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Sammanfattning 
Finansiella rapporter är en viktig del i en fungerande ekonomi då de används av diverse 

intressenter för att undersöka företagens finansiella ställning. Både svenska och 

internationella redovisningsregelverk ger dock upphov till en viss grad av subjektiv 

bedömning, en subjektivitet som kan användas för att manipulera de finansiella 

rapporterna. Denna manipulation genomförs antingen för att vilseleda företagets 

intressenter eller för att minska den oundvikliga informationsasymmetrin som uppstår när 

ägandet är skiljt från styrningen. Det finns två huvudsakliga metoder för att manipulera 

resultatet men endast en av dem bygger på redovisningens subjektiva bedömning. Båda 

dessa metoder innebär kostnader för företaget men trots det är denna manipulation 

förekommande i praktiken. 

 

Det finns flera anledningar till att denna manipulation utförs, men oftast är det för att 

antingen vilseleda intressenter om företagets prestation eller framtidsutsikt eller för att 

visa en mer rättvisande bild om framtiden. Tidigare forskning har visat att noterade 

företag oftast har större incitament att manipulera resultatet. En återkommande förklaring 

till detta är att noterade företag har fler intressenter som undersöker den finansiella 

ställningen. I samband med en förändring av bolagsskatten uppkommer dock extra 

incitament till resultatmanipulering. Genom att manipulera resultatet kan en del av ett 

företags vinst flyttas till en period med en lägre skattesats, och på så sätt få en lägre total 

skattekostnad. Tidigare forskning menar att onoterade företag oftare exploaterar en 

förändring i bolagsskatten, vilket också förklaras av att noterade företag har fler 

intressenter som beaktas. 

 

Det går inte att direkt mäta resultatmanipulering och som en följd av detta har ett flertal 

modeller utvecklats över tid. Alla dessa modeller har dock ett flertal brister, detta bidrar 

till att förklaringsgraden ofta är väldigt låg i studier om resultatmanipulering, vilket även 

är fallet i denna studie. Trots detta anses användandet av dessa modeller vara en 

acceptabel metodologi i den tidigare empirin. 

 

Denna studie finner stöd för att noterade företag och onoterade företag manipulerade 

resultatet i samband med skatteförändringen 2013, både när företagen testas var för sig 

och gemensamt. Inget stöd hittas dock för att onoterade företag skulle manipulera 

resultatet mer än noterade företag. Detta resultat är robust för såväl val av modell för att 

mäta resultatmanipulering samt för extremvärden som kan tänkas påverkat resultatet. 

 

Denna studie är av intresse för investerare, revisorer samt lagstiftande myndigheter då 

den bidrar till en förståelse för svenska företags beteende i samband med 

skatteförändringar. Vidare är studien av intresse för teoretiker då den ger en djupare 

förståelse av ett tidigare outforskat område. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Finansmarknaden är en viktig del av en fungerande ekonomi (se exempelvis Capozzi, 

u.å.; Economics Online, u.å.), detta för att kapital ska kunna flyttas dit nyttan är högst. 

För att externa parter ska kunna utvärdera vad som är gynnsamma investeringar måste 

många företag förbereda vad som kallas extern redovisning. Extern redovisning är 

information från ett företag om dess finansiella ställning och ska upprättas så att externa 

intressenter, såsom investerare, skattemyndigheter och kreditgivare, får en rättvisande 

bild av företaget (3 §, 2 kap., Årsredovisningslagen, SFS 1995:1554). Denna information 

kommer sedan användas av intressenterna för en rad olika beslut (såsom beviljad kredit 

eller beslut gällande beskattning) och det är således viktigt att den är fri från väsentliga 

fel. 3a§, 2 kap. Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) definierar väsentliga fel som 

utelämnad eller felaktig information som kan förväntas påverka intressenters 

beslutfattande. Många länders lagar kräver att de flesta företagen har en revisor som 

granskar den externa redovisningen, detta för att bevara allmänhetens tillit till 

finansmarknaden (Eilifsen et al., 2013, s. 6). Trots detta sker redovisningsskandaler av 

varierande omfång nästan årligen och för att ytterligare stärka allmänhetens förtroende 

infördes en ny lagstiftning i USA 2002, Sarbanes-Oxley Act (Sarbanes-Oxley Act of 

2002). En viktig del i denna lag är sektion 101, som upprättade en ny myndighet med 

uppgiften att kontrollera revisionen av vissa publika företag. Denna lag kan sägas ha 

uppkommit efter en rad olika redovisningsskandaler runt millenniumskiftet, exempelvis 

Enron, Worldcom och Qwest (Chan et al., 2016, s. 167).  

 

De flesta, om inte alla, redovisningsregelverk ger dock företagsledningen möjlighet att 

påverka det redovisade resultatet genom olika uppskattningar såsom en tillgångs 

uppskattade livslängd, graden av nedskrivningar på kundfordringar från insolventa 

kunder eller avsättningar för framtida bonusar. Detta sätt att påverka resultatet är en del 

av vad som kallas resultatmanipulering (eng. earnings management). Det finns många 

olika definitioner av resultatmanipulering men den kanske mest frekvent använda 

definitionen, vilket denna uppsats kommer utgå från, lyder: 

  

”Earnings management occurs when managers use judgment in financial 

reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead 

some stakeholder about the underlying economic performance of the company 

or to influence contractual outcomes that depend of reported accounting 

numbers” (Healy & Wahlen, 1999, s. 368). 

 

Resultatmanipulering kan ske genom flera olika metoder och den tidiga forskningen 

fokuserade främst på resultatmanipulering genom periodiseringar (eng. accruals) och 

främst genom godtyckliga periodiseringar (eng. discretionary accruals) (se exempelvis 

Dechow et al., 1995; Dechow et al., 2012; Jones, 1991; Kothari et al., 2005). Denna typ 

av resultatmanipulering kan uppstå genom att företaget sänker diskonteringsräntan på 

tillgångar som värderas till nyttjandevärdet, genom att skriva ner kundfordringar mindre 

än vad som krävs eller genom att sätta av en lägre summa för framtida bonusar och löner. 

Alla dessa kommer bidra till ett högre resultat på kort sikt, eller lägre förutsatt att företaget 

agerar motsatt. Forskningen på denna typ av resultatmanipulering sker fortfarande men 

har delvis utvecklats till forskning om resultatmanipulering genom faktiska händelser 

(eng. real activities management) (fortsättningsvis betecknat RAM) (se exempelvis 

Cohen et al., 2008; Eldenburg et. al., 2011; Roychowdhury, 2006). Denna metod 
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inkluderar händelser som minskade kostnader för forskning och utveckling eller 

minskade marknadsföringskostnader. Dessa händelser innebär inte en manipulation av 

bokföringen och har en ytterst liten påverkan på intäkterna på kort sikt medan kostnaderna 

kan minska drastiskt. Cohen et al. (2008, s. 771-772) visar att resultatmanipulering genom 

godtyckliga periodiseringar successivt har ersatts av resultatmanipulering genom RAM 

sedan införandet av Sarbanes-Oxley Act. Detta skulle kunna vara en naturlig anledning 

till varför forskningen om RAM har ökat. 

 

1.1.1 Incitament och kostnader 

Det finns ett antal olika incitament för företag att genom resultatmanipulering påvisa ett 

annat resultat. Healy & Wahlen (1999, s. 371-377) presenterar tre övergripande motiv till 

resultatmanipulering, dessa är kontraktsmotiv, regleringsmotiv och aktiemarknadsmotiv. 

Healy (1985, s. 106) finner i sin studie ett starkt samband mellan chefers bonuskontrakt 

och resultatmanipulering. Defond & Jiambalvo (1994 s. 174) analyserar företag som 

brutit mot skuldvillkor i deras lånekontrakt och finner att företag som är nära att bryta 

mot villkor tenderar att manipulera resultatet för att undvika detta. Båda dessa är två 

exempel på när resultatmanipulering används av kontraktsmotiv. På samma sätt finner 

Scholes et al. (1990, s. 649) stöd för att banker manipulerar resultatet för att möta 

industrins kapitalregleringar, även när det leder till en högre beskattning. Teoh et al. 

(1998, s. 203) visar att resultatmanipulering förekommer innan börsnoteringar och 

Burgstahler & Dichev (1997, s. 124) finner att företag undviker att rapportera små 

förluster eller minskade vinster med hjälp av resultatmanipulering, vilka är exempel på 

aktiemarknadsmotiv. 

 

Utöver de motiv som presenterats ovan nämns också skatt som ett viktigt incitament för 

resultatmanipulering. Scholes et al. (1992, s. 181) visar i sin studie att företag i USA 

använder sig av resultatmanipulering inför en kommande sänkning av bolagsskatten. 

Studien finner att företagen flyttar vinst till en period med lägre skattesats genom att 

intäkter redovisas senare eller att kostnader redovisas tidigare. Resultatmanipulering via 

godtyckliga periodiseringar skapar endast en förändring i redovisningen. Således måste 

manipulering också återföras under en senare tid vilket innebär att effekten på lång sikt 

minimeras. I samband med skatteförändringar kan dock en långsiktig vinst realiseras i 

och med att det kan leda till en lägre skattekostnad. Roubi & Richardson (1998, s. 466) 

finner på liknande sätt stöd för att resultatmanipulering sker i Kanada, Singapore och 

Malaysia i samband med förändringar av bolagsskatten. Signifikansen av deras resultat 

varierar mellan de olika länderna, men i kombination med resultatet från Scholes et al. 

(1992) framgår åtminstone att förändrade skattesatser är ett tydligt incitament för 

resultatmanipulering.  

 

Ovannämnda studier avser noterade företag, men liknande incitament finns även för 

onoterade företag vilket framträder i andra studier (se exempelvis Goncharov & 

Zimmermann, 2006; Lin et al., 2014; Sundvik, 2016; Watrin et al., 2012). Lin et al. (2014, 

s. 159) finner att onoterade företag i Kina, i större utsträckning än noterade företag, 

tenderar manipulera resultatet vid tillfällen då bolagsskatten ändras. Watrin et al. (2012, 

s. 295) finner samma samband i Tyskland och menar att det kan bero på att onoterade 

företag har färre intressenter att ta hänsyn till, varför de inte behöver beakta kvaliteten på 

de finansiella rapporterna i samma utsträckning. Goncharov & Zimmermann (2006, s. 

62) finner att onoterade företag i Ryssland manipulerar resultatet i högre utsträckning än 

noterade i samband med en förändring i skattereglerna. Sundvik (2016, s. 282) menar att 
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svenska onoterade företag har en hög grad av resultatmanipulering i samband med 

förändringar i bolagsskatten. 

 

Resultatmanipulering kan dessutom innebära kostnader för både noterade och onoterade 

företag. Till att börja med kommer manipuleringen innebära ökade arbetskostnader 

eftersom resurser i form av arbetstid kommer att spenderas på denna arbetsuppgift. I det 

fall då företag manipulerar resultatet via RAM uppstår troligtvis även kostnader 

(Roychowdhury, 2006, s. 338) såsom utebliven framtida vinst i och med att exempelvis 

marknadsföringskostnaderna minskar. På samma sätt menar Cohen & Zarowin (2010, s. 

18) att RAM är kostsamt, då efterföljande period får sämre lönsamhet på grund av de 

operativa förändringarna som gjorts för att manipulera resultat. Företag som manipulerar 

resultatet genom godtyckliga periodiseringar riskerar istället att revisionsföretaget 

avvisar dessa bokföringsåtgärder, vilket kommer leda till en högre framtida 

revisionskostnad då denna avvisning kommer påverka revisionens omfattning för 

framtida år (Eilifsen et al., 2013, s. 84). Dessutom riskerar dessa företag att få ett avslag 

från skattemyndigheten, vilket kan leda till restskatt som således ytterligare blir en 

kostnad. 

 

1.1.2 Skatteflykt 

Skatteflykt är ett ämne som får stor uppmärksamhet i dagens media (se exempelvis 

Bergman & Gårdemyr, 2018; Emsheimer, 2016; Holmqvist, 2018; Nylander, 2016; 

Sandström, 2017) och företag som gör åtgärder för att minska skatten misskrediteras ofta. 

Detta gör att kostnaden av att manipulera resultatet i samband med skatteförändringar blir 

högre än vad den vanligtvis skulle ha varit, dock har företagen också ett större incitament 

att manipulera resultatet i samband med dessa förändringar. Detta incitament finns vid 

både skatteökningar, genom att manipulera resultatet uppåt, och vid skattesänkningar, 

genom att manipulera resultatet nedåt. Det är dock vanligare att länder sänker 

företagsskatten än att de höjer den. För att exploatera en sänkt skattesats måste företagen 

manipulera resultatet nedåt året före skatteförändringen, vilket eventuellt kan påverka 

företagets aktiepris. Om resultatet manipuleras nedåt kan det tolkas som att företagets 

lönsamhet är sämre än vad som förväntades, vilket således kan innebära en sjunkande 

aktiekurs. Detta är således en kostnad som endast kan påverka noterade företag. Å andra 

sidan menar Healy & Wahlen (1999, s. 373) att investerare kan genomskåda 

resultatmanipulation vilket skulle betyda att detta inte nödvändigtvis är en kostnad. 

 

Detta är något som blir särskilt relevant i dagsläget då Sveriges riksdag har beslutat att 

sänka bolagsskatten, från 22 % till 21,4 % och sedan till 20,6 % (Skatteutskottet, 2018, s. 

