n (-23,9 %). 
 

7.2 Resultat av regressionsdiagnostik 

 

För att testa huruvida en eller flera av förklaringsvariablerna korrelerar i allt för stor 

omfattning för att inkluderas gjordes en korrelationsmatris. Korrelationskoefficienten 

antar ett värde mellan -1 och +1 och talar om om sambandet mellan dessa variabler är 

negativt eller positivt (Körner & Wahlgren, 2005, s. 76; Stock & Watson, 2011, s.32). 

Korrelationsmatrisen visar korrelationen mellan variablerna efter att vi utfört winsorize 

på varje variabel förutom Ln_tot_assets som i stället är logaritmerad. 

 

 
Tabell 5. Korrelationsmatris 

  
TA Inv_totassets  REVREC PPE ROA Ln_tot_assets Leverage 

TA 

p-värde 1             

Inv_totassets 

p-värde 

-0,044 

(0.000)*** 1           

 REVREC 

p-värde 

-0,033 

(0,086)* 

0,0004 

(0,8721) 1         

PPE 

p-värde 

-0,117 

(0.000)*** 

-0,129 

(0.000)*** 

0,012 

(0.000)*** 1       

ROA 

p-värde 

0,1633 

(0.000)*** 

0,005 

(0.069)* 

0,222 

(0,000)*** 

-0,001 

(0,860) 1     

Ln_tot_assets 

p-värde 

0,033 

(0.000)*** 

-0,604 

(0.000)*** 

-0,037 

(0,000)*** 

0,237 

(0,000)*** 

-0,058 

(0,000)*** 1   

Leverage 

p-värde 

-0,086 

(0.000)*** 

-0,007 

(0.004)*** 

-0,031 

(0,000)*** 

0,486 

(0,000)*** 

-0,08 

(0,000)*** 

0,092 

(0,000)*** 1 

Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 % och *** = 1 % 
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Då vi utifrån Studenmunds (2014, s. 272) exempel utgår från riktvärdet 0,8 visar resultatet 

från korrelationsmatrisen låg korrelation mellan variablerna. Högst korrelation återfinns 

mellan Inv_totassets och Ln_tot_assets (r=-0,604), detta kan möjligen vara att vänta då 

de båda är en funktion av totala tillgångar. De variabler som härnäst visar på högst 

korrelation är PPE, en av de huvudsakliga förklaringsvariablerna i den modifierade 

Jones-modellen, och två av de tillagda förklaringsvariablerna; Ln_tot_assets (r=0,237) 

och Leverage (r=0,486). Dock, som vi konstaterat ovan, visar dessa fortfarande på låg 

korrelation relativt riktvärdet om 0,8. Tittar vi närmare på de tillagda 

förklaringsvariablerna och undersöker dessa går det att utläsa i tabell 5 ovan att samtliga; 

ROA, Leverage och Ln_tot_assets, korrelerar till en väldigt liten grad. 

 

Då PPE korrelerar högt med Leverage och Ln_tot_assets relaterat till de övriga 

variablerna, om än under riktvärdet, togs detta i beaktning vid valet av inkluderande av 

variabler för regressionstesten. Då PPE är en variabel som ingår i den Modifierade Jones-

modellen kan den ej exkluderas, men de två valda förklaringsvariablerna Leverage och 

Ln_tot_assets kan vara av vikt att ha i åtanke för eventuell exkludering. Det kan innebära 

problem med att använda dessa samtidigt i modellen, som diskuterats under föregående 

kapitel, praktisk metod.  

 

En korrelationsmatris är ett bra mätinstrument för att kontrollera ifall det finns problem 

med multikollinearitet. Vid utgångspunkten om att riktmärket för problem vid 

korrelationskoefficient (r) > 0,8, kan slutsatsen dras att modellen vid inkluderandet av 

alla variabler inte har några kritiska problem med multikollinearitet. Men som vi 

redovisade för ovan, fanns det några variabler som gav relativt hög 

korrelationskoefficient, vilket skulle kunna innebära potentiella problem vid 

regressionstesterna.  

 

För att utesluta eventuella multikollinearitetsproblem med att variablerna samvarierar 

gjordes ett ytterligare test för att undersöka detta, ett VIF-test. Som vi nämnde under 

praktiskt metod menar Studenmund (2014, s. 274) på att en tumregel vid VIF-test är att 

värden > 5 visar på problem med multikollinearitet i modellen. Enligt Djurfeldt & 

Barmark (2009, s. 114) indikerar ett VIF-test > 2,5 att multikollinearitet existerar. 

 

 
Tabell 6. VIF-test 

  VIF 1/VIF 

Variabler     

 REVREC 1,06 0,9461 

PPE 1,36 0,7353 

Invers_totassets 1,54 0,6510 

ROA 1,08 0,9265 

Leverage 1,33 0,7523 

Ln_tot_assets 1,58 0,6347 

Medelvärde VIF 1,33   
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VIF-testet ger ett värde på 1,33 för vilket inte kan bedömas som närliggande till det 

kritiska VIF-värdet på 5. Det ligger även under det snävare gränsvärdet om 2,5. Den 

variabel som ger högst VIF-värde är Ln_tot_assets 1,58 vilket var den variabel som visade 

på viss korrelation med PPE i korrelationsmatrisen (tabell 5). Detta värde ligger ändå 

långt under riktvärdena för multikollinearitetsproblem. 
 

7.3 Resultatmanipulering i samband med börsintroduktion 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de tester som utförts för att undersöka sambandet 

mellan resultatmanipulering och företags börsintroduktion. I linje med Dechow et al. 

(2012) läggs störst fokus på F-test av testvariablerna vilket visar huruvida dessa är 

signifikant skilda från varandra, dock är även koefficienterna i utförda regressioner av 

intresse. Koefficienterna kommer kommenteras som ett komplement till F-testens 

resultat. 

 

I de statistiska testerna användes multipla regressioner för att fånga den del som inte kan 

förklaras av normala periodiseringar. Testerna är tvåsidiga och kan därför erhålla ett 

positivt eller negativt värde. Regressionerna genomfördes i ett steg där våra testvariabler 

inkluderats i regressionsmodellen; Före IPO, IPO och Efter IPO vilket är i linje med 

Dechow et al. (2012). IPO-åren sträcker sig mellan 2012 - 2015, där testvariablerna Före 

IPO, IPO och Efter IPO innehåller 102, 136 respektive 186 observationer. TA som är 

beräknat enligt balansräkningsmetoden är baserat på finansiell information för åren 1997 

- 2016. 

 

Vid redogörelsen för modellens förklaringsgrad här nedan kommer vi presentera den 

justerade förklaringsgraden, då denna beaktar adderade variabler, medan 

förklaringsgraden som inte är justerad ökar per automatik då fler variabler läggs till 

oberoende ifall dessa bidrar med något till modellen (Greene, 2012, s. 179). Vid 

regressionstesterna användes kommandot vce (cluster orgnr) i statistikprogrammet Stata 

för att kontrollera för seriell korrelation och heteroskedasticitet.  

 

Vidare kommer även en redogörelse av F-värdet att göras för varje modell för att 

tillsammans med den justerade förklaringsgraden ha verktyg att kunna jämföra 

regressionerna. Ett högt F-värde ger en indikation på att regressionsmodellen är 

signifikant och att nollhypotesen om att alla regressionskoefficienter är noll bör förkastas 

(Moore et al., 2011, s. 598). Vid studerande av individuella variablers koefficientens 

påverkan på den beroende variabeln bygger det på t-testen för dessa. Vår 

forskningshypotes är som vi nämnde i tidigare kapitel: 

 

 

Forskningshypotes: Resultatmanipulering sker i samband med börsintroduktion. 
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Tabell 7. Regressioner och F-test, 1 - 4 

Panel A: Regressioner 

Beroende variabel: TA         

Testvariabler 
Regression 1 Regression 2 Regression 3 Regression 4 

Före IPO (t-1) -0,047 -0,005 -0,005 -0,006 

p-värde (0,066)* (0,837) (0,841) (0,803) 

IPO (t) -0,010 0,050 0,050 0,050 

p-värde (0,654) (0,024)** (0,025)** (0,026)** 

Efter IPO (t+1) 
-0,074 -0,018 -0,019 -0,019 

p-värde (0,000)*** (0,334) (0,316) (0,841) 

Förklaringsvariabler         

Invers_totassets -29 810,72 -30 744,8 -30 471,45 -16 902,98 

p-värde (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

 REVREC -0,008 -0,019 -0,019 -0,018 

p-värde (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

PPE 
-0,067 -0,067 -0,064 -0,067 

p-värde (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

ROA 
  0,161 0,160 0,162 

p-värde   (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

Leverage     -0,007 -0,007 

p-värde    (0,013)** (0,008)*** 

Ln_tot_assets 
      0,004 

p-värde       (0,000)*** 

          

          

Förklaringsgrad 0,019 0,0463 0,0464 0,0477 

   
 

Panel B: F-test av 

koefficienter Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 

Före IPO - Efter IPO = 0  0,74 0,18 0,20 0,17 

p-värde (0,391) (0,676) (0,655) (0,679) 

IPO - Efter IPO = 0  
4,72 5,69 5,75 5,73 

p-värde (0,03)** (0,017)** (0,017)** (0,017)** 

Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 % och *** = 1 % 
 

I regressionerna testas sambandet om företagen använder subjektiva periodiseringar året 

före IPO:n, IPO-året och/eller året efter IPO:n. Tabell 7, panel A, rapporterar värdena på 

koefficienterna med tillhörande p-värden. Där går det att utläsa att alla dessa förklarande 

variablerna; Invers_totassets, 𝛥REVREC och PPE är signifikanta i samtliga regressioner. 