1). Detta innebär att företag hade en möjlighet att, genom resultatmanipulering, sänka sitt 

resultat för räkenskapsåret 2018 för att 2019 realisera denna undangömda vinst. Detta 

skulle innebära att vinsten beskattas till den lägre skattesatsen och således blir resultatet 

efter skatt, totalt sett, högre. Denna lag ändrades för att minska skatteflykt 

(Skatteutskottet, 2018, s. 1) men paradoxalt nog kan lagen innebära en skatteflykt på kort 

sikt. Effekten av denna förändring av bolagsskatten är i dagsläget inte möjlig att 

undersöka i och med att företagens årsredovisningar för år 2019 inte ännu är publicerade, 

men det är möjligt att effekten liknar den vid föregående skatteförändring år 2013, då 

skattesatsen sänktes från 26,3 % till 22 % (Skatteutskottet, 2018, s. 24). 

 

1.2 Skillnader mot liknande studier 
Det finns olika typer av regelverk inom extern redovisning där graden av 

resultatmanipulering skiljer sig mellan regelverken (Liu et al., 2014, s. 148). Regelverken 
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kan delas in i vad som kallas principbaserade redovisningsstandarder (eng. principle-

based accounting standards) respektive regelbaserade redovisningsstandarder (eng. rules-

based accounting standards). Den förstnämnda bygger, som namnet antyder, på principer 

för att uppnå en verklighetsbaserad presentation av företagets finansiella rapporter, 

snarare än rigida regler. Detta innebär att principbaserade redovisningsstandarder kräver 

en högre grad av omdöme vid upprättandet av bokföringen (Bonham et al., 2008, s. 74). 

Regelverket i USA, U.S. GAAP, anses vara en mer regelbaserad standard än den 

internationella standarden IAS/IFRS (Forgeas, 2008). Detta gör att resultatet från studier 

utförda på företag inom USA inte nödvändigtvis kan appliceras på svenska företag. 

 

IFRS används i stora delar av världen, men många länder har dessutom andra lokala 

regelverk utformade enligt god redovisningssed (eng. local GAAP) (IFRS, u.å.). Sverige 

har, utöver IFRS, två regelverk som är tillämpliga för aktiebolag, K2 och K3. K2 är en 

förenklad version av K3 (Bokföringsnämnden, 2018) som i sin tur är en förenkling av 

IFRS (PWC, 2016). Sundvik (2016) undersökte resultatmanipulering hos svenska 

onoterade företag i samband med förändringar i bolagsskatten. Dessa företag kunde 

använda K2, K3 eller IFRS. Denna studie kommer att vara annorlunda i den bemärkelsen 

att den kommer att studera skillnaden mellan noterade och onoterade företag. 

 

Skatteregler kan även skilja sig mellan olika länder och det redovisade resultatet behöver 

inte nödvändigtvis vara samma som det skattemässiga resultatet (Guenther, 1994, s. 233). 

I Sverige utgår det skattemässiga resultatet från god redovisningssed (Skatteverket, u.å.), 

det vill säga det redovisade resultatet. Dessa kan dock skilja sig, exempelvis är kostnader 

för representation inte alltid avdragsgilla i skatteberäkningen medan de kostnadsförs i 

årsredovisningen. Studier har undersökt hur väl det redovisade resultatet stämmer överens 

med det skattemässiga resultatet1 (se exempelvis Alford et al., 1993, s. 191 och Watrin et 

al., 2014, s. 68). En hög grad av överensstämmelse mellan redovisat resultat och 

skattemässigt resultat ger större incitament att manipulera resultat av skatteskäl 

(Burgstahler et al., 2006, s. 1013; Coppens & Peek, 2005, s. 5). Med ett regelverk som är 

direkt kopplat till beskattningen får resultatmanipulering en direkt påverkan på skatten, 

medan resultatmanipulering med ett regelverk som är frikopplat från beskattningen inte 

ger någon effekt.  

 

Det råder delade meningar om hur överensstämmande redovisat resultat och 

skattemässigt resultat är för svenska företag. Alford et al. (1993, s. 191) menar att Sverige 

har stor överensstämmelse mellan skattemässigt och redovisat resultat, Watrin et al. 

(2014, s. 68) finner tvärtemot att Sverige ligger i det lägre spannet, vid jämförelse med 

andra länder i Europa. Eftersom överensstämmelse mellan skattemässigt resultat och 

redovisat resultat identifieras som en drivare av resultatmanipulering av skatteskäl, gör 

dessa tvetydiga resultat att Sverige blir ett intressant land att studera. Vidare finns relativt 

få studier som jämför noterade och onoterade företag, vilket gör att ytterligare studier kan 

behövas för att fastställa de skillnader som finns mellan grupperna. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om svenska företag använder sig av 

resultatmanipulering i respons till skatteförändringar samt om det finns signifikanta 

skillnader mellan onoterade och noterade företag. Detta undersöks genom att studera 

                                                      
1 Ofta benämnt book-tax conformity på engelska. 
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företagens årsredovisningar i samband med sänkningen av bolagsskatten som 

genomfördes 2013. 

 

1.4 Problemformulering 
Följande problemformuleringar bildas utifrån problembakgrunden i sektion 1.1: 

 

Använder svenska företag resultatmanipulering via godtyckliga periodiseringar i 

samband med förändringar i bolagsskatten? 

 

Sker resultatmanipulering i större omfattning bland onoterade företag än noterade, i 

samband med förändringar i bolagsskatten? 

 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det finns en utbredd forskning inom resultatmanipulering generellt, men inte lika 

omfattande forskning kring resultatmanipulering vid skatteförändringar specifikt. Vidare 

finns det inom området få jämförande studier som fokuserar på både noterade och 

onoterade företag, samt hur deras agerande skiljer sig. Studier av fler länder behövs för 

att fastställa om denna skillnad är ett globalt fenomen. Med denna studie kan det empiriskt 

testas om liknande skillnad finns i Sverige mellan onoterade och noterade företag. Enligt 

författarnas vetskap, finns ingen jämförande studie för svenska noterade och onoterade 

företag, om än Sundvik (2016) studerade resultatmanipulering i respons till 

skatteförändringar bland svenska onoterade företag. Vidare finner författarna heller ingen 

studie som undersöker resultatmanipulering för enbart noterade företag i Sverige, vilket 

gör att dessa företag förbisetts i tidigare studier, även om de kan antas ha liknande 

beteende som vissa utländska noterade företag.  

 

Det praktiska bidraget av denna studie är för användare av årsredovisningar, exempelvis 

investerare, revisorer och granskningsmyndigheter. Genom insikt i hur företag agerar vid 

skatteförändringar kan revisorer och granskningsmyndigheter få en ökad förståelse för 

hur utredningsresurser bör allokeras. Vidare kan resultatet vara av intresse för 

beslutsfattare inför kommande skatteförändringar. Genom att skapa en förståelse för 

företagsbeteendet kan skatteförändringen implementeras på ett optimalare sätt, 

exempelvis genom flera mindre skatteförändringar. Insikter kring de noterade bolagens 

agerande vid skatteförändringar kan vara av intresse för investerare, då 

resultatmanipulering kan påverka investeringsbeslut. Detta kan bidra till förståelse 

angående förändringar av resultat i samband med skatteförändringar. På så sätt påverkar 

resultatmanipuleringen inte köp- och säljbeslut hos investeraren. 

 

1.6 Avgränsningar 
Denna uppsats begränsas till att bara studera aktiebolag. Då uppsatsen ämnar studera 

resultatmanipulering i samband med förändringar i bolagsskatten, som är den skatt som 

berör aktiebolag, faller det naturligt att endast aktiebolag studeras. Det är möjligt att 

uppsatsens bidrag även kan appliceras på företag med andra bolagsformer när skatten för 

dessa ändras, men för att dra slutsatser om dessa bolagsformer krävs ytterligare forskning. 

 

För att minimera effekten av att företagen byter regelverk i anslutning till 

skatteförändringen kommer endast stora företag, enligt definitionen i 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 3§, 1 kap., behandlas. Definitionen säger att ett 
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företag som under två efterföljande år uppfyller minst två av följande krav, definieras 

som ett stort företag: 

• medelantalet anställda uppgår till mer än 50, 

• balansomslutningen uppgår till mer än 40 miljoner kronor, 

• nettoomsättningen uppgår till mer än 80 miljoner kronor. 

 

Denna definition gäller dock endast för företag som inte handlas på en reglerad marknad, 

eftersom dessa per definition anses vara stora företag. Uppsatsen undersöker dock endast 

de noterade företagen som uppfyller ovanstående krav, detta för att öka jämförbarheten 

mellan grupperna. 

 

Vidare exkluderas företag som klassas som finansiella bolag, enligt SNI-kod 64-66, från 

uppsatsen. Dechow et al. (2012, s. 291) skriver att rörelsekapitalet (som kommer vara det 

huvudsakliga sättet för att beräkna periodiseringar) inte är lika viktigt för dessa. Detta har 

även många tidigare studier gjort (se exempelvis Dechow et al., 2012, s. 291; Kothari et 

al., 2005, s. 194). Eftersom dessa företags inte har samma möjlighet att manipulera 

resultatet genom godtyckliga periodiseringar som icke-finansiella företag har, kan denna 

studies resultat inte nödvändigtvis appliceras på finansiella företag. 

 

Företag med brutna räkenskapsår för tidpunkten av datainsamlingen exkluderas även. 

Anledningen till detta är dels att investerares möjlighet att genomskåda denna 

manipulering kan se annorlunda ut för dessa företag och dels för att det första 

räkenskapsåret med en ny skattesats inte nödvändigtvis blir samma som för de andra 

företagen. Detta beror på att den nya skattesatsen börjar gälla för räkenskapsår som 

påbörjats 2013 (Skatteutskottet, 2013, s. 10). Detta ökar även jämförbarheten med andra 

studier, då detta är förekommande bland dessa (se exempelvis Lin et al., 2014, s. 140; 

Roubi & Richardson, 1998, s. 463; Sundvik, 2016, s. 266). 

 

Utöver avgränsningar för räkenskapsår och finansiella företag används även en 

avgränsning i studieperiod. Studien undersöker enbart skatteförändringen som 

genomfördes 2013, då data saknas för tidigare perioder när skatten ändrats. Detta innebär 

en viss begränsning då företagens agerande kan förändras över tid till följd av strukturella 

förändringar eller som effekt av storleken på framtida skatteförändringar. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Empiri om resultatmanipulering 
I avsnitt 2.1 till 2.3 presenteras faktorer som enligt tidigare forskning har en påverkan på 

resultatmanipulering. Dessa diskuteras sedan i de olika metodologiska valen som 

presenteras i avsnitt 4.8. 

 

Den tidigare forskningen om resultatmanipulering har varit omfattande men med delvis 

varierande resultat, vilket skulle kunna bero på problematiken med att mäta 

resultatmanipulering. Defond & Jiambalvo (1994 s. 174) studerar företag som brutit mot 

skuldvillkor i deras lånekontrakt och finner att företag som är nära på att bryta mot villkor 

tenderar att manipulera upp resultatet för att undvika detta. Detta torde leda till att företag 

med hög skuldsättningsgrad därför inte har samma utrymme att manipulera ner resultat. 

Defond & Jiambalvo (1994 s. 174) menar att en vedertagen metod för att identifiera 

företag med incitament som kan påverkas av lånevillkor är att inkludera 

skuldsättningsgrad som mått. På samma sätt har Mills & Newberry (2001, s. 6) använt 

skuldsättningsgraden som ett alternativt mått för företag med lånevillkor som påverkar 

deras incitament och därmed även deras resultatmanipulation. Sundgren (2007, s. 49) 

finner dock inget samband mellan skuldsättningsgrad och godtyckliga periodiseringar. 

Lin et al. (2014, s. 153) menar dessutom att företag har incitament att inte rapportera en 

förlust då detta skulle kunna påverka företags lånevillkor. Vidare menar Mills & 

Newberry (2001, s. 18) att relationen mellan resultatmanipulering och skuldsättningsgrad 

skiljer sig mellan noterade och onoterade företag, genom att noterade företag med hög 

skuldsättningsgrad är känsligare för resultatmanipulering än onoterade företag med 

samma skuldsättningsgrad. Sundgren (2007, s. 54) finner dock inte att noterade och 

onoterade företag skiljer sig i denna aspekt. Skuldsättningsgrad är något som sedermera 

har inkluderats även vid studier av resultatmanipulering i skattesammanhang (se 

exempelvis Sundvik, 2016; Lin et al., 2014; Watrin et al., 2012). 

 

Vidare finns studier som menar att företagets prestation också påverkar graden av 

resultatmanipulering och inte bara det faktum att man undviker förluster. Kothari et al. 

(2005, s. 165) menar att ett företags förväntade totala periodiseringar påverkas av dess 

finansiella resultat. Med detta syfte inkluderar Kothari et al. (2005) företagsprestation i 

den modell som används för att skatta periodiseringarna. En rad forskare följer denna 

linje (se exempelvis Sundvik, 2016) genom att inkludera företagsprestation som en 

variabel när godtyckliga periodiseringar skattas. Dechow et al. (2012, s. 291) menar att 

ett alternativ till att inkludera företagsprestation, likt Kothari et al. (2005), är att istället 

inkludera en återföringsperiod. Dechow et al. (2012, s. 318) instämmer dock med Kothari 

et al. (2005) och menar att det finns stöd för att företagsprestation har en inverkan på 

periodiseringarna, och därigenom är av betydelse för resultatmanipulation. Du & Shen 

(2018, s. 130) menar att konkurrenters resultat också har en påverkan på 

resultatmanipulering via godtyckliga periodiseringar. De menar att det finns ett positivt 

samband mellan resultatmanipulering och konkurrenters avkastning på eget kapital. 

 

Healy (1985, s. 106) finner i sin studie ett starkt samband mellan chefers bonuskontrakt 

kopplat till resultatet och resultatmanipulering. Chefer som har ett övre tak för sin bonus, 

samt har passerat detta tak, har större incitament att justera resultatet nedåt. På så sätt 

skapas en reserv som de kan återföra år då de inte passerat taket och således öka sin bonus. 