Det som kan vara intressant att titta på för dessa variabler är huruvida dessa koefficienter 

antar ett positivt eller negativt värde, det vill säga huruvida de påverkar den beroende 

variabeln positivt eller negativt.  
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I den första regressionen används bara de förklaringsvariabler som är i enlighet med den 

modifierade Jones-modellen samt testvariablerna. Detta resulterade i 120 033 st 

observationer under 1997 - 2016 för förklaringsvariablerna. Resultatet för regression 1 

visar att variabeln Före IPO är signifikant (p=0,066) på en 10 %-ig signifikansnivå. Även 

variabeln Efter IPO är signifikant (p=0,000), denna på en 1 %-ig signifikansnivå, med en 

negativ koefficient. Detta indikerar att företag sänker resultatet året efter IPO:n vilket 

utifrån vår hypotes om att återföring sker året efter bör stämma. Angående testvariabeln 

IPO är även denna koefficient negativ men denna är inte signifikant (p=0,654). Det är 

anmärkningsvärt att koefficienterna för Före IPO, IPO och Efter IPO är alla negativa 

vilket indikerar att företagen har negativa periodiseringar. 

 

Modellen ger en justerad förklaringsgrad på 1,9 %. F-värdet för modellen är 235,73 vilket 

är ett ytterligare verktyg för att utvärdera modellen. Den visar huruvida någon av de 

variabler som är inkluderade i modellen har en signifikant effekt på den beroende 

variabeln TA. Vi kan se här att regressionsmodellen är signifikant (p=0,000) på en 1 %-

ig signifikansnivå.  

 

Fokuset i våra tester ligger i tabell 7, panel B, och huruvida koefficienterna Före IPO är 

skild från Efter IPO samt IPO är skild från Efter IPO vilket ses som nivån på diskretionära 

periodiseringar.  Detta i och med att hypotetisk resultatmanipulering med subjektiva 

periodiseringar antas inträffa året före IPO:n eller samma år som IPO:n och återföring av 

dessa subjektiva (diskretionära) periodiseringar antas ske året efter IPO:n. Resultatet av 

F-testen visar att Före IPO mot Efter IPO inte är signifikant (p=0,391) medan IPO mot 

Efter IPO är signifikant (p=0,030) skilda från varandra på en 5 %-ig signifikansnivå.  

 

Då vi tittar på koefficienten för testvariabeln Före IPO så indikerar detta att det föreligger 

ett negativt samband mellan resultatmanipulering och året före företag börsnoteras, det 

vill säga att företag manipulerar vinsten nedåt året före börsnotering. Detta är notabelt då 

F-testet säger att det finns en skillnad mellan IPO-året och året efter IPO:n men inte 

mellan året före IPO:n och efter IPO:n.  

7.3.1 Regression med inkluderande av ROA 

 

I den andra regressionen används samma förklaringsvariabler som i regression 1 och 

dessutom inkluderades ytterligare en förklaringsvariabel i modellen, nämligen ROA. Med 

förklaringsvariabeln ROA testades huruvida företagsprestation kan hjälpa till att förbättra 

modellen. Testet är baserat på 119 909 st observationer under åren 1997 - 2016 för 

förklaringsvariablerna: Invers_totassets, 𝛥REVREC, PPE och ROA.  

 

Variabeln ROA är signifikant och visar sig ha stor betydelse på den beroende variabeln, 

TA, vilket kan ha att göra med den generellt väldigt låga nivån på företagens ROA som 

vi återkommer till i det efterföljande kapitlet. Koefficienten är 0,161 vilket är betydande 

mer än de andra förklaringsvariablerna som är inkluderade i modellen, förutom 

konstanten; invers_totassets (-30 744,8). Värdet på konstanten i modellen är av mindre 

intresse då de i tidigare forskning ibland exkluderat denna. Denna tillför bland annat en 

ytterligare kontroll för heteroskedasticitet (Kothari et al., 2005, s. 173). Variablerna 

𝛥REVREC (-0,019) och PPE (-0,067) är negativa där 𝛥REVREC visar på en svag negativ 

inverkan medan PPE har, som i regression 1, en större påverkan på den beroende 

variabeln, TA. 
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Till skillnad mot regression 1 visar det sig i detta test att testvariabeln IPO är signifikant 

(p=0,024) på en 5 %-ig signifikansnivå. Här påvisar testet på resultatökande åtgärder, det 

vill säga att företagen manipulerar resultat uppåt, under året företag börsnoterats. De två 

andra testvariablerna, Före IPO och Efter IPO visar sig i detta test inte vara signifikanta 

(p=0,837 respektive p=0,334). F-värdet visar även här på att regressionsmodellen är 

signifikant (p=0,000) på en 1 %-ig signifikansnivå. I regression 2 ges ett högre F-värde 

på 364,15, i jämförelse mot 235,73 i regression 1, samt en högre justerad förklaringsgrad 

4,63 %.  

 

Som vi tidigare varit inne på är resultatet från F-testet av störst betydelse då vi följer 

Dechow et al. (2012) metodologi. För regression 2 visar F-testet på att Före IPO mot 

Efter IPO inte är signifikant (p=0,673) medan IPO mot Efter IPO (p=0,017) är signifikant 

skilda från varandra på en 5 %-ig signifikansnivå. Detta indikerar att utförd manipulering 

av resultat uppåt inträffar under IPO-året som sedan återgår till en “normal” nivå året 

efter. I detta fall stämmer resultatet från F-testet överens med vad resultatet från 

regressionen visar, att den signifikanta testvariabeln IPO även är signifikant skild från 

Efter IPO. 

7.3.2 Regression med inkluderande av ROA och skuldsättningsgrad 

 

Som vi redogjorde för i resultatet av korrelationsmatrisen så korrelerade PPE med 

Leverage (r=0,486), men detta var ändock långt ifrån gränsen om (r > 0,8) vilket 

medförde att testet ändå genomfördes. Regressionen är baserat på liknande data som 

regression 2, men resulterade i något färre observationer (119 901) under åren 1997 - 

2016 för förklaringsvariablerna: Invers_totassets, 𝛥REVREC, PPE, ROA och Leverage. 

 

Variabeln Leverage, som alltså motsvarar företags skuldsättningsgrad, är signifikant 

(p=0,013) på en 5 %-ig signifikansnivå. Skuldsättningsgraden har en svag påverkan (-

0,007) på den beroende variabeln. Regression 3 ger liknande resultat på de övriga 

förklaringsvariablerna. Den justerade förklaringsgraden ökar marginellt till 4,64 %. F-

värdet för modellen (330,62) där Leverage inkluderats är lägre, men är fortsatt signifikant 

(p=0,000) på 1 %-ig signifikansnivå.  

 

Även här går det att se från resultatet av F-testet att Före IPO mot Efter IPO inte är 

signifikant (p=0,655) medan IPO mot Efter IPO (p=0,017) är signifikant skilda från 

varandra på en 5 %-ig signifikansnivå. Detta indikerar att den manipulering som gjorts 

av resultatet uppåt inträffar under IPO-året som sedan återgår till en “normal” nivå året 

efter. Detta stöds även då vi tittar på resultatet från regressionen där testvariabeln IPO är 

signifikant (p=0,025) på en 5 %-ig signifikansnivå. Koefficienten för IPO är positiv vilket 

indikerar att det föreligger ett positivt samband mellan resultatmanipulering och det år 

företaget börsnoteras. Testvariabeln Efter IPO är negativ, men den är inte signifikant 

(p=0,316) vilket medför att regressionen inte ger stöd för att återföring har skett. 

7.3.3 Regression med inkluderande av ROA, skuldsättningsgrad och företagsstorlek 

 

I regression 4 användes, som i de övriga testen, de huvudsakliga förklaringsvariablerna 

enligt den modifierade Jones-modellen. Förklaringsvariablerna ROA och Leverage 

inkluderades i modellen samt även variabeln Ln_tot_assets. Variabeln som används i 

denna studie för att mäta nivån för företagsstorlek är loggad. Testet är, i likhet med 
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regression 3, baserat på 119 901 st observationer under tidsperioden 1997 - 2016, men 

här för förklaringsvariablerna: Invers_totassets, 𝛥REVREC, PPE, ROA, Leverage och 

Ln_tot_assets. 

 

Variabeln Ln_tot_assets är signifikant (p=0,000) på en 1 %-ig signifikansnivå. 

Ln_tot_assets har en svag inverkan (-0,004) på den beroende variabeln. Regression 4 ger 

liknande resultat på alla förklaringsvariablerna som i föregående test. Den justerade 

förklaringsgraden ökar vid inkluderandet av Ln_tot_assets till 4,84 %. F-värdet för 

modellen (303,88) där Ln_tot_assets inkluderats är lägre jämfört med föregående test. 

Den är däremot fortsatt signifikant (p=0,000) på 1 %-ig signifikansnivå.  

 

Resultatet av F-testet visar på liknande värden som i föregående test; att Före IPO mot 

Efter IPO inte är signifikant (p=0,679) medan IPO mot Efter IPO (p=0,017) är signifikant 

skilda från varandra på en 5 %-ig signifikansnivå. Den manipulering som gjorts av 

resultatet uppåt och som inträffar under IPO-året ser ut att återgå till en “normal” nivå 

året efter. Likt föregående test stöds detta då vi tittar på resultatet från regressionen där 

testvariabeln IPO är signifikant (p=0,026) på en 5 %-ig signifikansnivå med en positiv 

koefficient. Likt föregående regression är testvariabeln Efter IPO negativ men inte 

signifikant (p=0,841), vilket medför att regressionen inte ger stöd för att återföring har 

skett. 

 

7.4 Test av de erhållna resultatens robusthet 

 

Som vi tidigare varit inne på är vi fullt medvetna om att de modeller som finns tillgängliga 

för att mäta diskretionära periodiseringar inte är helt perfekta, då det finns risk att det kan 

finnas variabler som är utelämnade och som har en påverkan. Därför har vi med hjälp av 

alternativa metoder testat robustheten av den empiri som denna undersökning resulterat 

i. För att utvärdera hur robusta de erhållna resultaten är gjordes ytterligare test dels genom 

andra kombinationer av de tillagda förklaringsvariablerna, ett annat tillvägagångssätt som 

är mer vanligt i den tidigare forskning samt även en avgränsning av datamaterialet där 

observationer < 2011 exkluderades.  

 

Som tabell 7 ovan visar, genomfördes testerna på ett sätt där vi byggde på med ytterligare 

en variabel för varje test för att slutligen göra ett test med alla förklaringsvariabler. 

Regressioner gjordes även med andra kombinationer än det ovan nämnda (se tabell 10, 

panel A i appendix 3). Detta resulterade inte i någon väsentlig skillnad. Inkluderandet av 

ROA ger störst påverkan på koefficienterna för testvariablerna och en ökning av 

förklaringsgraden. Inkluderandet av Leverage och Ln_tot_assets resulterar endast i en 

marginell ökning av förklaringsgraden samt att testvariablernas koefficienter i princip är 

oförändrade. F-testen för dessa regressioner visar på samma resultat som F-testen i tabell 

7, panel B. Med ROA i modellen, ges ett lägre p-värde på F-testen (se tabell 10, panel B 

i appendix 3).   

 

Vi genomförde dessutom ett test där vi kontrollerade för bransch och år. Då ROA visat 

sig vara av betydelse för modellen inkluderades denna då vi genomförde testet. Resultatet 

av detta test gav den hittills högsta förklaringsgrad vi uppmätt om 5,4 % med ett p-värde 

som är signifikant på en 5 %-ig signifikansnivå för testvariabeln IPO (p=0,011). Att 

inkludera variabler som kontrollerar för bransch och år visar på liknande resultat som vi 
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erhållit tidigare. Förklaringsgraden förbättras, men inte avsevärt mycket. Resultatet för 

detta test återfinns i sin helhet i Tabell 11 appendix 4. 

 

Datamaterialet som inhämtats från Serrano bestod av de flesta företag som gjort 

koncernbokslut mellan åren 1997–2016 vilket gav oss ett datamaterial med väldigt många 

observationer, men som låg långt bak i tiden sett till datamaterialet för IPO-företagen och 

vår undersökningsperiod för börsnoteringar som innefattar åren 2012 - 2015. Därför 

testades en exkludering av all data som var äldre än 2011, det vill säga mellan 1997–2010, 

och endast använda oss av de mest aktuella åren 2011–2016. Detta genomfördes för att 

se ifall testerna skulle ge oss ett annat resultat.  

 

Ovanstående test följde samma metodologi som tidigare. I den första regressionen 

användes förklaringsvariablerna Invers_totassets, 𝛥REVREC och PPE samt 

testvariablerna Före IPO, IPO och Efter IPO. För att sedan lägga till ROA i nästa 

regression, därefter Leverage och i den sista regressionen inkludera även Ln_tot_assets. 

Samtliga tester innehöll mellan 21 189 - 21 212 st observationer. Det som är noterbart för 

dessa tester är att Före IPO inte blev signifikant (p=0,115) i det första testet. Medan de 

tre efterföljande testerna visade på samma resultat som tidigare, det vill säga att IPO är 

signifikant, men här med lägre p-värden. Detta indikerar ett samband att resultatet 

manipuleras uppåt året då företagen noteras. Resultattabellen av detta återfinns i appendix 

5. 

 

Som vi nämnde i praktisk metod kan mätning av resultatmanipulering via periodiseringar 

göras på olika sätt och att vi valt att följa Dechow et al. (2012) metodologi att inkludera 

testvariablerna i modellen. Det är dock vanligt förekommande i den tidigare empirin att 

detta delas upp i två steg. Därför testades regressionsmodellen där vi inkluderat de 

huvudsakliga förklaringsvariablerna i modifierade Jonesmodellen och ROA. Detta test 

genomfördes genom att först skatta totala periodiseringar på samma sätt som vi 

presenterat ovan, där testvariablerna Före IPO, IPO och Efter IPO exkluderats från 

modellen. I nästa steg användes residualerna, som nivån på diskretionära periodiseringar 

(DA) från regressionen som därefter testades med hjälp av ett t-test mot våra testvariabler 

Före IPO, IPO och Efter IPO. Resultatet av detta (se tabell 12 i appendix 6) gav i princip 

samma utfall som vid vårt tillvägagångssätt med att inkludera testvariablerna i modellen. 

Där testet utan ROA tyder på att företagen sänker resultatet året före IPO:n. Och med ROA 

i modellen ges ett resultat som säger detsamma som vid vår metod att det finns ett positivt 

samband mellan manipulering av resultatet uppåt under det år som börsintroduktionen 

sker. Testvariabeln IPOs p-värde (p=0,017), men fortfarande bara statistiskt säkerställt 

på en 5 %-ig signifikansnivå.  

 

7.5 Sammanfattning av resultat 

 

Sammanfattningsvis finner vi att genomförda F-test visar på en signifikant skillnad 

mellan IPO och Efter IPO oavsett vilka förklaringsvariabler som inkluderas. Det tyder på 

att det finns en tydlig skillnad mellan dessa två år sett till de börsintroducerade företagens 

nivå på periodiseringar. Då vi jämför detta med utförda regressioner kan vi se att när 

variabeln ROA inkluderas i modellen erhålls en högre förklaringsgrad, ett högre F-värde 

för modellen samt ett lägre p-värde på F-testen. Det kan tyda på att en modell utan ROA 

ger mätfel, vilket vi lyft i tidigare kapitel. Vidare med ROA i modellen visar 
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regressionerna, i enlighet med F-testen, signifikanta resultat över att resultathöjande 

manipulering sker under IPO-året. Inkludering av variabler för skuldsättningsgrad och 

företagsstorlek verkar inte vara av betydelse i våra tester då dessa endast medför marginell 

påverkan på testvariablerna och förklaringsgraden. I det efterföljande analyskapitlet 

kommer vi att gå in djupare på hur studiens resultat står sig mot tidigare forskning.  
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8. Analys 
 

I följande kapitel analyseras de erhållna resultaten genom att koppla dessa till 

förväntningarna utifrån tidigare valda teorier och tidigare studier. Inledningsvis lyfts det 

tillvägagångssätt som tillämpats vilket följs åt av analys av de erhållna resultaten. 

 

8.1 Inledande analys 

 

I det föregående kapitlet som behandlar undersökningens empiri redovisades de utförda  

regressionerna. Först utfördes test i enlighet med den modifierade Jones-modellen utifrån 

Dechow et al. (2012) utan några andra tillagda förklaringsvariabler. Därefter utfördes 

tester där förklaringsvariablerna inkluderades först och främst allt eftersom, varpå vi 

därefter dessutom testade för andra kombinationer för att undersöka dess påverkan och 

betydelse för modellen.  

 

Vi tillämpar i denna studie den modifierade Jones-modellen utifrån Dechow et al. (2012) 

tillägg med bekännandet att periodiseringar i en period måste återföras i en annan period. 