Chefer som å andra sidan inte har någon övre gräns för deras bonus tenderar istället att 

manipulera resultatet uppåt. Båda dessa typer av manipulering genomförs av cheferna för 

att maximera bonusen. Även Holthausen et al. (1995, s. 65) finner att resultatet 
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manipuleras ner när den övre gränsen har passerats. Även Ke et al. (1999, s. 207) finner 

ett starkt samband mellan chefers bonus, i noterade företag, och avkastning på totalt 

kapital. Detta tillsammans med resultatet från Healy (1985) och Holthausen et al. (1995) 

tyder på att företagsprestationen har en viss inverkan på nivån av resultatmanipulering, 

dock finns inte nödvändigtvis samma relation hos alla företag.  

 

Även andra faktorers påverkan på resultatmanipulering har identifierats. Scholes et al. 

(1992, s. 181) fann att företagsstorlek hade en inverkan på företags benägenhet att 

manipulera resultatet för att minska skatten. Genom storleksindelade urval fann de bevis 

för att resultatmanipulering förekom i urvalsgrupperna för de större företagen men inte i 

de mindre. Även Watts & Zimmerman (1990, s. 139-140) menar att företagsstorlek är en 

förklarande variabel som påverkar resultatmanipulering som använts i många tidigare 

studier med olika inriktningar. De menar dock att det är sannolikt att det inte är just 

storleken som påverkar utan snarare att storleken är kopplad till andra faktorer såsom 

politiska kostnader. Watts & Zimmerman (1978 s. 118) menar samtidigt att relationen 

mellan politiska kostnader och storlek är exponentiell.  

 

Det finns också studier som visar att vissa industrier är mer benägen att manipulera 

resultatet, dock är studier inom detta område inte lika omfattande. Datta et al. (2013, s. 

3283) visar att konkurrenskraften inom industrierna har en påverkan på 

resultatmanipuleringen och att högre konkurrens inom industrierna leder till större 

godtyckliga periodiseringar. Warfield et al. (1995, s. 67) menar samtidigt att utrymmet 

för omdöme är lägre i reglerade branscher och att resultatet således torde manipuleras till 

en lägre grad inom dessa marknader. Watts & Zimmerman (1978, s. 121) menar också 

att vissa industrier, såsom oljeindustrin, har högre politiska kostnader och att detta leder 

till en högre kostnad för resultatmanipulering.  

 

2.2 Resultatmanipulering relaterat till ägarstruktur  
Burgstahler et al. (2006, s. 1000) undersöker resultatmanipulering i 13 europeiska länder, 

i syfte att studera hur incitament skiljer sig beroende på företagets ägarstruktur, i detta 

fall mellan noterade och onoterade företag. Via fyra olika mått för resultatmanipulering 

finner de att onoterade företag har signifikant mer resultatmanipulering, i merparten av 

länderna. Detta gäller både för resultatmanipulering mätt på aggregerad nivå samt för de 

olika måtten individuellt. Vidare visar Burgstahler et al. (2006, s. 1011) när de jämför 

resultatmanipulering i miljöer med höga respektive låga skatteincitament att 

marknadskrafterna, som de noterade företagen utsätts för, delvis motverkar 

resultatmanipulering som drivs av skatteincitament. Burgstahler & Dichev (1997, s. 124) 

menar dessutom att dessa marknadskrafter visar sig i att företag manipulerar resultatet så 

att de undviker att rapportera minskade vinster eller små förluster. Burgstahler & Eames 

(2006, s. 634) menar samtidigt att företag manipulerar resultat för att nå upp till, eller 

marginellt slå, analytikers prognoser. Eftersom noterade företag har dessa aspekter att ta 

hänsyn till torde samma utrymme att manipulera resultatet nedåt inte finnas för noterade 

företag som för onoterade. 

 

Beatty & Harris (1999) undersöker hur noterade och onoterade banker skiljer sig. Beatty 

& Harris (1999, s. 303-304) menar att studerandet av banker har fördelar jämfört med 

andra industrier. Den främsta fördelen är att en eventuell skillnad kan isoleras i högre 

utsträckning och således förklaras skillnaden av det faktum att de är noterade eller inte. 

Beatty & Harris (1999, s. 312) finner resultat som indikerar att noterade företag, i högre 

utsträckning än onoterade företag, manipulerar resultatet för att förmedla dess 
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framtidsutsikt och därmed minska informationsasymmetrin. Vidare menar de att 

informationsasymmetri är ett större problem hos noterade företag därför att 

ägarstrukturen ser annorlunda ut i dessa. På grund av detta har noterade företag oftare 

bonuskontrakt för att minska kostnader som associeras med denna asymmetri (Beatty & 

Harris, 1999, s. 302), vilket även Ke et al. (1999, s. 207) visar. Detta i relation till 

resultatet från Healy (1985, s. 106) och Holthausen et al. (1995), som finner att det finns 

en relation mellan bonuskontrakt och graden av resultatmanipulering, indikerar 

ytterligare att noterade företag manipulerar resultatet på grund av informationsasymmetri. 

Resultatet från Healy (1985) och Holthausen et al. (1995) innebär dock att 

informationsasymmetrin torde öka, medan Beatty & Harris (1999) menar att den minskar. 

 

I kontrast till Beatty & Harris (1999) menar Warfield et al. (1995, s. 74) att kvaliteten på 

årsredovisningar från företag med en låg ägarstyrning är sämre, vilket de menar är en 

indikation på resultatmanipulering. Ett motiv som ges till detta är att ledningen agerar i 

sitt eget intresse snarare än i företagets intresse (Warfield et al., 1995, s. 72). Detta styrker 

ytterligare resonemanget om bonuskontrakt relaterat till resultatet från Healy (1985). En 

anledning till varför resultatet från Warfield et al. (1995) och Beatty & Harris (1999) visar 

på ett motsatt förhållande kan vara att ägarstrukturen inte alls är lika viktig i reglerade 

industrier (Warfield et al., 1995, s. 74-75) som banker. Fudenberg & Tirole (1995, s. 86-

88) menar dessutom att chefer, i företag med splittrat ägande och styrning, har ett 

incitament att jämna ut resultatet över en tidsperiod. Detta skapar en reserv som kan 

återföras i perioder då resultatet är lågt och således undvika att bli avskedad i dessa 

perioder. 

 

Mills & Newberry (2001, s. 18) finner att noterade företag överlag har större kostnader 

för resultatmanipulering än onoterade. Detta indikerar att noterade företag i högre 

utsträckning än onoterade beaktar andra aspekter än skatt vid resultatmanipulering De 

menar att situationen skiljer sig mellan onoterade och noterade, där noterade företag har 

mer resultatmanipulering som beror på exempelvis bonuskontrakt. Även Beatty & Harris 

(1999, s. 310-312) och Mikhail (1999, s. 54) menar att onoterade företag manipulerar 

resultatet mer på grund av skatteskäl då noterade företag oftare beaktar fler aspekter.  

 

2.3 Resultatmanipulering i skattesammanhang 
Forskningen kring skatteförändringar har främst varit fokuserad på skatteförändringen 

1986 i U.S.A (Dobbins et al., 2018, s. 315) men på senare tid har ett fåtal studier även 

gjorts i en europeisk kontext (se exempelvis Dobbins et al., 2018; Sundvik, 2016; Watrin 

et al., 2014). Scholes et al. (1992) var bland de första att studera resultatmanipulering i 

samband med skatteförändringar. De menar att företag endast manipulerar resultatet när 

skattebesparingarna är högre än kostnaden, vilket kan antas självklart. Vidare 

argumenterar de för att åtminstone en del av kostnaden är fast (Scholes et al., 1992, s. 

163), varpå den procentuella sänkningen torde vara ytterst relevant. Dessutom visar 

Manzon (1992, s. 108) samt Boynton et al. (1992, s. 148-150) att företag med en högre 

marginell skattesats manipulerar ner resultatet mer i samband med skatteförändringar. 

 

De flesta studier har dessutom fokuserat på noterade företag (se exempelvis Guenther, 

1994; Roubi & Richardson, 1998; Scholes et al., 1992) men ett fåtal studier har även 

undersökt onoterade bolag (Lin et al., 2014; Sundvik, 2016; Watrin et al., 2012). Sundvik 

(2016, s. 275) visar att svenska onoterade företag, på en signifikant nivå, manipulerade 

ner resultatet i samband med skatteförändringen 2009 samt 2013. Både Lin et al. (2014, 

s. 159) och Watrin et al. (2012, s. 291) menar att kinesiska respektive tyska onoterade 
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företag manipulerar resultatet mer, i samband med skatteförändringar, än noterade 

företag. Goncharov & Zimmermann (2006, s. 62), som dock studerar en förändring i 

skatteregler snarare än en skatteförändring, finner också att ryska onoterade företag 

manipulerar resultatet i en högre utsträckning än noterade företag. Beuselinck et al. 

(2015) studerar till skillnad från ovanstående studier hur företag flyttar vinster från länder 

med hög skatt till länder med låg skatt, istället för mellan perioder med olika skattesatser. 

Likt Watrin et al. (2012) samt Lin et al. (2014) finner Beuselinck et al. (2015, s. 742) att 

de onoterade företagen i större utsträckning än de noterade flyttar vinster till länder med 

lägre skattesats. Watrin et al. (2012, s. 295) menar att skillnaden mellan onoterade och 

noterade företag kan bero på att onoterade företag har färre intressenter att ta hänsyn till, 

varför de inte behöver beakta kvaliteten på de finansiella rapporterna i samma 

utsträckning. Vidare menar Watrin et al. (2012, s. 281) att de noterade företagen till följd 

av en mer spridd ägarstruktur har större agentkostnader, vilket förklarar behovet av 

tillförlitliga rapporter. Detta torde också kunnas förklaras av Warfield et al. (1995, s. 72), 

Fudenberg & Tirole (1995, s. 86-88) och Mikhail (1999, s. 54) som menar att noterade 

företag beaktar fler faktorer än bara skatt vid resultatmanipulering. Beuselinck et al. 

(2015, s. 742) menar samtidigt att skillnaden sannolikt kan bero på de högre kostnader 

som noterade företag har för skatteplanering. 

 

Guenther (1994, s. 239) menar att företags incitament att manipulera resultatet i respons 

till skatteförändringar påverkas av om de rapporterar vinst eller förlust. Företag som har 

förlustavdrag att nyttja förväntas inte manipulera resultatet nedåt i samma utsträckning 

som företag som rapporterat vinst, detta eftersom de får en skattesköld i form av 

förlustavdragen. Dobbins et al. (2018, s. 388) menar att företag ökar avskrivningarna i 

samband med skatteförändringar, men även de menar att företag med rapporterade 

förluster gör detta i en lägre utsträckning, vilket de också menar kan bero på 

förlustavdrag. Båda dessa studier har studerat en skattesänkning och det är möjligt att 

dessa företag hade agerat annorlunda vid en skattehöjning. 

 

En del forskning visar tendenser på att resultatmanipulering sker i högre utsträckning via 

RAM istället för godtyckliga periodiseringar, och att RAM successivt ersatt manipulering 

via godtyckliga periodiseringar (se exempelvis Cohen et al., 2008). En förklaring till 

varför resultatmanipulering via godtyckliga periodiseringar används i mindre omfattning 

kan vara att alla periodiseringar så småningom måste återföras. Jones (1991, s. 210) 

beskriver att ett företags resultat sett över tid måste vara samma som dess kassaflöden, 

vilket innebär att periodiseringar som skapat vinster förr eller senare återförs och får 

motsatt resultatpåverkan. Givet detta framgår det att resultatmanipulering via godtyckliga 

periodiseringar på sikt inte skapar några fördelar i de flesta fall. Vid skatteförändringar är 

dock omständigheterna annorlunda, eftersom periodiseringarna då återförs i en period 

med lägre skattesats, vilket leder till en långsiktig vinst i form av en lägre total 

skattekostnad. I linje med detta finner en rad författare att resultatmanipulering genom 

godtyckliga periodiseringar fortfarande används vid skatteförändringar (se exempelvis 

Watrin et al., 2012; Lin et al., 2014; Sundvik, 2016). Att företag skulle använda just 

godtyckliga periodiseringar vid skattesammanhang istället för, eller i större utsträckning 

än RAM, kan motiveras av Cohen & Zarowin (2010, s. 18). De menar att efterföljande 

period för RAM belastas av kostnader för de operativa förändringar som genomförts, 

medan resultatmanipulering genom godtyckliga periodiseringar bara leder till 

återföringar. 

 



 

11 
 

2.4 Hypoteser 
Med resultaten från Watrin et al. (2012) Lin et al. (2014) och Sundvik (2016) som grund 

tyder mycket på att företag fortfarande använder sig av godtyckliga periodiseringar för 

att manipulera resultatet i samband med en skatteförändring. Detta leder fram till följande 

hypotes, skriven i alternativ form: 

 

Hypotes 1. Svenska företag manipulerar ner resultatet med godtyckliga periodiseringar 

i samband med skatteförändringar. 

 

Med utgångspunkt i studierna av Burgstahler et al. (2006), Mills & Newberry (2001), 

Beatty & Harris (1999) samt Warfield et al. (1995) finns tydliga indikationer på att 

incitamenten för resultatmanipulering skiljer sig i vissa hänseenden mellan noterade och 

onoterade företag. I likhet med detta finner Lin et al. (2014) och Watrin et al. (2012) att 

onoterade företag manipulerar resultaten nedåt inför en skatteförändring i större 

utsträckning än noterade bolag. Detta leder fram till hypotes 2, även den skriven i 

alternativ form: 

 

Hypotes 2. Resultatmanipulering bland onoterade företag är mer omfattande än bland 

noterade i samband med skatteförändringar. 