Detta är en egenskap hos periodiseringar som enligt Dechow et al. (2012, s. 276) har 

ignorerats i stor utsträckning i tidigare forskning. Då vi tillämpar detta tillvägagångssätt 

menar de att testernas styrka och specifikation blir avsevärt bättre. Utifrån flertalet 

tidigare studier har vi en skälig uppfattning om när den hypotetiska 

resultatmanipuleringen sker och när återföring av denna äger rum. Dechow et al. (2012, 

s. 276) lyfter att vid en korrekt identifiering av de perioder då resultatmanipulering 

uppkommer och sedan återförs kan modellen ge upphov till säkrare mätning och därmed 

högre styrka och specifikation. 

 

Vad som är en genomgående företeelse i testerna är den överlag låga förklaringsgraden. 

Detta är uttryck för att den förekommande variationen i de undersökta sambanden bara 

förklaras till en liten del av modellen. Det ger en antydan om att det finns andra variabler 

eller omständigheter som skulle kunna ge högre förklaring av variationen i den beroende 

variabeln. Dock bör inget fokus ligga på att erhålla en sådan hög förklaringsgrad som 

möjligt, då det kanske kan ge upphov till andra problem med modellen. Det 

tillvägagångssätt vi utgår ifrån minskar dock den felspecifikation som uppstår från 

utelämnade korrelerade variabler (Dechow et al., 2012, s. 276–277). 

 

I avsnittet nedan följer en mer ingående analys över vad de genomförda testerna visat och 

dess implikationer, samt hur detta relaterar till teorin om informationsasymmetri och 

tidigare studier inom ämnet. 

 

8.2 Resultatmanipulering i samband med börsnotering 

 

Som vi har belyst i tidigare kapitel innehar ledningen ett informationsövertag i jämförelse 

med andra marknadsaktörer. Det har konstaterats att om företagsledningen önskar 

maximera noteringspriset på aktiens första handelsdag kan resultathöjande åtgärder som 

diskretionära periodiseringar användas för visa på ett bättre resultat (Chaney & Lewis, 
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1998, s. 5). Detta torde innebära att året före eller samma år som börsintroduktionen sker 

är den vinst som redovisas i den finansiella rapporten manipulerad uppåt.  

 

I de presentationer som utförs innan en börsnotering sker ges information om företagets 

framtid och framtida intjäning. Potentiella investerare och köpare av företagets aktier 

måste då förlita sig på denna marknadsföring som gjorts antingen via prospektet eller den 

så kallade “road show” för att värdera aktierna (Chaney & Lewis, 1998, s. 4). Det finns 

därmed incitament till att denna marknadsföring görs så att företaget framställs i god 

dager för att locka så många investerare som möjligt. Företag vill uppvisa en så god bild 

av företagets räkenskaper som möjligt, en högre rapporterad vinst ger ett högre aktiepris 

(Teoh et al., 1998a, s. 1938; 1998c, s. 175).  

 

I våra tester påvisades inte något samband med att företag året före börsnotering 

manipulerar resultatet uppåt. Testvariabeln Före IPO antyder snarare ett negativt 

samband mellan resultatmanipulering och året före börsintroduktionen i alla test, dock 

inte på en signifikant nivå i alla test. 

 

Resultatet i F-testen som testar Före IPO mot Efter IPO, samt även koefficienterna för 

Före IPO i regressionerna och då främst i regression 1, strider mot det förda resonemanget 

ovan av Chaney & Lewis (1998) samt Friedlan (1994). Chaney & Lewis (1998) menar 

att företag försöker locka till sig investerare genom att visa på en finare bild av företaget 

än vad som stämmer överens med “verkligheten”. Friedlan (1994) är inne på lite samma 

sak och finner stöd för hypotesen att företag manipulerar resultatet innan börsnoteringen. 

Vidare menar Friedlan (1994) att de finner bevis för hypotesen om att företagens 

finansiella information som rapporteras i samband med börsintroduktionen är relevant för 

prissättningen av aktierna i noteringsprocessen, även om det finns meningsskiljaktigheter 

gällande detta som vi nämnde i problembakgrunden. Där tog vi upp Ronen och Yaaris 

(2008, s. 147) frågeställning gällande hur värdefullt och hur mycket vikt som ska läggas 

på att företag rapporterar vinst innan de går publikt. Friedlan (1994) menar att då denna 

finansiella redovisning är intressant för prissättning av börsnoterade företagens aktier 

använder företagen detta för att rapportera en högre vinst för att få ett högre aktiepris. 

 

Vårt resultat är snarare i linje med Ball & Shivakumar (2008) och Aharony et al. (1993) 

att inget signifikant stöd finns för att resultatmanipulering förekommer året före 

börsnoteringen. Ball & Shivakumar (2008) menar på att företag som går publikt inte 

vänder den rådande informationsasymmetrin till sin fördel genom att vara opportunistiska 

och blåsa upp resultatet och därmed “lura” investerare, utan är mer konservativa och 

försiktiga i sin finansiella redovisning året före börsnotering, detta på grund av de högre 

krav som ställs på noterade företags redovisning.  

 

Aharony et al. (1993) gör också gällande att informationsasymmetri föreligger i samband 

med att företagen noteras. Vidare menar Aharony et al. (1993, s. 78) att entreprenörerna 

är försiktiga i den finansiella redovisningen och med att manipulera resultat på grund av 

att prospekten genomgår en sådan granskning av analytiker och investerare att en 

manipulering kommer att upptäckas och inte belönas med ett högre aktiepris. Det kan 

vara det som resultatet från regression 1 säger att det förekommer en viss försiktighet och 

därmed snarare sänker resultatet hellre än att “ljuga” och skylta om en allt för hög vinst.  

 

Vi har i våra tester använt oss av en modell som i litteraturen anses vara ett mer 

“accepterat” sätt att bryta ut den diskretionära delen av periodiseringar ur totala 
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periodisering än vad Aharony et al. (1993) gör in sin artikel. De använder Healys (1985) 

samt Dechows (1986) tillvägagångssätt vilket i senare forskning kritiserats starkt. Vår 

undersökning skiljer sig från dessa även ur den aspekten att vi undersöker fler perioder 

för diskretionära periodiseringar; året före IPO:n och samma år som IPO:n samt återföring 

året efter IPO:n. Detta visade sig vara av vikt då utförda F-test där IPO mot Efter IPO 

testades visade sig vara signifikanta medan Före IPO mot Efter IPO inte var det. Att dessa 

är signifikant skilda från varandra ger en indikation om att resultatmanipulering utförs 

under IPO:året. 

 

I vårt första test är modellen i enlighet med den modifierade Jones-modellen med tillägg 

av testvariablerna enligt Dechow et al. (2012). Om man bortser från F-testen och istället 

tittar på regressionstestet, verkar det som att IPO-företagen har negativa diskretionära 

periodiseringar året före IPO:n, IPO-året samt året efter IPO:n vilket kan ifrågasättas om 

det föreligger något fel i modellen. Testvariablerna för IPO-året och året efter IPO:n är 

inte signifikanta, men koefficienterna tyder på negativa periodiseringar och enligt 

Dechow et al. (2012, s. 298) bör koefficienten för dessa variabler anta värde nära noll om 

det inte utförts någon diskretionär periodisering. Att koefficienterna för alla de tre 

testvariablerna skulle anta ett negativt värde ifrågasatte vi om det var rimligt. Två av dessa 

koefficienter var som vi tidigare nämnt inte signifikanta så att bevisen för att alla dessa 

tre koefficienter skulle vara negativa var inte starka. För att utreda om modellen kunde 

förbättras inkluderades ett antal förklaringsvariabler i testen. 

 

8.3 Förklaringsvariabler 

 

Den aktuella studien har inkluderat förklaringsvariabler för företagsprestation, 

skuldsättningsgrad och företagsstorlek. Dessa blev inkluderade på grund av dess 

förekomst i tidigare forskning. 

8.3.1 Företagsprestation 

 

För att försöka finna bättre förklaring och utreda huruvida det resultat som erhölls i det 

första testet stod sig, valdes att lägga till ROA till modellen för att kontrollera för 

företagsprestation. Vad vi kan utläsa i tabell 4 som visar den deskriptiva statistiken för 

alla variabler är att medelvärdet för ROA är väldigt lågt och negativt vilket kan medföra 

att modellen blir felspecificerad utan ett tillägg av denna variabel. Detta kan vara fallet 

enligt Dechow et al. (2012, s. 282) som menar på att ett datamaterial innehållande företag 

med extrem företagsprestation kan ge felaktigheter ifall inte detta beaktas i modellen.  

 

Då vi fann signifikant skillnad i F-testen gällande jämförelse av testvariablernas 

koefficienter av IPO mot Efter IPO i alla test kan vi här i regression 2, som inkluderar 

ROA, se att resultatet av denna överensstämmer med detta. Utifrån denna regression fann 

vi stöd för att positiv resultatmanipulering förekommer under året företag börsnoteras 

vilket skiljde sig markant från regression 1 då det talade för negativ resultatmanipulering 

året före.  