 

2.5 Mätning av resultatmanipulering 
Eftersom resultatmanipulering, enligt definitionen som denna uppsats utgår från, används 

för att vilseleda intressenter faller det naturligt att det inte går att utläsa direkt ur företagets 

finansiella rapporter. Tidigare forskning har utvecklat ett antal modeller för att mäta 

godtyckliga periodiseringar, vilket anses vara en indikation på resultatmanipulering. I 

detta kapitel presenteras de mest frekvent använda modellerna i praktiken, samt de 

viktigaste för att förstå hur dessa har utvecklats över tid. Tidigare forskning har även 

utvecklat modeller för att mäta specifika periodiseringar (se exempelvis McNichols & 

Wilson, 1988, s. 18; DeAngelo et al. 1994, s. 122). En redogörelse presenteras dock inte 

för dessa då de inte bidrar till denna uppsats. En övervägning mellan de olika modellerna 

presenteras i avsnitt 4.6. 

  

2.5.1 Totala periodiseringar 

Före presentationen av modellerna för att mäta godtyckliga periodiseringar presenteras 

en redogörelse för totala periodiseringar samt mätningen av dessa. Healy (1985, s. 94) 

skriver att totala periodiseringar dels består av godtyckliga periodiseringar, dels icke-

godtyckliga periodiseringar. Även modeller som utvecklats senare instämmer gällande 

detta (se exempelvis DeAngelo, 1986; Jones, 1991; Kothari et al. 2005). Icke-godtyckliga 

periodiseringar kan bäst beskrivas som den del av periodiseringarna som inte härstammar 

från resultatmanipulering, det vill säga periodiseringar som uppstår i den normala 

verksamheten. Healy (1985, s. 94) skriver att de totala periodiseringarna kan estimeras 

genom att subtrahera den löpande verksamhetens kassaflöde från den redovisade vinsten. 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten kan antingen beräknas från 

bokföringsmässiga siffror, vilket är tillvägagångssättet som bland annat Healy (1985, s. 

94), Jones (1991, s. 207) och Dechow et al. (1995, s. 203) har använt sig av. Vissa företag 

måste dock upprätta en kassaflödesanalys2 och i vissa fall går det således att hämta 

                                                      
2 Svenska företag som obligatoriskt tillämpar IFRS eller K3 måste upprätta en kassaflödesanalys. Samma 

regel finns inte för företag som frivilligt tillämpar dessa regelverk. 
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kassaflödet från den löpande verksamheten direkt från den externa redovisningen, 

förutsatt att denna data finns tillgänglig. 

 

Dessa metoder torde, åtminstone i teorin, generera samma summa för kassaflödet från 

den löpande verksamheten då samma metoder används för att räkna ut dem (jämför 

exempelvis Drtina & Largay, 1985, s. 315 med Bokföringsnämnden, 2017, s. 56-57). I 

praktiken innebär dock dessa metoder en viss grad av handlingsfrihet hos den som 

upprättar årsredovisningarna då reglerna, åtminstone i principbaserade regelverk, inte är 

uttömmande (Forgeas, 2008). Drtina & Largay (1985, s. 319), som undersöker företag i 

USA, belyser att olika företag gör olika tolkningar av hur kassaflödet ska beräknas. 

Eftersom IFRS och K3 är mer principbaserat än USA:s regelverk torde skillnaden mellan 

dessa tolkningar således vara mer påtaglig hos företag som använder IFRS eller K3. Detta 

då principbaserade regelverk ger mer utrymme för handlingsfrihet i redovisningen. Hribar 

& Collins (2002, s. 106) menar dock att användandet av bokföringsmässiga siffror kan 

medföra mätfel när företag har förvärvat/avyttrat verksamheter. Trots detta är det ovanligt 

att studier använder värdet från kassaflödesanalysen. 

 

I praktiken är det dock vanligare att beräkna de totala periodiseringarna genom 

förändringarna i rörelserelaterade poster (se exempelvis Dechow et al., 2012, s. 288; 

Sundvik, 2016, s. 266; Watrin et al., 2012, s. 285). Studierna som utvecklat nedan angivna 

modeller för de förväntade periodiseringarna har, med undantag för några variabler (till 

exempel Jones, 1991, s. 207 som inkluderar skatter eller Dechow et al., 2012, s. 288 som 

exkluderar avskrivningar), generellt använt följande modell för att mäta totala 

periodiseringar: 

 

𝑻𝑨𝒊,𝒕 =  
∆𝑪𝑨𝒊,𝒕 − ∆𝑪𝒍𝒊,𝒕 − ∆𝑪𝑨𝑺𝑯𝒊,𝒕 + ∆𝑪𝑴𝑫𝒊,𝒕 − ∆𝑫𝒆𝒑𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
  

Figur 1: Beräkning av totala periodiseringar. Källa: Dechow et al. (1995, s. 203). 
Där: 

TA = Totala periodiseringar (från engelskans total accruals) 

∆CA = Omsättningstillgångar (från engelskans current assets) 

∆CL = Kortfristiga skulder (från engelskans current liabilities) 

∆CASH = Likvida medel (från engelskans cash and cash equivalents) 

∆CMD = Den kortfristiga delen av de långfristiga skulderna (från engelskans current maturities of long-

term debt) 

Dep = Avskrivningar och amorteringar (från engelskans deprecation) 

A = Totala tillgångar (från engelskans total assets) 

i = Företagsindex 

t = Årsindex 

 

Denna modell beräknar, beskrivet i ord, skillnaden mellan förändringen i icke-likvida 

omsättningstillgångar och förändringen i kortfristiga skulder, justerat med den kortsiktiga 

delen av långfristiga skulder samt avskrivningar och amorteringar. Summan av de totala 

periodiseringarna som beräknas genom detta sätt kommer fortsättningsvis betecknas 

faktiska periodiseringar och summan av periodiseringarna som fås genom modellerna 

nedan kommer betecknas förväntade periodiseringar.  

 

2.5.2 Healys modell 

Healy (1985) var en av de första som försökte mäta godtyckliga periodiseringar. Denna 

studie innehåller ingen uttalad modell men andra forskare har skapat modeller baserat på 

tolkningen av studien. Dessa tolkningar skiljer sig dock från forskare till forskare och 

således är många av modellerna även skilda från varandra, och dessutom delvis från 
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Healys (1985) faktiska utförande (se exempelvis Bartov et al., 2000, s. 425; Young, 1999, 

s. 836; Dechow et, al., 1995, s. 197 för tre olika modeller). Istället för att skapa ytterligare 

en modell som även den riskerar att bli missvisande presenteras en beskrivning av Healys 

(1985) utförande. 

 

Healy (1985, s. 90) identifierade situationer där det fanns incitament att manipulera ner 

resultatet samt incitament för att manipulera upp resultatet. Dessa delades sedan in i 

grupper beroende på om de förväntades manipulera upp eller ner resultatet. Han utgick 

från att resultatmanipulering skedde varje år och att alla periodiseringar var godtyckliga 

periodiseringar. Genomsnittet inom dessa grupper beräknades sedan och Healy (1985, s. 

96–97) undersökte därefter, genom statistiska tester, om det fanns någon signifikant 

skillnad mellan grupperna. 

  

Detta genomförande är dock väldigt simpelt och de godtyckliga periodiseringarna 

isoleras inte från de icke-godtyckliga periodiseringarna (Healy, 1985, s. 103). Således 

behandlas alla periodiseringar som godtyckliga, vilket Kaplan (1985, s. 111) och Young 

(1999, s. 836) har kritiserat. Detta får som följd att exempelvis kundfordringar som 

uppstår på grund av kreditförsäljning ses, enligt modellen, som resultatplanering men är 

i själva verket ett vanligt förekommande fenomen i många företag. 

  

2.5.3 DeAngelos modell 

DeAngelo (1986, s. 409) menar att totala periodiseringar torde vara negativa, även i fall 

där resultatmanipulering inte förekommer. Hon baserar detta delvis på att en stor del av 

de totala periodiseringarna består av avskrivningar, vilka påverkar resultatet men inte 

kassaflödet. Enligt Healys modell kommer dessa ses som en resultatmanipulering som 

påverkar resultatet nedåt. På grund av detta ansåg DeAngelo (1986, s. 409) att godtyckliga 

periodiseringar bör skiljas från icke-godtyckliga periodiseringar. 

  

För att särskilja de godtyckliga- från de icke-godtyckliga periodiseringarna 

implementerades en referenspunkt som fick utgöra de icke-godtyckliga 

periodiseringarna. Dessa är de förväntade periodiseringarna. DeAngelo (1986, s. 409) 

utgick från att de totala periodiseringarna år 1 var samma som de icke-godtyckliga 

periodiseringarna år 1, givet att ingen resultatmanipulering hade skett. Detta ger följande 

modell: 
 

(𝑻𝑨𝒊,𝒕 − 𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏) = (𝑫𝑨𝒊,𝒕 − 𝑫𝑨𝒊,𝒕−𝟏) + (𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕 − 𝑵𝑫𝑨𝒊,𝒕−𝟏) 

Figur 2: DeAngelos modell för periodiseringar. Källa: DeAngelo (1986, s. 409). 
Där: 

DA = Godtyckliga periodiseringar (från engelskans discretionary accruals) 

NDA = Icke-godtyckliga periodiseringar (från engelskans non-discretionary accruals) 

 

DeAngelo (1986, s. 409) förutsätter att den genomsnittliga förändringen i icke-

godtyckliga periodiseringar är nära noll. Givet detta antagande beror en förändring i totala 

periodiseringar på en förändring i godtyckliga periodiseringar. Eftersom dessa 

periodiseringar sker på grund av företagets normala verksamhet, till exempel 

kundfordringar, leverantörsskulder och avskrivningar, är detta inte ett rimligt antagande 

(Kaplan, 1985, s. 111). Dessa antaganden ger följande modell: 
 

(𝑻𝑨𝒊,𝒕 − 𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏) = 𝑫𝑨𝒊,𝒕 

Figur 3: DeAngelos modell för godtyckliga periodiseringar. Källa: DeAngelo (1986, s. 409). 
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Förändringen i de totala periodiseringarna beror delvis på företagets storlek och för att 

räkna ut en jämförande förändring dividerades de godtyckliga periodiseringarna med de 

totala tillgångarna. Denna modell är även, likt Healys (1985), väldigt förenklad och 

bygger på några antaganden. Både Healy (1985) och DeAngelos (1986) modell mäter 

icke-godtyckliga periodiseringar på ett korrekt sätt, givet att dessa antaganden uppfylls, 

vilket de dock sällan gör i verkligheten (Dechow et al., 1995, s. 198). De fortsatta 

modellerna har utvecklats för att försöka lösa problematiken kring dessa antaganden. 

  

2.5.4 Jones modell och den modifierade Jonesmodellen 

Jones (1991, s. 210–211) utvecklade en ny modell för att kringgå problematiken med att 

alla förändringar i periodiseringar antas bero på godtyckliga periodiseringar. Denna 

modell går ut på att estimera de förväntade totala periodiseringarna, som ses som de icke-

godtyckliga periodiseringarna, under en längre period. Jones (1991, s. 210–211) menar 

att en längre mätperiod för förväntade totala periodiseringar kommer att beakta 

förändringar i företagets normala verksamhet, såsom ökad omsättning. Detta gör hon med 

följande modell: 
 

𝑻𝑨𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
=  𝜷𝟎𝒊 (

𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟏𝒊 (

∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟐𝒊 (

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝝐𝒊,𝒕 

Figur 4: Jones modell. Källa: Jones (1991, s. 210-211). 
Där: 

β = Riktningskoefficienter 

∆REV = Förändring i omsättning (från engelskans revenue) 

PPE = Materiella anläggningstillgångar (från engelskans property, plant and equipment) 

ε = Felterm 

  

Materiella anläggningstillgångar och förändring i omsättning inkluderas för att fånga 

förändringar i periodiseringar som beror på företagets normala verksamhet. Dessa är, 

precis som tidigare modeller, anpassade efter företagets storlek genom att dividera med 

totala tillgångar (Jones, 1991, s. 211–212). Skillnaden mellan de faktiska totala 

periodiseringarna, som beräknas genom bokföringsmetoden, och de förväntade totala 

periodiseringarna i figur 4, anses vara godtyckliga periodiseringar. 

  

Jones (1991, s. 212) menar att en svaghet med denna modell är att omsättningen, som är 

en variabel för att estimera de förväntade periodiseringarna, kan vara påverkad av 

resultatmanipulering. Om så är fallet påverkas även de förväntade periodiseringarna, 

eftersom omsättningen används för att beräkna dessa, och modellen mäter således inte 

denna resultatmanipulering. Även Dechow et al. (1995, s. 199) uppmärksammar denna 

brist hos modellen och föreslår därför en modifikation av Jones (1991) modell: 
 

𝑻𝑨𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
=  𝜷𝟎𝒊 (

𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟏𝒊 (

∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕 − ∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟐𝒊 (

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + ε𝒊,𝒕 

Figur 5: Den modifierade Jonesmodellen. Källa: Dechow et al. (1995, s. 199). 
Där: 

∆REC = Förändring i kundfordringar (från engelskans receivables) 

 

Skillnaden mellan dessa modeller är att den modifierade modellen tar förändringen i 

kundfordringar i beaktning. Den behandlar dock hela förändringen i kundfordringar som 

en indikation på resultatmanipulering (Dechow et al., 1995, s. 199), vilket kan innebära 

problem i och med att en förändrad kredittid kan vara en del av företagens normala 

verksamhet. Dechow et al. (1995, s. 223) påpekar dock att denna modell, likväl som de 
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tidigare redovisade modellerna, är felspecificerad (det vill säga, de mäter inte vad de ska 

mäta) (eng. model misspecification) när de appliceras på företagsår med avvikande 

resultat, det vill säga ovanligt högt eller lågt. De menar således att framtida modeller bör 

ta företagens resultat i beaktning.  

 

De skattade periodiseringarna kan beräknas på företagsnivå där riktningskoefficienterna 

beräknas från en regression av det individuella företagets observerade år (fortsättningsvis 

betecknat tidsseriemetoden). Dessa kan också skattas genom en regression där 

koefficienterna för varje observerat industriår beräknas (fortsättningsvis betecknat 

tvärsnittsmetoden). Tidsseriemetoden har använts av bland annat Lin et al. (2014) och 

Dechow et al. (1995) medan tvärsnittsmetoden har använts av Jeter & Shivakumar (1999) 

och Dechow et al. (2012). Jeter & Shivakumar (1999, s. 301) menar att en nackdel med 

tidsseriemetoden är att den kräver många företagsår för att ge ett tillförlitligt resultat och 

att detta medför survivorship bias då endast företag med tillgänglig data för dessa år 

studeras. Vidare menar Dechow et al. (2012, s. 290) att denna modell har en låg styrka 

eftersom många företag utesluts från undersökningen då data saknas för dessa. Med 

styrkan av ett statistiskt test syftar man på frekvensen av typ-II fel3 och ju högre styrka 

desto lägre risk för typ-II fel (Dechow et al., 1995, s. 194). En nackdel med 

tvärsnittsmetoden är istället att, eftersom den inte genererar individuella koefficienter för 

varje företag, kan koefficienterna vara missvisande eftersom företag inom samma industri 

inte nödvändigtvis har samma företagsstruktur och därmed inte heller samma förväntade 

periodiseringar (Peasnell et al., 2000, s. 316). 

 

2.5.5 Kotharis modell 

Kothari et al. (2005) utvecklade, till följd av problematiken men studerandet av företag 

med avvikande resultat, en ny modell för att beakta företagets finansiella prestation. 

Kothari et al. (2005, s. 165) menar att ett företags förväntade totala periodiseringar 

påverkas av dess finansiella resultat, mätt som avkastning på totala tillgångar. Detta 

baseras på att företagens rörelsekapital ökar som en följd av en förväntad ökning i 

omsättningen (till exempel genom ett ökat varulager för att hantera den ökade 

försäljningen), och att årets resultat är en indikator på framtida försäljning (Kothari et al., 

2005, s. 165, 168). Detta ger följande modell: 
 

𝑻𝑨𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
= 𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝒊 (

𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟐𝒊 (

∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕 − ∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟑𝒊 (

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) +

𝑵𝑰𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝒕
+ ε𝒊,𝒕 

Figur 6: Kotharis modell. Källa: Kothari et al. (2005, s. 174). 
Där: 

NI = Årets resultat (från engelskans net income) 

 

Det är viktigt att komma ihåg att denna modell utvecklades för att studera företag med 

ovanligt högt eller lågt resultat och bör inte nödvändigtvis appliceras på företag med ett 

normalt resultat. Dechow et al. (2012, s. 282) påpekar att Kotharis modell minskar 

felspecifieringen när den appliceras på företag med ett extremvärde på P/E eller P/B, men 

ökar felspecifieringen när företagets storlek eller kassaflöde från den löpande 

verksamheten har extremvärden.  

 

                                                      
3 Lantz (2014, s. 90) beskriver typ-I fel som att en sann nollhypotes förkastas och typ-II fel som att en 

falsk nollhypotes inte förkastas. 
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2.5.6 Dechows modell 

Dechow et al. (2012, s. 276) menar att en nackdel med modellerna som presenterats ovan 

är att de felspecificerade och har låg styrka. Dessa brister beror på att förklaringsvariabler 

utelämnats från modellerna och att godtyckliga periodiseringar inte isolerats i tillräckligt 

hög grad (Dechow et al., 2012, s. 276). Både Jones (1991, s. 210) och Dechow et al. 

(2012, s. 276) konstaterar att periodiseringar måste återföras i en annan period. Dechow 

et al. (2012, s. 276) menar att modellens styrka kan förbättras avsevärt om man kan 

identifiera och integrera denna period i modellen. Dessutom menar de att inkluderandet 

av denna period gör modellen mindre felspecificerad. Med stöd i motiveringen ovan 

introducerade Dechow et al. (2012, s. 287) följande modell: 
 

𝑻𝑨𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑷𝑨𝑹𝑻𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑨𝑹𝑻𝑷𝟏𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑷𝑨𝑹𝑻𝑷𝟐𝒊,𝒕 + ∑ ƒ𝑘𝑋𝑘,𝑖,𝑡

𝒌

+ ε𝒊,𝒕 

Figur 7: Dechows modell. Källa: Dechow et al. (2012, s. 287). 
Där: 

Part = Indikatorvariabel med värdet 1 det år som resultatmanipulering förväntas ske, annars 0 

PartP1 = Indikatorvariabel med värdet 1 året efter förväntad resultatmanipulering, annars 0 

PartP2 = Indikatorvariabel med värdet 1 två år efter förväntad resultatmanipulering, annars 0 

X = Variabler från tidigare modeller (exempelvis Kotharis modell,eller Jones modell) 

k = Index för förklaringsvariabel 

 

Dechow et al. (2012, s. 287) menar att antalet indikatorvariabler beror på under hur många 

perioder företagen förväntas återföra periodiseringarna. Om företagen förväntas återföra 

periodiseringarna under endast ett år används endast två indikatorvariabler, en för året 

där resultatmanipulering förväntas ske och en för året där periodiseringarna förväntas 

återföras. För att beräkna om koefficienten för resultatmanipuleringsårets 

indikatorvariabel är skiljt återföringeperiodernas riktningskoefficient används ett så kallat 

linjärt restriktionstest (eng. linear restriction test) där man provar om differensen mellan 

koefficienterna är signifikant skiljt från noll. Genom att använda denna metodologi 

behöver man således inte manuellt bryta ut de godtyckliga periodiseringarna från de icke 

godtyckliga. 

 

Denna modell ska inte ses som en separat modell utan bör kombineras med andra 

befintliga modeller. Det beror på att den sista summeringsvariabeln representerar övriga 

förklaringsvariabler för resultatmanipulering (Dechow, 2012, s. 288–289), det vill säga 

variabler som redan identifierats inom de ovan nämnda modellerna. Gerakos (2012, s. 

337) skriver att en nackdel med denna modell är att återföringsperioderna sällan är känd 

i praktiken och att forskaren således kan undersöka oändligt med återföringsperioder för 

att få ett signifikant resultat.  
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3. Vetenskaplig metod  

3.1 Förförståelse 
I en studie är det viktigt att reflektera kring hur författarna tolkar information. Tolkningen 

av information grundar sig i kunskap som författaren besitter från egna erfarenheter, 

denna kunskap kallas förförståelse (Hartman, 2004, s. 191). Eftersom förförståelsen 

ligger till grund för hur information tolkas, kan exempelvis slutsatser som dras samt 

studiens utformning påverkas av detta. Wallén (1996, s. 33) belyser också vikten av att 

författarnas förförståelse kommuniceras till läsaren. Detta är nödvändigt för att läsarna 

ska kunna bedöma hur författarnas tidigare erfarenheter kan ha påverkat studien.  

 

Författarna av denna studie studerar Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet med 

inriktning mot redovisning och revision. Studierna omfattade bland annat redovisning på 

avancerad nivå vilket leder till en viss befintlig kunskap gällande resultatmanipulering, 

även om det är något som bara har berörts ytligt under studietiden. Vidare har båda läst 

beskattningsrätt vilken bidragit till kunskap inom skatteförfarandet. Även denna 

förförståelse kan vara av vikt då resultatmanipulering undersöks i just skattesammanhang. 

Johansson-Lindfors (1993, s. 76) menar att det finns olika typer av förförståelse, nämligen 

förstahandsförförståelse samt andrahandsförförståelse, där förstahandförförståelse 

kommer från praktisk inlärning och andrahandsförförståelse grundar sig i teoretisk 

inlärning. Den ovannämnda förförståelsen som inhämtats genom teoretiskt lärande under 

utbildningen hör till det Johansson-Lindfors (1993, s. 76) benämner 

andrahandsförförståelse. En av författarna har även förstahandförförståelse inom 

redovisning, grundad i praktisk arbetslivserfarenhet.  

 

3.2 Vetenskapsfilosofi 
Det finns två huvudsakliga perspektiv inom forskningen, positivism och hermeneutik 

(Hartman, 2004, s. 103). Positivismen kan sägas ha utvecklats från naturkunskapen, där 

man försökt applicera naturvetenskapliga metoder på samhällsvetenskaplig forskning 

(Bryman, 1997, s. 22-23). Positivismen menar att det bara är det som går att mäta genom 

objektiva metoder som kan klassas som kunskap och således exkluderas saker såsom 

känslor och värderingar. Detta har fått stark kritik, där man menar att detta är en viktig 

del av människan och genom en exkludering av detta förlorar man helhetsbilden (Wallén, 

1996, s. 27-28). Från denna kritik har hermeneutiken vuxit fram, ett forskningsperspektiv 

som fokuserar på förståelse. En viktig faktor inom hermeneutiken är att olika människors 

uppfattning av en situation skiljer sig från varandra och denna uppfattning går inte att 

studera via objektiva mätinstrument. Detta har varit av stor vikt inom bland annat 

beteendevetenskapen där man studerat fysiologiska skador som beror på psykologiska 

faktorer (Johansson, 2018, s. 96-97). Dessa båda perspektiv har olika åsikter om ontologi 

och epistemologi, vilka kommer presenteras nedan. Det är dock viktigt att belysa att dessa 

perspektiv bör ses som extremfall (Collis & Hussey, 2014, s. 49) och det är kanske mer 

realistiskt att anta att man placerar sig någonstans mellan dessa extremfall. 

 

3.2.1 Epistemologi  

Epistemologi är läran om kunskap (Åsberg, 2001, s. 29) och behandlar frågor som vad 

som bör klassas som kunskap (Bryman & Bell, 2003, s. 13). Positivismen anser att det 

endast är det som kan mätas på ett objektivt sätt som bör klassas som kunskap (Wallén, 

1996, s. 27). Inom hermeneutiken är tolkning och förståelse istället två viktiga faktorer 

(Bryman & Bell, 2003, s. 421) och eftersom denna tolkning är subjektiv blir kravet på 

objektivitet således inte heller lika viktigt inom detta perspektiv. Lindholm (1999, s. 77) 
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skriver dessutom att metodvalet är lika kritiskt inom hermeneutik. Detta gör att man inom 

hermeneutiken har en vidare uppfattning om vad som kan klassas som kunskap, vilket 

demonstreras i Lindholms (1999, s. 77) beskrivning av att tolkningar förändras över tid. 

 

Syftet med denna uppsats är att studera samband mellan två fenomen istället för att 

försöka förstå detta samband. Resultatet av detta samband kommer dessutom, givet att 

graden av reliabilitet och validitet är tillfredsställande (vilka kommer redovisas i slutet av 

uppsatsen), inte förändras över tid. Således faller det mer naturligt att uppsatsen har ett 

mer positivistiskt synsätt på vad som klassas som kunskap. 

 

3.2.2 Ontologi 

Ontologin kommer från grekiskans ord för varande och lära och kan beskrivas som läran 

om verklighetens uppbyggnad (Åsberg, 2001, s. 3). Inom ontologin finns två 

huvudsakliga synsätt, objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 2003, s. 19). 

Objektivismen utgår från att sociala fenomen existerar i en extern verklighet oberoende 

av de sociala aktörernas påverkan (Bryman & Bell, 2003, s. 19). Detta synsätt lämpar sig 

inom positivismen, då en strävan efter objektivitet är av hög vikt inom detta perspektiv 

(Wallén, 1996, s. 27). Inom konstruktionismen anses sociala fenomen skapas av de 

sociala aktörerna och bilden av den sociala verkligheten anses vara specifik för författaren 

istället för enhetlig (Bryman & Bell, 2003, s. 20). Då man inom hermeneutiken tolkar 

bland annat sociala aktörer (Bryman & Bell, 2003, s. 421) passar detta synsätt med 

hermeneutiken. 

 

Då denna studie ämnar studera ett fenomen som redan inträffat, som dessutom inte kan 

påverkas i efterhand, faller det naturligt att denna studie tillämpar ett objektivt synsätt. 

Det objektiva synsättet är också relevant då studien ämnar generera generaliserbara 

resultat kring företags resultatmanipulation och inte subjektivt tolka detta fenomen. 

 

3.3 Angreppssätt 
Det finns två huvudsakliga angreppssätt för vetenskapliga studier, ett induktivt och 

deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2003, s. 9). Med det induktiva angreppssättet 

använder forskarna studiens resultat för att generera teorier medan processen är den 

omvända med ett deduktivt angreppssätt. Där utgår istället forskarna från befintliga 

teorier för att forma hypoteser som sedan testas mot den data som insamlats (Bryman & 

Bell, 2003 s. 11-12). Johansson-Lindfors (1993, s. 55) menar att valet av angreppssätt har 

en stark koppling till författarnas kunskapssyn. Med en positivistisk kunskapssyn används 

i regel ett deduktivt angreppssätt, där forskarna utgår från befintliga teorier i sin forskning 

(Johansson-Lindfors. 1993, s. 55).  

 

Denna studie kommer i likhet med Johansson-Lindfors (1993, s. 55) koppla samman en 

positivistisk kunskapssyn med ett deduktivt angreppssätt. Att använda ett deduktivt 

angreppssätt i denna studie ligger också i linje med Johansson-Lindfors (1993, s. 58) samt 

Wallén (1996, s. 47) som menar att det vid ett induktivt angreppssätt ska finnas få 

teoretiska förföreställningar. Då författarna redan innan studien bildat sig en uppfattning 

kring vad tidigare empiri säger angående problemformuleringen framstår det som ett 

naturligt val att använda ett deduktivt angreppssätt. Således utgår denna studie från 

befintlig empiri om resultatmanipulering för att forma hypoteser som sedan testas efter 

en datainsamling, för att därefter avgöra om teorin stämmer i detta sammanhang, i 

enlighet med Johansson-Lindfors (1993, s. 56). 
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3.4 Forskningsstrategi 
Det finns två huvudsakliga forskningsstrategier för att bedriva forskning, genom en 

kvalitativ forskningsstrategi eller en kvantitativ forskningsstrategi (Bryman, 1997, s. 8). 