 

Att testvariabeln IPO som i regression 2 med ROA tyder på att resultathöjande åtgärder 

görs, vilket överensstämmer med F-testen för IPO mot Efter IPO, är i enlighet med Teoh 

et al. (1998a; 1998c) som finner bevis för att företag manipulerar resultatet uppåt under 
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börsnoteringsåret. Teoh et al. (1998c) finner stöd för hypotesen att företag väljer att 

använda diskretionära periodiseringar under året som företagen noteras genom signifikant 

skillnad på return on sales vilket de använder som ett mått på företagens prestation, 

medan vi använder return on assets (ROA). Dock påminner deras studie om vår i den 

meningen att de även undersöker diskretionära periodiseringar före och efter börsnotering 

och att de finner stöd för att året efter börsnotering kan inte de börsnoterade företagen 

bibehålla den höga nivån av diskretionära periodiseringar.  

 

Teoh et al. (1998a) fann som sagt även de stöd för att resultatmanipulering uppåt 

förekommer under samma år som IPO:n sker som vi kan se med ROA inkluderad i 

modellen. I deras studie jämförde de deras resultat med företag som inte noterats och fann 

signifikanta skillnader att börsnoterade företag uppvisar diskretionära periodiseringar. 

Istället för att mäta huruvida företagen kunde bibehålla den abnormala nivån av 

diskretionära periodiseringar, mättes de börsnoterade företagens aktieprestation ett par år 

efter notering och fann att de företag som använt sig av den mest “aggressiva” 

resultatmanipulering inte kunde bibehålla aktiekursen, utan den sjönk.  

 

Vidare, om vi återgår till Teoh et al. (1998c) undersökning, finner de att de diskretionära 

periodiseringarna växer i samband med att företag står inför en kapitalanskaffning, där 

året före IPO-året följs av en topp och sedan avtagande nivå av diskretionära 

periodiseringar året efter. Vi kan inte riktigt se det sambandet då året före IPO:n bör 

uppvisa positiva diskretionära periodiseringar, men i vårt fall är de negativa. 

 

Fan (2007, s. 28) menar i kontrast till de ovan nämnda studierna Teoh et al. (1998a;1998c) 

att en rationell investerare bör förstå att viss manipulering av resultatet förekommer då 

företagsledningens har ett informationsövertag. Fan (2007) menar på att, i och med den 

stora informationsasymmetrin som råder innan börsintroduktionen, kommer det i en 

jämvikt finnas en strategi hos de bättre noterande företagen att manipulera resultatet för 

att signalera hög kvalitet. Detta under antagandet om en marknad bestående av både låg- 

och högkvalitativa börsnoterade företag. Med detta resonemang bör det med andra ord 

finnas en viss acceptans kring att börsnoterande företag manipulerar resultatet.  

 

Fan (2007) finner likt vår undersökning och Teoh et al (1998a;1998c) stöd för att IPO-

året är då företag använder sig av diskretionära periodiseringar. Fan (2007) slutsats är att 

detta kan vara en trolig signal av börsnoterade företag med högre kvalitet. I vissa 

ekonomiska tider kan det ske väldigt många börsnoteringar och om det ovan förda 

resonemang kan bero på att dessa mer lönsamma företag inte ska försvinna i “en i 

mängden” och därav finjusterar resultatet för att kunna urskilja sig och därmed signalera 

hög kvalitet, låter vi vara osagt. 

 

En modell där ROA inkluderas har i senare forskning blivit populär på grund av den ökade 

förklaringsgraden. Detta inbegriper bland annat Ye (2006, refererad i Ronen & Yaari, 

2008, s. 446) vars resultat uppnådde ökad förklaringsgrad vid inkluderandet av ROA. 

Denna inkluderas för att få en variabel som ger ett mått på företagens prestation som vi 

tidigare varit inne på, men detta kan mätas på olika sätt. Som vi nämnde ovan, använde 

Teoh et al. (1998c) ett mått för detta, men i stället för ROA användes return on sales.  

 

Dechow et al. (2012, s. 291) menar på att ROA är en variabel som blivit populär att 

inkludera i modellen i den tidigare litteraturen. I vårt fall gavs en betydligt högre 

förklaringsgrad, relativt sett, vid inkluderandet av ROA. Modellens justerade 
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förklaringsgrad ökade från 1,9 % till 4,63 %. Regressionsmodellens F-värde ökade likaså 

vilket är ett tecken på att det finns en än större sannolikhet att någon variabels koefficient 

är skild från noll och har en påverkan på den beroende variabeln. 

8.3.2 Skuldsättningsgrad 

 

Utifrån tidigare forskning valde vi att kontrollera för skuldsättningsgrad i vissa av våra 

tester. Aharony et al. (1994, s. 78) visade på att resultatmanipulering i samband med 

börsnotering är mer förekommande bland företag med hög skuldsättningsgrad. Företag 

med begränsad förmåga att belåna sig kan ha ett större behov av att delta i en börsnotering 

för att deras möjlighet till att erhålla externt kapital är begränsat (Fan, 2007, s. 55). Utifrån 

detta inkluderade vi en variabel som kontrollerar för företagens skuldsättningsgrad. 

Resultatet av att inkludera skuldsättningsgrad (se tabell 7 i kapitel 7 och appendix 3) 

visade på endast en marginell påverkan. Detta skiljer sig från resultatet av Bartov et al. 

(2001, s. 442) som fann ett signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och 

resultatmanipulering. Vårt erhållna resultat av att inkludera skuldsättningsgrad som en 

förklarande variabel är snarare i linje med DuCharme et al. (2001, s. 386) vars resultat 

visade på icke signifikant betydelse. Utifrån våra tester hävdar vi att 

skuldsättningsgradens betydelse för att förklara nivån på resultatmanipulering inte är 

framstående. 

8.3.3 Företagsstorlek 

 

Enligt Siregar & Utama (2008, s. 10) bör större företag ha en mindre grad av asymmetrisk 

information. Detta då större företag är mer övervakade än vad mindre företag är och 

därmed har mindre möjlighet till att använda sig av diskretionära periodiseringar. Vi 

kategoriserade inte företagen sett till dess storlek, vi använde istället ett annat 

tillvägagångssätt där variabeln togs med för att kontrollera för företagets storlek. Detta då 

bland annat Ecker et al. (2013) fann att företagsstorlek är en variabel som kan vara 

potentiellt viktig vid mätning av resultatmanipulering.  

 

Även Dechow et al. (2012, s. 277) och Bartov et al. (2001, s. 439) lyfter att företagets 

storlek kan vara av vikt när resultatmanipulering undersöks, och inkluderar därför denna 

variabel för att minska problem med mätfel på grund av utelämnade variabler. Aharony 

et al. (1993, s. 78) fann dessutom att i den mån resultatmanipulering förekommer bland 

börsnoterande företag är detta mer förekommande i mindre företag. 

 

Vad vi kan se i våra tester vid inkluderandet av företagsstorlek är dock att det inte ger 

någon större påverkan (se tabell 7 i kapitel 7 och appendix 3). Vid de test som inkluderar 

företagsstorlek är variabeln visserligen signifikant, men ger bara en marginell ökning av 

den justerade förklaringsgraden och värdet på F-testet är nästan identiskt som då denna 

variabel exkluderats. Detta gör att vi, i linje med Teoh et al. (1998a, s. 89), kan konstatera 

att företagets storlek endast verkar vara marginellt viktig vid mätning av 

resultatmanipulering. 
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8.4 Avslutande analys 

 

I den tidigare empirin har det varit vanligt förekommande att använda sig av mer än en 

typ av mätning för att undersöka förekomsten av diskretionära periodiseringar, detta för 

att testa robustheten av det erhållna resultatet. Det kan även tyda på det vi redan varit inne 

på, att de existerande modeller för att upptäcka resultatmanipulering inte är helt perfekta 

samt att en ensam proxy för nivån på resultatmanipulering kanske kan ses som 

ofullständig. Utifrån detta har vi, som vi beskrivit i empirikapitlet, testat andra sätt för att 

mäta diskretionära periodiseringar. Vad som kan sägas kring detta är att hur vi än vrider 

och vänder på det, tyder våra tester på att resultatmanipulering används under IPO-året 

vid inkluderandet av ROA. 

 

Genom att justera den modifierade Jones-modellen och beakta företagens prestation i 

modellen med hjälp av ROA förbättras modellen avsevärt, men en egenskap som kan göra 

modellen än bättre är att försöka identifiera när återföring av diskretionära periodiseringar 

görs. Vi har i vår undersökning följt Dechow et al. (2012) metodologi, där vi har försökt 

identifiera när återföring av periodiseringar görs och jämföra koefficienterna för 

testvariablerna Före IPO, IPO och Efter IPO i den skattade modellen.  