Bryman & Bell (2003, s. 25) menar att det generellt finns en tydlig koppling mellan 

forskningsstrategi, angreppssätt och vetenskapliga utgångspunkter. En kvantitativ metod 

används ofta när författarna har ett deduktivt angreppssätt, en objektiv verklighetssyn och 

en positivistisk kunskapssyn (Bryman & Bell, 2003, s. 25), likt denna studie. Vid 

kvalitativa studier är det i kontrast mer vanligt förekommande med ett induktivt 

angreppssätt och en konstruktionistisk verklighetssyn (Bryman & Bell, 2003, s. 25). 

Bryman (1997, s. 124-125) menar att resultat av kvantitativ forskning ofta anses vara 

precisa och rigorösa men ytliga medan kvalitativ forskning istället genererar djupgående 

resultat men som inte anses lika precisa.  

 

Då denna studie har ett deduktivt angreppssätt, en objektiv verklighetssyn och en 

positivistisk kunskapssyn framstår det logiskt att i enlighet med ovan argumentation 

använda en kvantitativ forskningsstrategi. Bryman (1997, s. 20) menar också att 

korrelationsstudier, som undersöker samband mellan olika variabler, är vanliga inom den 

kvantitativa forskningsstrategin. Denna studie avser att testa samband mellan två 

företagsgrupper och resultatmanipulering, vilket ytterligare motiverar valet av ett 

kvantitativt angreppssätt. Vidare menar Bryman (1997, s. 47) att generaliserbarhet 

vanligen är av stor vikt för kvantitativ forskning. Denna studie ämnar studera svenska 

företags resultatmanipulation vid skatteförändringen 2013 och generalisera resultatet 

över dessa företag, vilket ytterligare tyder på att ett kvantitativt tillvägagångssätt är mer 

lämpligt.  

 

3.5 Perspektiv 
En viktig del i en studie är det perspektiv som studien utgår ifrån eftersom studiens 

frågeställning kan uppfattas på olika sätt beroende av perspektivet (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, s. 42). Denna studie kommer att utgå från ett intressentperspektiv, där 

intressenter i detta fall rör sig om exempelvis myndigheter, revisorer samt investerare. 

Detta perspektiv grundar sig i att uppsatsens resultat i första hand kan användas av de 

som granskar årsredovisningen, när de fattar beslut utifrån denna information. Ur 

definitionen av resultatmanipulering, som denna studie utgår ifrån, kan även utläsas att 

det sker antingen för att vilseleda intressenter eller för att påverka kontraktsutgångar. 

Resultatmanipulering i skattesammanhang syftar till den första delen av definitionen, att 

vilseleda intressenter, och av den anledningen framstår det naturligt att utgå från ett 

intressentperspektiv.  

 

3.6 Litteratursökning 
Bryman & Bell (2003, s. 556) menar att en sökning av tidigare litteratur genomförs för 

att skapa överblick av ämnesområdet. Vidare menar Bryman & Bell (2003, s. 556) att det 

huvudsakliga syftet med en litteratursökning är för att säkerställa att forskningsfrågan 

som planeras att undersökas inte redan är besvarad. Litteratursökningen har också en 

central roll i den deduktiva ansatsen, vilket denna studie använder, för att identifiera den 

teoretiska referensramen. Under litteratursökning identifieras nyckelord inom området, 

kunskap inhämtas vad som tidigare är gjort och vilka kunskapsluckor som finns samt 

vilka metodologier som använts (Bryman & Bell, 2003, s. 556).  
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Denna studie har under litteratursökningsprocessen genomfört en omfattande sökning av 

relevant litteratur. Nedan visas ett uppslag av de sökord som använts i olika 

kombinationer, vilka dessutom kombineras mellan kategorierna. 
 

Tabell 1: Nyckelord för litteratursökning 

Resultatmanipulering generellt 

Resultatmanipulering 

relaterat till ägarstruktur 

Resultatmanipulering i 

skattesammanhang 

Earnings management Ownership structure Tax change 

Discretionary accruals Private companies Tax induced 

Earnings quality Public companies Tax reduction 

Real activities management Listed companies Temporal income shifting 

Real earnings management Unlisted companies Book-tax conformity 

Income smoothing   Tax planning 

Resultatmanipulering   Firm responses 

 

 

För att initialt bilda en övergripande uppfattning av vilka begrepp som används inom 

ämnesområdet granskades några litteraturstudier, exempelvis Healy & Wahlen (1999). 

Dessa blev utgångspunkter för sökningen, vilket Hart (2001, s. 23) menar är viktigt att 

identifiera. Från dessa utvidgades sökningen genom att välanvända begrepp inkluderades 

i litteratursökningen. Vidare har en omfattande del av litteratursökningen skett genom att 

granska litteraturlistor från befintliga artiklar, genom detta har ytterligare artiklar och 

sökord funnits och inkluderats. Hart (2001, s. 23) belyser också vikten av att föra 

anteckningar under litteratursökningen. Under studiens gång har artiklar som potentiellt 

kan vara av intresse noterats i ett separat dokument med referens till artikeln samt kort 

information om dess innehåll. Detta inkluderar studier som framkommit i olika sökningar, 

samt källor som refereras i de artiklar som använts. För att underlätta möjligheten att söka 

igenom detta dokument har vissa kategoriseringar gjorts, och källor som sedermera inte 

använts har bland annat sorterats separat.  

 

3.7 Källkritik 
Thurén (2005, s. 13) skriver att källkritiken utgår från några fåtal principer som säger att 

källorna ska vara äkta, baseras på aktuell information, vara oberoende och fri från 

intressen (till exempel politiska eller ekonomiska intressen) som kan ha påverkat källan. 

Detta kontrolleras för att säkerställa kvaliteten på den litteratur som används. 

 

Thurén (2005, s. 19) menar att källorna ska, för att uppfylla principen äkthet, vara äkta 

och fri från förfalskningar. Med oberoende menas istället att primärkällor ska prioriteras 

framför sekundärkällor (Thurén, 2005, s. 53). Det kan vara svårt att säkerhetsställa att 

alla källor är äkta då forskarna kan manipulera resultatet, men för att i så hög grad som 

möjligt uppfylla dessa kriterier har endast primärkällor använts. Faktabaserad 

information om resultatmanipulering har dessutom endast hämtats från artiklar inom 

vetenskapliga tidskrifter, där frekvent citerade artiklar har prioriterats. Att artiklarna har 

citerats frekvent innebär att de har granskats av andra forskare som dessutom använt 

artikeln som källa. Att de är frekvent citerade är dock ingen garanti för att källan är pålitlig 

då de istället kan ha utsatts för kritik. Vidare har en del äldre artiklar använts, vilka ändock 

kan anses aktuella. De äldre källor som inkluderas används för att beskriva utvecklingen 
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på området. Vidare är de återkommande citerade även i väldigt ny forskning, vilket 

indikerar att forskare inom området fortfarande finner dem aktuella.  

 

När metodböcker använts som källa har böcker specificerad på ett specifikt område 

prioriterats. Det är troligare att dessa innehåller en mer djupgående information än 

generella metodböcker, och det är således mer troligt att tolkningen av källan blir mer 

äkta. I den mån tidningsartiklar har använts går det att ifrågasätta dess äkthet, oberoende 

och att de är fri från ekonomiska- och politiska intressen. Ingen fakta har dock hämtats 

från dessa källor utan de har bara använts för att demonstrera allmänhetens intresse för 

problemet.  
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4. Praktisk metod 

4.1 Forskningsdesign 
Lantz (2014, s. 25) menar att det finns två huvudsakliga studiedesigner, observation och 

experiment, och valet mellan dessa grundar sig i frågeställningen och tidigare metodval. 

En observationsstudie studerar data som den är, utan påverkan, medan en experimentell 

studie istället anpassar studiekontexten (Lantz, 2014, s. 25). Då denna studie undersöker 

företagens beteende i samband med en faktisk skatteförändring passar en 

observationsdesign bättre, då påverkan på observationernas kontext inte blir nödvändig.  

 

Lantz (2014, s. 27) menar att det finns två huvudsakliga studietyper som används 

beroende på vilken aspekt som ska studeras, dessa är tidsseriestudie och tvärsnittsstudie. 

En tidsseriestudie kännetecknas av att individer observeras vid flera tidpunkter och en 

förändring av en variabel över tid kan studeras. Tvärsnittsstudier menar Lantz (2014, s. 

27) innebär att alla individer studeras vid ett tillfälle, antingen vid samma tidpunkt eller 

utan att beakta eventuella skillnader i tid. Denna studie ämnar studera hur företag agerar 

i samband med skatteförändringen som genomfördes 2013, men för att studera detta 

jämförs deras resultatmanipulation med observationer från andra tidpunkter likväl. Detta 

innebär att studien använder en tidsseriedesign. Vidare menar Lantz (2014, s. 28) att det 

finns en särskild typ av tidsseriedata som kallas paneldata. Paneldata innebär att individer 

observerats vid flera tillfällen, samt att flera observationer studeras vid varje tidpunkt. Då 

denna studie undersöker resultatmanipulation och samtidigt undersöker flera företag vid 

varje tidpunkt innebär det att paneldata används. Lantz (2014, s. 28) beskriver vidare att 

det optimala vid användande av paneldata är en balanserad panel, vilket innebär att 

samtliga individer har undersökts vid samtliga tillfällen. I denna studie används dock en 

obalanserad panel för att minska bortfall och undvika survivorship bias som uppstår om 

panelen balanseras genom att exkludera företag som saknar något år.  

 

4.2 Population och urval 
Populationen i denna studie består av svenska icke-finansiella aktiebolag som har 

kalenderåret som räkenskapsår samt uppfyller minst två av följande kriterier: 

• medelantalet anställda uppgår till mer än 50, 

• balansomslutningen uppgår till mer än 40 miljoner kronor, 

• nettoomsättningen uppgår till mer än 80 miljoner kronor. 

 

Kraven på storlek ställs för företagen under åren 2010-2012 för att säkerställa att 

företagen i studien klassades som stora under de år som resultatmanipulering förväntas 

ske. Då alla företag definieras som stora för dessa år har de inte längre möjligheten att 

redovisa enligt K2 regelverket, och eventuella effekter av olika regelverk minskas 

således. Det hade även varit möjlighet att undersöka de företag som definieras som stora 

under alla observerade år, för att säkerställa att samma regelverk används även för åren 

som ligger till grund för skattning av periodiseringarna. Detta genomförande används 

dock inte, då det hade inneburit att företag som går i konkurs inte kommer med i 

undersökningen, vilket kan ge missvisande resultat (Stock & Watson, 2015, s. 373). Inom 

populationen finns två grupper vilka ämnas att jämföras, dessa är noterade och onoterade 

företag. I denna studie definieras noterade företag som de som handlas på en öppen 

marknad, antingen en reglerad marknad eller en handelsplattform. De onoterade är 

följaktligen de företag som inte handlas på en öppen marknad.  
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Lantz (2014, s. 108) skriver att totalundersökningar, det vill säga undersökningar på hela 

populationen, sällan kan utföras därför att populationen är stor och det är kostsamt att 

genomföra dessa studier. Han menar således att olika typer av urval ofta används och att 

storleken på urvalet påverkar den statistiska osäkerheten. Eftersom data för alla företag 

inom populationen finns tillgänglig i databaser har inget urval gjorts för denna uppsats, 

detta då det varken blir kostsammare eller mer tidseffektivt att studera ett urval samt att 

ett urval bidrar till en osäkerhet. Dechow et al. (1995, s. 223) skriver dessutom att ett stort 

urval krävs för att upptäcka låga grader av resultatmanipulering, vilket ytterligare 

motiverar att en databegränsning i form av urval inte bör tillämpas i detta fall. 

 

Lantz (2014, s. 116) beskriver att täckningsfel kan uppstå vid undersökningar baserade 

på urval. Dessa kan delas in i över- och undertäckning och uppstår när företag som inte 

bör ingå i urvalsramen4 ändå gör det (övertäckning) eller när företag som bör ingå inte 

gör det (undertäckning) (Lantz, 2014, s. 116). Dessa fel härstammar från att de undersökta 

företagen avviker från populationen. Även om denna studie inte ämnar utföra något urval 

finns det en risk för att företag som ingår i populationen inte undersöks eller att företag 

som undersöks inte ingår i rampopulationen. Endast icke-finansiella företag studeras, 

vilka identifieras med en SNI-kod, men det är möjligt att företag har bytt verksamhet och 

därmed SNI-kod. Således finns det en risk att de studerade företagen och populationen 

avviker, vilket kan innebära samma problem som vid täckningsfel. Lantz (2014, s. 116) 

menar att en risk som uppstår vid täckningsfel är att de undersökta individerna har andra 

egenskaper än undersökningspopulationen. Om företag som tidigare har klassificerats 

som finansiella och inte längre gör det men ändå ingår i den data som insamlas kan det 

innebära problem som leder till typ-I och typ-II fel. Eftersom finansiella företags 

rörelsekapital inte är av lika hög vikt och beräknas på ett annorlunda sätt (Dechow et al., 

2012, s. 291) torde dessa påverka skattningen av de totala periodiseringarna. Detta kan i 

sin tur påverka resultatet, men i exakt vilken riktning beror på hur dessa företags 

räkenskaper ser ut. 

 

Ett annat möjligt täckningsfel uppstår när företag har bytt till eller från ett brutet 

räkenskapsår. De kan då exkluderas om de nu har ett brutet räkenskapsår men hade 

vanligt kalenderår vid undersökningstidpunkten. På samma sätt finns risk att företag som 

hade brutet räkenskapsår vid undersökningstidpunkten inkluderas, trots att det borde ha 

exkluderats. För att korrigera för detta skulle en manuell hantering av dessa krävas, vilket 

inte är möjligt på grund av antalet observationer. Det är dock rimligt att anta att det inte 

sker någon systematisk ändring av räkenskapsår. Givet att detta antagande stämmer torde 

detta täckningsfel inte påverka resultatet på ett systematiskt sätt. 

 

Täckningsfel torde dessutom vara av högre betydelse vid en urvalsundersökning i och 

med att dessa oftare har ett lägre antal observationer som används för att dra slutsatser 

för hela populationen. Egenskaper som beror på täckningsfel får således en större 

inverkan vid dessa undersökningar. 

 

4.3 Datainsamling 
Lantz (2014, s. 47-52) beskriver att det finns två typer av data, primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är data som samlas direkt från ursprungskällan och samlas ofta 

in specifikt för en studie medan sekundärdata har samlats in tidigare i annat syfte än just 

                                                      
4 Urvalsram är alla individer som en studie ämnar undersöka (Lantz, 2014, s. 102). 
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en specifik studie. Enkäter, intervjuer och observationer är exempel på primärdata medan 

data från olika databaser eller officiell statistik är exempel på sekundärdata.  

 

Data som inhämtas i denna uppsats utgår från företagens koncernredovisningar mellan 

åren 2009-2017. Denna data samlas in från databasen Retriever Business som baserar sin 

data från Bolagsverket, Skatteverket, Statistiska centralbyrån och 

kreditupplysningsföretaget UC (Retriever, u.å., s. 2). Den totala populationen har 

dessförinnan sökts fram via databasen Orbis Europe, som tillhandahålls av företaget 

Bureau van Dijk. Detta gjordes för att det på den databasen var möjligt att definiera större 

företag enligt historiska siffror till skillnad från Retriever Business, där filtrering på 

storlek endast kunde ske enligt siffror från företagens senaste årsredovisning. Detta 

resulterade i ett totalt antal observationer på 61 605. 

 

Lantz (2014, s. 52) beskriver att en nackdel med sekundärdata är att variabler kan vara 

annorlunda definierade eftersom denna data har inhämtats av en annan anledning än den 

aktuella studien. Detta torde dock vara av låg risk i detta fall då variablerna som inhämtas 

är variabler från bokföringen såsom leverantörsskulder och kundfordringar. Variabler 

såsom skuldsättningsgrad och avkastningsmått, som inte anges i bokföringen, kommer 

alltså inte hämtas. För att säkerhetsställa att de inhämtade variablerna är korrekt 

definierade har stickprov utförts dels för de variabler som inhämtats samt dels för den 

data som hämtats från databasen Orbis. Detta gjordes för att säkerställa att de identifierade 

bolagen uppfyller kriterierna angående storlek. 

 

4.4 Databearbetning 
Den data som hämtades i datainsamlingen har bearbetats i Microsoft Excel, där den 

anpassats för att kunna användas i Stata 15.1 (fortsättningsvis endast Stata). I detta steg 

skapades även indikatorvariabler för att kunna särskilja exempelvis noterade företag från 

onoterade. Företagens SNI har därefter bearbetats i Stata så att endast SNI-huvudgruppen 

(de två första siffrorna) beaktas. Detta har gjorts för att många av detaljgrupperna 

(femsiffrig SNI-kod) endast innehåller ett fåtal företag. Därefter har observationerna med 

SNI-kod 09 (service i samband med utvinning) slagits ihop med SNI-kod 33 

(specialreparationer av maskiner inom tillverkningssektorn), 15 (tillverkning av bland 

annat läder) har slagits ihop med 14 (tillverkning av kläder) och 75 (veterinärverksamhet) 

har slagits ihop med 86 (hälso- och sjukvård). Anledningen till varför dessa grupper slogs 

ihop är att endast ett fåtal företag med SNI-kod 09, 15 och 75 fanns och dessa ansågs 

bedriva en verksamhet av likartad karaktär som företagen som de slogs ihop med. De 

variabler som används i den modifierade Jonesmodellen, till exempel totala 

periodiseringar enligt definition ovan, har därefter beräknats i Stata. I de fall då företagsår 

har saknat variabler för att kunna beräkna den modifierade Jonesmodellen har dessa 

exkluderats (se kapitlet om bortfall) i Stata.  

 

4.5 Bortfall och bortfallsanalys 

4.5.1 Bortfall 

Enligt Lantz (2014, s. 116) innebär bortfall att individer som ursprungligen fanns med i 

de ursprungliga observationerna inte inkluderas bland de slutgiltiga. Vidare kan detta 

bortfall delas in i två kategorier, objektsbortfall och partiellt bortfall, där objektsbortfall 

innebär att en hel observation faller bort och partiellt bortfall innebär att endast en del av 

observationen studeras då variabler saknas (Lantz, 2014, s. 116). Bortfall behöver inte 

nödvändigtvis vara ett problem för studiens resultat, men Lantz (2014, s. 173) menar att 
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systematik i bortfallet kan ge allvarliga fel. För att minimera eventuella bortfallsfel har 

denna studie agerat i linje med två rekommendationer som presenteras av Lantz (2014, s. 

174), dessa är att minimera bortfallets omfattning samt att kartlägga effekten av bortfallet. 

 

Inledningsvis exkluderades 12 348 observationer från företag som har brutet 

räkenskapsår, då det inte var möjligt att exkludera dessa i sökningen, eftersom de inte 

ingår i undersökningspopulationen. I likhet med Peasnell et al. (2000, s. 316) har 1 989 

observationer som saknar SNI-kod tagits bort. Därefter har, i likhet med Cohen (2008, s. 

762), Dechow et al. (2012, s. 292), Lin et al. (2014, s. 145) och Sundvik (2016, s. 266), 

företagsår där variabler saknats exkluderats. Om dessa variabler har använts i beräkningar 

för det kommande året, har även detta år exkluderats. Detta resulterade i ett bortfall på    

6 786 observationer på grund av saknade variabler för beräkningar. Dessutom 

exkluderades även observationerna för 2009 efter att beräkningar gjorts för 2010, detta 

eftersom observationer för 2009 enbart används för beräkningar och inte studeras. Det 

gav ett slutgiltigt antal observationer på 33 637 (se appendix 1). 

 

4.5.2 Bortfallsanalys 

För att kartlägga effekten av bortfallet i enlighet med Lantz (2014, s. 174) utförs en 

jämförelse av bortfallet med de slutgiltiga observationerna i syfte att studera huruvida 

observationerna fortfarande kan anses representativa. Tabell 2 visar 

förklaringsvariablernas medelvärde, median samt det minsta- och högsta värdet för 

bortfallet respektive de slutgiltiga observationerna. Noterbart är att bortfallet jämförs med 

de slutgiltiga observationerna istället för mot populationen, vilket förstärker skillnaderna. 

Detta är ett medvetet val för att underlätta analysen och den faktiska skillnaden är mindre. 

Jämförelsen av andelen onoterade företag mellan dessa visar på en klart marginell 

skillnad. Likaså förklaringsvariabeln för totala tillgångar har ett medelvärde, median samt 

högsta värde som ligger mycket nära varandra. Däremot visar en jämförelse av det minsta 

värdet att det är lägre för bortfallet än för de slutgiltiga observationerna. En närmare 

analys visar att det bland bortfallet finns ett trettiotal observationer med lägre totala 

tillgångar än det lägsta bland de slutgiltiga observationerna. Dessa skulle kunna driva 

resultatet åt något håll om de inkluderats. Andelen förlustobservationer är något högre 

bland bortfallet även om de är förhållandevis likartade.  

 
Tabell 2: Bortfallsanalys 

 
 

Variablerna för skuldsättningsgrad och avkastning på totalt kapital visar på stora 

differenser mellan grupperna, både gällande medelvärde men också för det högsta och 

lägsta värdet. Dessa skillnader drivs av stora extremvärden i bortfallsgruppen, vid 

jämförelse av medianen är skillnaderna påtagligt mindre. I tabellen framgår också att både 

avkastning på totalt kapital och skuldsättningsgrad innehåller extremvärden för båda 

grupperna. Dessa värden är kontrollerade manuellt och beror i fallet med extrem 

skuldsättningsgrad på att obeskattade reserver redovisats separat från eget kapital, eller 

en kraftig förlust vilket inneburit ett negativt eget kapital. För observationer med 

extremvärden på avkastning på totalt kapital beror det istället på att detta mäts med 

Rubrik

Bortfall 

medel

Bortfall

median

Bortfall 

max

Bortfall 

min

Slutgiltiga

medel

Slutgiltiga

median

Slutgiltiga

max

Slutgiltiga

min

Totalatillgångar, ln 12,46 12,22 19,80 4,09 12,40 12,05 19,84 7,09

Skuldsättningsgrad 59,03 3,22 39659 -4044 11,53 2,39 18748 -2337

Avkastning på totalt kapital 52,52% 1,51% 173514% -18091% 5,35% 3,56% 1233% -1019%

Andel förlustår 0,26 - - - 0,20 - - -

Andel onoterade 0,97 - - - 0,95 - - -
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föregående års totala tillgångar. Vissa företag har expanderat och uppvisat en hög vinst i 

relation till föregående års tillgångar. Sammanfattningsvis pekar bortfallsanalysen av 

förklaringsvariablerna att det åtminstone för vissa av variablerna finns risk för 

bortfallsfel, vilket kan försvaga resultaten av denna studie. Något som är viktigt att nämna 

är dock att vissa observationer saknar värden för att beräkna aktuella variablerna, vilket 

till viss del driver skillnaderna. Hanteringen av bortfall ligger också i linje med Lin et al. 

(2014, s. 145) och Sundvik (2016, s. 266) med skillnaden att de inte förmedlar någon 

analys kring eventuella bortfallsfel.  

 

4.6 Modellval 

4.6.1 Totala periodiseringar 

Utgångspunkten för att beräkna de faktiska periodiseringarna är, i denna uppsats, hur de 

har beräknats i tidigare studier. Företagens rapporterade kassaflöde kommer alltså inte 

användas, främst på grund av att dessa kan beräknas på olika sätt (Drtina & Largay, 1985, 

s. 319) och de blir således inte enhetliga, men också på grund av att databaser sällan 

rapporterar denna typ av data för onoterade företag. Detta skulle således innebära en 

manuell inhämtning av data för dessa företag, vilket innebär att fel på grund av den 

mänskliga faktorn kan uppstå samt att detta inte är genomförbart vid en 

totalundersökning. 

 

Det är dessutom ovanligt att onoterade företag väljer att rapportera den kortfristiga delen 

av långfristiga skulder, varpå denna variabel exkluderas i beräkningen av de faktiska 

periodiseringarna. Detta gäller för både noterade och onoterade företag, då en inkludering 

i enbart den ena gruppen skulle innebära en minskad jämförbarhet. Nackdelen med att 

exkludera den kortfristiga delen av de långfristiga skulderna är att förändringar i variabeln 

kommer påverka de godtyckliga periodiseringarna. Trots detta exkluderade även Jones 

(1991, s. 211) den i ett deltest för att öka urvalet. Lin et al. (2014, s. 147), som också 

undersökte onoterade företag, beräknade förändringen i leverantörsskulder och upplupna 

kostnader istället för totala kortfristiga skulder. Nackdelen med det tillvägagångssätt som 

Lin et al. (2014) använder är istället att avsättningar, vilka kan vara en stor del av de 

kortfristiga skulderna, exkluderas från modellen. Resultatmanipulering som sker genom 

avsättningar kommer alltså inte upptäckas. För att lösa detta är det möjligt att använda 

samma tillvägagångssätt som Lin et al. (2014) och inkludera avsättningar, men ett 

problem som då uppstår är att många onoterade företag summerar de kortfristiga 

skulderna i en enda post. I praktiken innebär detta att även denna beräkning exkluderar 

den kortfristiga delen av de långfristiga skulderna. Även Sundvik (2016) undersöker 

onoterade företag och har också exkluderat denna variabel.  

 

Dobbins et al. (2018, s. 338) skriver att företag manipulerar resultatet via ökade 

avskrivningskostnader men trots detta menar Dechow et al. (2012, s. 288) att studier som 

utförts på senare tid har utelämnat avskrivningarna från figur 1 eftersom denna del inte 

bör inkluderas i det kortfristiga rörelsekapitalet. Även denna uppsats utelämnar denna 

variabel, vilket är i linje med exempelvis Lin et al. (2014, s. 147), Teoh et al. (1998, s. 

181) och Roubi & Richardson (1998, s. 462). Detta ger följande modell för beräkningen 

av totala periodiseringar: 
 

𝑻𝑨𝒊,𝒕

𝑨𝒊 ,𝒕−𝟏
=  

∆𝑪𝑨𝒊,𝒕 − ∆𝑪𝒍𝒊,𝒕 − ∆𝑪𝑨𝑺𝑯𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
 

Figur 8: Slutgiltig modell för totala periodiseringar. 
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4.6.2 Slutgiltig modell 

Dechow et al. (2012, s. 276) menar att modellerna starkt begränsas av att de ofta är 

felspecificerade och har en låg styrka. Kothari et al. (2005, s. 164) och Dechow et al. 

(1995, s. 223) menar att felspecifieringen blir extra påtaglig när företag med väldigt högt 

eller lågt resultat analyseras. Modellernas styrka är dessutom väldigt svag när det gäller 

att upptäcka låga nivåer av resultatmanipulering (Dechow et al., 1995, s. 194; Dechow et 

al. 2012, s. 282; Kothari et al., 2005, s. 192). Dechow et al. (1995, s. 194) menar dock att 

modellerna är välspecificerade när de appliceras på ett slumpmässigt urval vid höga 

grader av resultatmanipulering. Peasnell et al. (2000, s. 325) visar också att den 

modifierade Jonesmodellen och Jones modell har en hög styrka vid en hög grad av 

resultatmanipulering. De menar att resultatmanipulering som överstiger 5 % av de totala 

tillgångarna upptäcks nästan i alla fall. Vid val av metod prioriteras, i denna uppsats, en 

förbättring av styrkan och en mindre felspecificering vid en låg grad av 

resultatmanipulering. 