 

Vidare menar Dechow et al. (2012) i sin studie att ifall en identifiering av återföringar 

sker kommer modellen inte innehålla lika mycket mätfel. Ifall företag periodiserar 

exempelvis väldigt höga kundfordringar kan inte detta bibehållas utan måste förr eller 

senare återföras (Dechow et al., 2012, s. 283). Vidare menar Dechow et al. (2012, s. 287) 

att antagandet om återföringar är troligt då periodiseringar som gjorts av rörelsekaraktär 

återförs redan inom 1 år.  

 

Vi har tagit detta i beaktning genom att anta att variabeln Efter IPO bör kunna ses som 

ett mått på normala periodiseringar. Ifall incitamenten funnits till att vilseleda investerare 

genom att felaktigt och fördelaktigt övervärdera tillgångar eller undervärdera skulder bör 

det ha skett året före eller samma år som företagen börsnoteras. Dechow et al. (2012) 

antar i sin artikel att hypotetisk resultatmanipulering inträffat under endast ett år och att 

detta återförts ett alternativt två år efter. I vår undersökning har vi istället valt två år där 

hypotetisk resultatmanipulering kan ha inträffat vilket är året före (Före IPO) eller samma 

år som börsnotering (IPO). Vad vi kan se är att IPO är signifikant skild från Efter IPO (se 

F-testet i tabell 7 panel B) i alla de fyra test som presenterades i empiri-kapitlet, där 

regression 2, regression 3 och regression 4 med ROA inkluderad gav en än större statistisk 

signifikans vilket tyder på att resultatmanipulering uppåt förekommer under IPO-året. 

Dock kan vi inte vara säkra på huruvida om året efter IPO:n är en korrekt specificerad 

nivå för normala periodiseringar. Vi kan se att Efter IPO-variabeln endast är svagt negativ 

vilket antyder att bara en viss del av resultatmanipuleringen genom diskretionära 

periodiseringar återförs året efter. Koefficientens värde ger en indikation på att den skulle 

vara för “liten” för att alla de diskretionära periodiseringarna som gjorts under IPO-året 

helt återförs året efter. Ett möjligt alternativ är alltså att alla de diskretionära 

periodiseringarna inte återförs ett år efter utan att en del återförs två år efter. Detta är 

något som kan medföra att nivån av resultatmanipulering underskattas. Vi kan ändå 

konstatera att eftersom koefficienten för testvariablerna IPO och Efter IPO är signifikant 

skilt från varandra kan vi med statistisk säkerhet säga att resultatmanipulering sker uppåt 

under IPO-året.  



 

67 
Backlund & Wiklund 

9. Studiens slutsats 
 

I det här kapitlet återknyter vi till studiens problem och syfte. De viktigaste resultaten 

lyfts fram och studiens kunskapsbidrag presenteras. Vidare diskuteras studiens 

begränsningar. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens samhälleliga och etiska 

aspekter och förslag till framtida forskning. 

 

9.1 Slutsats 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om resultatmanipulering förekommer 

bland svenska bolag då de börsnoteras. Följande forskningsfråga formulerades och är 

följaktligen den fråga som vi med denna studie ämnat besvara: 

 

Finns det samband mellan börsintroduktion och nyttjande av resultatmanipulering på 

den svenska aktiemarknaden? 

 

Som vi har diskuterat under tidigare avsnitt visar flertalet tidigare studier bevis på att 

företag manipulerar resultatet uppåt vid börsnotering. I problembakgrunden lyftes att 

företag som står inför en börsintroduktion har starka incitament att påverka resultatet för 

att ge en optimistisk bild av företaget och dess potential (Ronen & Yaari, 2008, s. 146). 

Resultatet av denna studie antyder att företag som börsnoterar sig på den svenska 

börsmarknaden använder sig av resultatmanipulering för att höja resultatet vid året för 

börsintroduktion. Detta överensstämmer med tidigare forskning som utförts på den 

amerikanska marknaden som alltså påvisar att företag manipulerar resultatet vid året för 

börsintroduktion (Teoh et al., 1998a, 1998c; DuCharme et al., 2001, 2004; Fan, 2007). 

 

Det har funnits en divergens gällande vilket synsätt som har antagits för varför företag 

genomför en börsintroduktion, vilket vi har varit inne på tidigare. Antingen vill 

företagsledningen maximera vinsten genom ett högt noteringspris för att sedan “casha in” 

då lockup perioden tagit slut, alternativt antas ett mer konservativt tillvägagångssätt 

relaterat till att det är ett naturligt steg i företagets livscykel att ta in externt kapital och 

att de kommer behöva leva upp till framtida förväntningar hos analytikerna. Utifrån att vi 

inte finner stöd för att resultathöjande manipulering sker året före börsnotering tyder detta 

på en överensstämmelse med den andra synen. Detta tyder på ett mer konservativt 

beteende för att påvisa fin utveckling av företaget och möta mål om framtida vinster. 

Resultatet av F-testerna visar på att företag manipulerar resultatet uppåt samma år som 

det börsnoteras, vilket indikerar att det mer konservativa beteendet som verkar 

förekomma året före börsnotering inte håller i sig genom hela börsnoteringsprocessen.  

 

När variabeln ROA inkluderas i testerna kan vi utläsa att företagsprestation har signifikant 

påverkan på testvariablerna, vilket som sagt indikerar att denna variabel är av betydelse. 

När variablerna för företagsstorlek och skuldsättningsgrad inkluderas i modellen 

uppmärksammas att dessa ej har någon större påverkan på det resultat som kan utläsas. 

Vi kan konstatera att vid tillämpning av Dechow et al. (2012) tillvägagångssätt med den 

modifierade Jones-modellen finner vi att tillägg av variabeln ROA i enlighet med Kothari 

et al. (2005) är av vikt utifrån de testresultat vi erhållit. 
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Även fast tydliga spelregler och noteringskrav finns för företag som ämnar att 

börsintroduceras på den svenska marknaden tyder alltså den här studiens resultat på att 

företag använder den rådande informationsasymmetrin till sin fördel och förfinar det 

redovisade resultatet. Dock skiljer sig vårt resultat från tidigare forskning i den 

bemärkelsen att resultatmanipulering ej kunnat påvisats året innan företag börsnoteras. 

Detta skulle kunna grunda sig i det som påståtts tidigare; att Sverige ses som ett 

föregångsland med att följa lagar och regler, med lite korruption. De svenska företagen 

kan utifrån detta vara mer konservativa innan börsnoteringen, men frångår detta då de 

kommer närmare börsnoteringen i och med att vi kunnat påvisa att manipulering sker 

under börsnoteringsåret. 

 

Att resultatmanipulering ändå verkar förekomma bland svenska börsnoterande företag det 

år de börsnoteras är något som enligt DuCharme (2004, s. 47) medför att investerare 

bildar sig en alltför optimistisk bild av företaget vilket i sin tur resulterar i att dessa företag 

erhåller mer än det verkliga värdet för sina aktier. Som vi har lyft tidigare kommer 

dessutom bandet och förtroendet mellan aktieägare och företaget bli hårt testat om ett 

företag inte lämnar meningsfulla upplysningar till investerare (Levitt, 1998). 

 

Sammantaget anser vi att denna har uppfyllt sitt syfte och vi kan besvara forskningsfrågan 

med att; ja, utifrån de studerade svenska företagen tyder våra resultat på att de manipulerar 

sitt redovisade resultat uppåt i samband med börsnotering. 

 

9.2 Kunskapsbidrag 

 

Genom att undersöka huruvida resultatmanipulering förekommer i samband med 

börsnotering bidrar denna undersökning med en inblick och ökad möjlighet för 

investerare att förutspå företags manipulation av räkenskaper vid dessa situationer. Detta 

med tanke på att det inte finns något marknadspris tillgängligt eller historiska kurser att 

jämföra och referera till för investerare som är intresserad av att investera i ett företag 

som går publikt. Av den anledningen är det underlag som investerare har för att fatta 

investeringsbeslut knapphändigt.  

 

Denna studie har bidragit med ytterligare stöd i linje med tidigare forskning att företag 

som börsintroduceras kan utnyttja den rådande informationsasymmetri till sin fördel och 

vilseleda dess intressenter. Friedlan (1994) menar på att rationella investerare bör beakta 

och förstå att en viss manipulering av resultatet utförs av företag, därav kan detta fenomen 

till viss del vara känt av investerare och resterande del av företagens intressenter. Det 

finns dock få, om ens några, undersökningar som undersökt detta ämne på den svenska 

börsmarknaden. Detta medför att denna studie fyller en kunskapslucka rörande 

förekomsten av fenomenet på den svenska börsmarknaden och huruvida detta skiljer sig 

eller går i linje med studier från andra delar av världen. Med denna studie påvisas att 

resultatmanipulering i samband med börsnotering förekommer bland svenska företag som 

följer principbaserade regelverk för dess redovisning. Då regler, normer och praxis för 

redovisning ständigt utvecklas anser vi som Kothari et al. (2005, s. 164) att forskning som 

berör resultatmanipulering inte bara är av intresse för akademiker utan även för utövare 

och tillsynsmyndigheter. 
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Vi har genom applicerandet av en relativt ny modell och nytt tillvägagångssätt enligt 

Dechow et al. (2012) vid mätning av diskretionära periodiseringar kunnat påvisa att 

diskretionära periodiseringar förekommer i samband med börsintroduktioner för det 

insamlade datamaterialet och den undersökta perioden.  

 

9.3 Etiska och samhälleliga aspekter 

 

Sett till etiska och samhälleliga aspekter bör lyftas att resultatmanipulering är ett ämne 

som har en omfattande etisk dimension. Företagens redovisning kan inte ses som direkt 

spegelbild av vad som händer ute i verkligheten, det är ingen helt objektiv och neutral 

process. Med detta menas inte att praktiserande av redovisning är helt subjektiv då det 

finns lagar och regler att förhålla sig till vid tillämpandet (Arvidsson et al., 2016). Men, i 

och med att lagar och regler inte har ett objektivt och tydligt “svar” på varenda situation 

som händer i praktiken, vilket det omöjligen skulle kunna ha, kan redovisningsprinciper 

användas i syfte för att söka stöd för hur en situation ska tolkas i det specifika fallet.  

 

En hel del typer av periodiseringar och resultatjusteringar är helt “ok” enligt de 

redovisningslagar som finns. Där exempelvis ett gott år och en del av vinsten kan avsättas 

till periodiseringsfond för att sedan återföras senare år då ett företag inte uppvisar ett lika 

bra resultat. Det kan även vara fall där de civilrättsliga reglerna avviker från de 

skatterättsliga reglerna i form av överavskrivningar på tillgångar vilket resulterar i en 

resultatjustering som minskar det redovisade resultatet och årets skatt. Detta är metoder 

och bokslutspolitik som inte strider mot några etiska principer och som inte skadar 

företagens omgivning och samhället i stort, även till trots då resultatet till viss del kan ses 

som “manipulerat”.  

 

Det har under de två senaste decennierna diskuterats i stor utsträckning huruvida 

resultatmanipulering är etiskt eller inte (se t.ex. Parfet, 2000; Davis-Friday & Frecka, 

2002; Ronen & Yaari, 2008). Att ändra det redovisade resultatet på ett sätt som medför 

en bättre spegling av företagets finansiella ställning bör kunna ses som etiskt korrekt då 

detta är till fördel för företagets intressenter. Att däremot ändra det redovisade resultatet 

med avsikten att vilseleda företagets intressenter kan ifrågasättas huruvida det kan sägas 

vara etiskt försvarbart. Förekomsten av resultatmanipulering i samband med börsnotering 

är något som sannolikt bidrar till ett minskat förtroende för börsnoterande företag och 

dess finansiella information som finns tillgänglig vid dessa omständigheter. Omvänt ger 

detta implikationer för den enskilda investeraren att ha i åtanke att svenska företags 

räkenskaper kan vara förfinade i samband med börsintroduktion. Vidare tyder detta på att 

lagar, regler och normer samt noteringskraven inte helt suddar ut detta beteende bland de 

svenska företag som börsnoteras.  

9.5 Förslag till framtida forskning 

 

Vi vill trycka på att i framtida forskning åter applicera Dechow et al. (2012) modell om 

att ta återföringar i beaktning vid studier av resultatmanipulering. Detta är ett nytt 

tillvägagångssätt som har tillämpats i begränsad omfattning och som inkluderar 

antaganden som kan anses vara av basal och essentiell karaktär för resultatmanipulering 

baserad på periodiseringar. Vi har i våra test använt oss av en variabel som beaktar 
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återföringar 1 år efter IPO:n, det kan vara relevant att även beakta 2 år efter IPO:n. Detta 

för att minska risken för underskattning av nivån på resultatmanipulering under IPO-året, 

då 2 år efter IPO:n kanske ska ses som den normala nivån på periodiseringar. Detta 

tillvägagångssätt är också mer i linje med Dechow et al. (2012) metodologi.  

 

Ytterligare förslag till framtida forskning är att undersöka resultatmanipulering i samband 

med börsnotering genom att ta i beaktning både manipulering baserad på periodiseringar 

och manipulering via operationella åtgärder. Att inkludera båda dessa varianter torde 

medföra ett mer gediget resultat. Detta i och med ett antagande om att vissa företag utför 

den ena typen medan andra utför den andra typen, att då undersöka båda simultant 

möjliggör att en större andel av förekommande resultatmanipulering kan fångas upp. 

  

Som vi lyfte tidigare i kapitel 1 är Sverige högt placerad vid en rankning av världens mest 

attraktiva länder för börsnoteringar. Det stora intresset att notera sig på de nordiska 

börserna idag anser vi medför stora möjligheter att vidare undersöka 

resultatmanipuleringens förekomst i samband med börsnotering på den svenska 

aktiemarknaden. Det torde vara av intresse att i framtida forskning undersöka den stora 

mängd börsnoteringar som sker i dagsläget, mer precist att undersöka om detta ger 

upphov till ökad förekomst av resultatmanipulering i jämförelse med vad vi har kunnat 

belysa med denna studie som undersökt en period då intresset varit relativt svalare. Vidare 

skapar detta stora intresse en önskan om att undersöka vad som föranlett detta. Kan det 

vara som McKenzie (2017) lyfter, att intresset för att notera sig i Sverige beror på den 

låga kreditrisken, legal struktur och att det är lätt att göra affärer här. Eller finns det någon 

annan faktor som medfört detta stora intresse. Detta är frågor som vi gärna ser besvaras i 

framtida forskning. 
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10. Sanningskriterier 
 

I detta avslutande kapitel berörs studiens trovärdighet genom att redogöra för dess 

validitet och reliabilitet. Utöver detta kommer redogörelse ske för studiens 

generaliserbarhet. Med detta kapitel ämnar vi beskriva i vilken mån dessa kriterier har 

uppnåtts. 

 

10.1 Validitet 

 

Ett viktigt forskningskriterium att ha i åtanke vid undersökningar som denna är dess 

validitet. En studies validitet handlar om huruvida de genererade slutsatserna från 

undersökningen verkligen hänger ihop (Bryman, 2011, s. 50). Ejvegård (2009, s. 80) 

uttrycker det som huruvida forskare mäter det som de avser att mäta. Genom studiens 

gång har vi berört områden som relaterar till studiens validitet. Vi har fört en diskussion 

kring våra verktygs förmåga att mäta det vi avser att mäta, resultatmanipulering i samband 

med börsintroduktion. Att hitta relevant data och korrekta mått är något som har 

genomsyrat studiens process. Den modell vi har använt oss utav är till vår och forskare 

till tidigare studiers vetskap bristfällig, samt att i dagens läge existerar inte någon perfekt 

modell för att mäta resultatmanipulering som sker via diskretionära periodiseringar. 

Dessa brister är något som vi nämnt och som följaktligen bidragit till det omfattande 

femte kapitlet Modellgenomgång. Det finns flertalet tidigare studier som forskat kring 

samma eller liknande ämnesområde. Från dessa framgår att ett flertal olika modeller finns 

att tillgå men att samtliga har mer eller mindre betydande brister, vilket vi diskuterat 

ingående. 

 

Vidare kan nämnas att studien efter initial analys går djupare och undersöker ett antal 

förklaringsvariabler som kan tänkas vara av vikt för vidare analys och slutsats. Den 

insamlade datan kommer från en trovärdig databas, Serrano. Vi förlitar oss på att datan 

som vi använt oss utav från Serrano är korrekt och att överföring mellan olika program 

har skett utan felaktigheter. Som en säkerställande åtgärd har vi genom processens gång 

genomfört stickprov för kontrollering av data vid flytt eller beräkning. 

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att denna studie behandlar ett ämne som involverar ett visst 

beteende i en specifik situation, som i vissa fall kan anses tvivelaktigt. Då denna studie 

genomförs genom insamlande av data via databaser har vi inte på något sätt ingripit i den 

naturliga miljön där det undersökta fenomenet förväntas uppstå. Inte heller har en 

onaturlig miljö skapats, som kan vara fallet vid undersökningar som involverar intervjuer 

och enkäter. 

 

10.2 Reliabilitet 

 

För validitet är reliabilitet en nödvändig förutsättning (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152). 

Med det sagt är reliabilitet även det ett viktigt forskningskriterium. Kriteriet berör 

huruvida en studies resultat är konsistent, följdriktigt och pålitligt (Bryman, 2011, s. 49). 

Studiens reliabilitet handlar alltså om huruvida resultaten är tillförlitliga och om dessa 

skulle vara detsamma vid en upprepning av studien. Den data som använts i denna studie 
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är data som är offentlig och därmed tillgänglig för allmänheten. Som vi diskuterat under 

avsnitt 6.5 Metodkritik förekommer det risker med att använda sig utav sekundärdata från 

databaser. Det kan innebära komplett eller delvis avsaknad av data för de undersökta 

objekten, vilket medför bortfall. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 156) bör det vara 

korrekt information som återfinns i databaser, men det går inte att bortse från att det kan 

förekomma felaktigheter. För att kontrollera för detta har stickprov utförts där den 

erhållna finansiella datan från Serrano kontrollerats mot företagens redovisade finansiella 

data som återfinns i dess årsredovisning. De siffror vi kontrollerat har i samtliga fall visat 

på överensstämmelse. 

 

Lundahl & Skärvad (1999, s. 152) lyfter att en studie med god reliabilitet kännetecknas 

av få slumpmässiga fel och att mätningen blir densamma oberoende av vem som utför 

denna. Den insamlade datan har använts för att via kommandon i Stata beräkna variabler. 

Detta medför en viss risk för misstag då kommandon knappas in manuellt vilket därmed 

kan påverka reliabiliteten. För att försäkra oss om korrekt utförande undersökte vi de 

erhållna siffrornas rimlighet samt att stickkontroller genomfördes ur datat där vi beräknat 

variabeln manuellt. Då kommandon skrivits in, efter säkerställning att dessa utförts 

korrekt, blir detta en standardiserad beräkning för samtliga inkluderade observationer 

vilket säkerställer en konsekvent och identisk mätning.  

 

Överlag har vi hög tilltro att likvärdiga resultat skulle erhållas om ett nytt genomförande 

av studien skulle ske, förutsatt att samma urval och samma mått används. Utifrån detta 

bedömer vi att reliabiliteten för denna studie är hög. 

 

10.3 Generaliserbarhet 

 

Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 257) är det av vikt att se datat och resultat i ett bredare 

perspektiv. Johansson-Lindfors (1993, s. 162) lyfter att en studies generaliserbarhet 

bestäms utifrån dess urval den baseras på. Urvalets representativitet är det som ger 

upphov till generaliseringsproblem, detta då ett mindre urval jämfört med en 

totalundersökning kan medföra stora skillnader. Johansson-Lindfors (1993, s. 162) menar 

vidare att generaliserbarhet aldrig kan garanteras på grund av förekommande risk för 

slumpmässiga fel och skevhet i urvalet. Olsson & Sörensen (2011, s. 257) menar vidare 

att bedöma resultatets generaliserbarhet och dess vidare vetenskapliga innebörd är en 

bedömning som medför en vansklig balansgång. Detta förklaras av att de möjligheter som 

finns till att dra vidare slutsatser är begränsade av ett antal faktorer, varav författarna lyfter 

studiens uttalade syfte samt att det är nödvändigt att eventuella vidare slutsatser testas i 

nya studier. 

 

Den population vi undersöker är svenska aktiebolag som börsnoteras på den svenska 

börsmarknaden. För denna studie har ett urval i tiden genomförts, där samtliga företag 

som börsnoterats under vald tidsperiod inkluderats i studien med undantag för de som 

fallit bort utifrån våra exklusionskriterier. Studiens urval kan inte sägas vara ett urval av 

slumpmässig karaktär då valda år härrör till de fyra närmast föregående år där finansiell 

information för ett efterföljande år finns tillgänglig; 2012 - 2015. I och med detta blir det 

för oss aktuellt att fråga oss om de likheter som finns mellan denna tidsperiod och 

tidsperioder före och efter som vilken studiens resultat ska generaliseras. Det är önskvärt 

att generalisera resultatet för fler år än den undersökta tidsperioden. Dock är det en svår 
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uppgift att undersöka urvalets representativitet över en större tidsperiod då det logiskt kan 

antas vara många faktorer som spelar in.   

 

Det vi dock anser studiens resultat är generaliserbart för är de företag som börsnoterades 

på den svenska börsmarknaden under tidsperioden. Utöver majoriteten av företag som 

faktiskt inkluderades i studien inbegriper detta de företag som föll bort på grund av 

avsaknad av data samt möjligen de utländska företag som noterat sig på någon av de 

undersökta svenska börslistorna. 
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Appendix 
 

Appendix 1 - Antal börsnoterade företag för valda listor 

 

Tabell 8. Antal observerade börsnoteringar per valda listor och år 

 
 

 

Appendix 2 - Branschindelning 

 
Tabell 9. Branschindelning enligt databasen Serrano för de börsnoterade bolagen 

 
 

 

189 st av de börsnotsnoterade bolagen fanns representerade i databasen Serrano. Dock 

saknade 3 st av dessa bolagen finansiell data som behövdes för studien, varav dessa 3 st 

föll bort i våra utförda tester. Detta medförde att det slutgiltiga antalet bolag som kunnat 

undersökas i denna studie är 186 st. 
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Appendix 3 - Andra modelleringar 

 
Tabell 10. Regressioner och F-test, 5 - 8 

Panel A: Regression 5 - 8 

Beroende variabel: TA         

Testvariabler 
Regression 5 Regression 6 Regression 7 Regression 8 

Före IPO (t-1) -0,006 -0,047 -0,048 -0,046 

p-värde (0,800) (0,063)* (0,058)** (0,072)* 

IPO (t) 
0,050 -0,011 -0,011 -0,010 

p-värde (0,025)** (0,636) (0,629) (0,662) 

Efter IPO (t+1) 
-0,018 -0,076 -0,075 -0,075 

p-värde (0,332) (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

Förklaringsvariabler 
        

Invers_totassets -17 233,97 -19 021,31 -19 914,06 -29 110,29 

p-värde (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

 REVREC 
-0,018 -0,008 -0,007 -0,008 

p-värde (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

PPE 
-0,070 -0,0616 -0,069 -0,060 

p-värde (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

ROA 
0,163      

p-värde (0,000)***       

Leverage   -0,018   -0,017 

p-värde   (0,000)***   (0,000)*** 

Ln_tot_assets 
0,004 0,003 0,003   

p-värde (0,000)*** (0,000)*** (0,000)***  

          

Förklaringsgrad 0,0477 0,0203 0,0197 0,0195 

   
 

Panel B: F-test av 

koefficienter Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 

Före IPO  - Efter IPO = 0  0,15 0,80 0,71 0,83 

p-värde (0,698) (0,371) (0,401) (0,361) 

IPO  - Efter IPO = 0  
5,66 4,86 4,70 4,87 

p-värde (0,017)** (0,027)** (0,03)** (0,027)** 

Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 % och *** = 1 % 
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Appendix 4 - Kontroll för bransch och år 

 

Tabell 11. Regression med kontroll för bransch och år 

Beroende variabel: TA 
   

Testvariabler 
   

Före IPO (t-1) -0,000  

p-värde (0,995)  

IPO (t) 0,056  

p-värde (0,011)**  

Efter IPO (t+1) -0,011  

p-värde (0,558)  

Förklaringsgrad 0,054  

Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 % och *** = 1 % 

 

Appendix 5 – Tester utifrån avgränsat datamaterial 

 
Tabell 12. Regressioner för avgränsat datamaterial, 2011 - 2016 

Beroende variabel: TA         

Testvariabler         

Före IPO (t-1) -0,040 -0,003 -0,003 -0,003 

p-värde (0,115) (0,904) (0,892) (0,914) 

IPO (t) -0,005 0,054 0,054 0,055 

p-värde (0,840) (0,016)** (0,016)** (0,014)** 

Efter IPO (t+1) -0,068 -0,011 -0,011 -0,009 

p-värde (0,000)*** (0,556) (0,572) (0,620) 

Förklaringsvariabler         

Invers_totassets -26 817,72 -8 469,66 -8 121,83 4 325,79 

p-värde (0,094) (0,561) (0,578) (0,781) 

 REVREC -0,004 -0,016 -0,016 -0,016 

p-värde (0,294) (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

PPE -0,044 -0,044 -0,046 -0,047 

p-värde (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

ROA   0,168 0,169 0,168 

p-värde   (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

Leverage     0,006 0,002 

p-värde    (0,284) (0,738) 

Ln_tot_assets       0,003 

p-värde       (0,000)*** 

          

          

Förklaringsgrad 0,011 0,05 0,05 0,051 

Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 % och *** = 1 %   
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Appendix 6 - Tester enligt traditionella viset med efterföljande t-test 

 
Tabell 13. Resultat enligt traditionella test 

Beroende variabel: TA     

Testvariabler Test 9 Test 10 

Före IPO (t-1) -0,046 -0,002 

p-värde (0,076)* (0,918) 

IPO (t) -0,009 0,054 

p-värde (0,6894) (0,017)** 

Efter IPO (t+1) -0,048 0,006 

p-värde (0,002)** (0,703) 

Förklaringsvariabler     

Invers_totassets -28 846,96 -29 173,97 

p-värde (0,000)*** (0,000)*** 

 REVREC -0,009 -0,020 

p-värde (0,000)*** (0,000)*** 

PPE -0,067 -0,068 

p-värde (0,000)*** (0,000)*** 

ROA   0,169 

p-värde   (0,000)*** 

Leverage     

p-värde     

Ln_tot_assets     

p-värde     

      

Förklaringsgrad 0,0181 0,049 

Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 % och *** = 1 % 
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