 

Dechows modell, som kan användas i kombination med andra modeller, kan förbättra 

styrkan avsevärt (Dechow et al., 2015, s. 307) men det förutsätter att man är relativt säker 

på när periodiseringarna kommer återföras. De menar dock att styrkan förbättras även när 

bara 50 % av periodiseringarna återförs i den förväntade återföringsperioden (Dechow et 

al., 2012, s. 305–307). De flesta modeller beräknas i flera steg där man först beräknar de 

icke-godtyckliga periodiseringarna. Dechows modell skiljer sig dock i det avseendet och 

beräknas endast i ett steg. Detta innebär att andra förklaringsvariabler, som kan påverka 

de godtyckliga periodiseringarna men inte de icke-godtyckliga, inte bör inkluderas i 

modellen. Om dessa inkluderas skulle de påverka de icke-godtyckliga periodiseringarna 

snarare än de godtyckliga, vilket således får en omvänd icke-önskvärd effekt. Av denna 

anledning kommer Dechows modell inte användas men samma metodologi kommer 

appliceras på den slutgiltiga modellen, det vill säga att resultatmanipuleringsåret jämförs 

med återföringsperioden.  

 

Dechow et al. (1995, s. 204, 215) menar att den modifierade Jonesmodellen och Jones 

modell har lägst felspecifiering och högst styrka, av modellerna som nämns ovan, när ett 

slumpmässigt urval undersöks. De menar dock att den modifierade Jonesmodellen har 

högre styrka när det gäller att upptäcka resultatmanipulering som påverkar omsättningen 

(Dechow et al., 1995, s. 223). Den modifierade Jonesmodell, samt mindre modifieringar 

av den, har varit utgångspunkten till en stor del av den tidigare empirin (se exempelvis 

Sundvik, 2016; Lin et al., 2014; Watrin et al., 2012) varför den även används i denna 

uppsats. Denna kan modifieras med ett resultatmått (se exempelvis Sundvik, 2016, s. 

267), vilket gör att den liknar Kotharis modell. Det bör dock påpekas att det inte finns 

något enhetligt resultatmått som kan användas för alla företag och genom att inkludera 

ett felaktigt mått kan felspecifieringen öka (Dechow et al., s. 282; Kothari et al., 2005, s. 

195). Dessutom kan det innebära att modellens styrka minskar (Kothari et al., 2005, s. 

170), av denna anledning inkluderas inget prestationsmått i modellen som används för att 

beräkna de skattade periodiseringarna. 

 

I denna uppsats används tvärsnittsmetoden, som beskrivs ovan, för att beräkna de 

förväntade periodiseringarna. Denna metod är den vanligare i senare forskning (Dechow 

et al., 2012, s. 281) (dock är tidsseriemetoden förekommande, se exempelvis Lin et al., 

2014 samt Watrin et al., 2014) och vid användandet av tidsseriemetoden hade bortfallet 

varit högre, främst på grund av att inaktiva företag (till exempel företag som likviderats 

eller ansökt om konkurs) saknar tillräckligt många räkenskapsår för att inkluderas bland 
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de slutgiltiga observationerna. Detta medför att studien inte behöver ställa krav på att data 

skall finnas tillgänglig för flertalet år, vilket annars hade kunnat leda till survivorship bias 

(Jeter & Shivakumar, 1999, s. 301). Jeter & Shivakumar (1999, s. 301) menar att 

survivorship bias kan ge selektionsfel, då överlevande företag kan antas vara större och 

ha större kostnader för resultatmanipulering. Denna studie har således minskat detta 

selektionsfel, till skillnad från Lin et al. (2014) och andra som använt tidsseriemetoden. 

Det finns dessutom bara data tillgänglig för de senaste 9 räkenskapsåren, där de 

förväntade periodiseringarna för 2009 inte kan beräknas på grund av att detta kräver data 

för förändringen i vissa poster. För att testa om resultatmanipulering skett kommer 

dessutom två av dessa år behandlas som resultatmanipuleringsår. Detta innebär att de 

förväntade periodiseringarna endast kan beräknas under sex år, vilket enligt Jeter & 

Shivakumar (1999, s. 301) är för lågt för att generera ett tillförlitligt resultat. Detta bidrar 

till att tvärsnittsmetoden är bättre lämpad för denna studie.  

 

En modifiering av tvärsnittsmetoden har dock gjorts för att anpassas efter denna studies 

syfte. Istället för att beräkna de förväntade periodiseringarna genom en regression av 

varje industriår har de beräknats genom en regression av varje industri. En beräkning 

baserad på industriår är lämplig i de fall då hypotesen är att endast ett fåtal företag 

manipulerar resultatet. Syftet med denna studie är att studera om resultatmanipulering 

sker året före en skatteförändring. En fullständig applicering av tvärsnittsmetoden skulle 

innebära att de förväntade periodiseringarna för år t baseras på periodiseringarna år t av 

andra företag inom samma industri. Eftersom hypotesen är att även andra företag inom 

industrin manipulerar resultatet blir problemet med detta tillvägagångssätt att de 

förväntade periodiseringarna skulle beräknas på ett icke-normalt värde. Genom att 

beräkna regressionen för de förväntade periodiseringarna på hela industrin istället för 

specifika industriår baseras dessa på normala värden istället för manipulerade värden. En 

nackdel med detta tillvägagångssätt är att normalvärdet kommer påverkas av 

makroekonomiska förändringar (till exempel en ränteförändring), vilket Peasnell et al. 

(2000, s. 316) annars menar är en fördel med den fullständiga tvärsnittsmetoden. 

 

Detta ger följande modell för att beräkna de förväntade periodiseringarna: 

 
𝑻𝑨𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
=  𝜷𝟎𝒊 (

𝟏

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟏𝒊 (

∆𝑹𝑬𝑽𝒊,𝒕 − ∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + 𝜷𝟐𝒊 (

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕

𝑨𝒊,𝒕−𝟏
) + ε𝒊,𝒕 

Figur 9: Slutgiltig modell för de förväntade periodiseringarna. Källa: Dechow et al. (1995, s. 199). 

 

4.7 Statistiska tester 
I denna uppsats används en multipel linjär regression för att undersöka om det finns någon 

signifikant skillnad mellan de godtyckliga periodiseringarna för år 2012 och år 2013. Det 

är även tillvägagångssättet som bland annat Watrin et al. (2012), Lin et al. (2014) och 

Sundvik (2016) använt. Det hade varit möjligt att studera detta med andra test, såsom ett 

z-test mellan medelvärdet hos två grupper (eng. two-sample z-test), vilket var testet som 

Jones (1991) använde sig av. Även Healy (1985) utförde ett sådant test fast med en t-

fördelning. Fördelen med att undersöka detta i en regression framför ovan nämnda tester 

är att man i en regression kan beakta andra variabler som kan förklara skillnaden (Brooks, 

2008, s. 89). Healy (1985) utförde även Pearsons chi-två-test för att studera om 

frekvensen av resultatmanipulering skildes mellan två grupper. Det hade även varit 

möjligt att genomföra Pearsons chi-två-test i denna studie där ett negativt (positivt) värde 

på godtyckliga periodiseringar skulle indikera att resultatet manipulerats nedåt (uppåt). 

Frekvensen av negativa (positiva) godtyckliga periodiseringar för 2012 skulle i så fall 
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jämföras med 2013, men problemet med detta tillvägagångssätt är att det inte beaktar 

periodiseringens omfång. Därför är en regressionsanalys bättre lämpad än Pearsons chi-

två-test. 

 

Regressioner används oftast för att studera om det finns något samband mellan två eller 

flera variabler (Brooks, 2008, s. 28), men genom att inkludera indikatorvariabler går det 

studera skillnaden mellan två grupper (Brooks, 2008, s. 458-459). 

 

4.8 Variabler 

4.8.1 Beroende variabel 

Det första steget för att studera resultatmanipulering i form av godtyckliga periodiseringar 

är att beräkna de faktiska periodiseringarna för alla observerade företagsår. Dessa 

beräknas, som tidigare nämnt, genom figur 8 och används sedan som beroende variabel i 

den modifierade Jonesmodellen i figur 9. Med hjälp av koefficienterna från denna modell 

är det därefter möjligt att skatta vad de totala periodiseringarna torde vara för år 2012 och 

2013. Denna skattning är de icke-godtyckliga periodiseringarna. Eftersom totala 

periodiseringar består av både godtyckliga och icke-godtyckliga periodiseringar (Healy, 

1985, s. 94; Jones, 1991, s. 207) är det därefter möjligt att bryta ut de godtyckliga genom 

att subtrahera de faktiska periodiseringarna med de icke-godtyckliga. 

 

4.8.2 Företagsstorlek 

Scholes et al. (1992) samt Watts & Zimmerman (1990) menar att företagsstorlek inverkar 

på resultatmanipulering, vilket indikerar relevansen av att inkludera företagsstorlek som 

en kontrollvariabel i regressionsmodellen. Watts & Zimmerman (1978, s. 118) menar att 

denna relation kan vara exponentiell, varpå den inte bör inkluderas utan en transformation 

i linjära regressioner (Brooks, 2008, s. 38). Watrin et al. (2012, s. 286) använder också 

företagsstorlek som en variabel i deras regressionsmodell. Till skillnad från många andra 

studier använder Watrin et al. (2012, s. 286) omsättning som ett mått på företagsstorlek, 

istället för totala tillgångar. Vidare använder de företagsstorlek i form av en 

indikatorvariabel som antar värdet 1 om företag ingår i den översta kvartilen för 

omsättning. Lin et al. (2014, s. 153) använder till skillnad från Watrin et al. (2012) totala 

tillgångar som variabel för storlek. Denna variabel baseras på företagens inbördes rang 

av totala tillgångar. Sundvik (2016, s. 269) samt Beatty & Harris (1999, s. 308) använder 

den naturliga logaritmen av totala tillgångar som variabel i regressionsmodellen. Denna 

studie kommer, i likhet med Sundvik (2016) samt Beatty & Harris (1999), använda den 

naturliga logaritmen som mått på företagsstorlek. Detta genomförs för att hantera 

problemet med den exponentiella relationen. Genom att använda den naturliga logaritmen 

istället för företagens rang kan den relativa skillnaden i totala tillgångar fortfarande 

studeras, och inte bara företagens inbördes placering storleksmässigt.  

 

4.8.3 Förlust 

Guenther (1994) och Healy (1985) visar båda att ett negativt resultat kan inverka på 

företags resultatmanipulation, dock i olika riktningar. Guenther (1994, s. 239) menar att 

ett negativt resultat från tidigare år kan minska företagens incitament att manipulera ned 

resultatet inför en skattesänkning, detta eftersom de har en skattesköld från tidigare år i 

form av förlustavdrag. Denna effekt fångas bäst upp med siffror på företagens outnyttjade 

förlustavdrag för att mätas korrekt. Watrin et al. (2012) har inte denna data tillgänglig 

utan använder istället företags genomsnittliga beskattning de tre senaste åren för att 

bedöma om de har förlustavdrag att nyttja. Healy (1985, s. 106) menar istället att 
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ledningen för företag kan vara opportunistiska för att maximera sina vinster. En förlust 

kan leda till utebliven bonus, och ledningen kan således sänka resultatet ytterligare för att 

få högre bonus i framtiden. Vidare kan enligt Lin et al. (2014, s. 159) en förlust leda till 

brott mot villkor i låneavtal, vilket ger dessa företag incitament att istället manipulera upp 

resultatet. Med grund i ovanstående forskning finns stöd för att förlustår kan påverka 

resultatmanipulering, även om det råder oklarhet i vilken riktning. Av denna anledning 

kommer en indikatorvariabel inkluderas vilken antar värdet 1 om årets resultat är negativt 

innevarande år, detta i likhet med Sundvik (2016, s. 269) samt Lin et al. (2014, s. 159).  

 

4.8.4 Skuldsättningsgrad 

Defond & Jiambalvo (1994 s. 174) studerar företag som brutit mot skuldvillkor i deras 

lånekontrakt och finner att företag som är nära på att bryta mot villkor tenderar att 

manipulera upp resultatet för att undvika detta. Företag med hög skuldsättningsgrad 

förväntas därför inte ha samma utrymme att manipulera ner resultat. På samma sätt har 

Mills & Newberry (2001, s. 6) använt skuldsättningsgraden som alternativ mått för 

företag med lånevillkor som påverkar deras incitament och därmed även deras 

resultatmanipulation. För att kontrollera för effekten ovan har även denna studie 

inkluderat skuldsättningsgrad som en förklaringsvariabel. Detta är även något som Lin et 

al. (2014), Sundvik (2016) samt Watrin et al. (2012) inkluderar vilket underlättar 

jämförelse av resultaten med dessa studier. Skuldsättningsgraden beräknas i denna studie 

som totala skulder dividerat med eget kapital, där totala skulder beräknas som totala 

tillgångar subtraherat med eget kapital.  

 

4.8.5 Företagsprestation 

Kothari et al. (2005, s. 165) menar att ett företags förväntade totala periodiseringar 

påverkas av dess finansiella resultat. Med detta syfte inkluderar Kothari et al. (2005) 

företagsprestation i den modell som används för att skatta periodiseringarna. Dechow et 

al. (2012, s. 291) menar att ett alternativ till att inkludera företagsprestation likt Kothari 

et al. (2005) är att istället inkludera en återföringsperiod för att korrigera för 

felspecificeringen som annars kan uppstå. Trots att denna studie använder samma 

metodologi som Dechow et al. (2012), att inkludera en återföringsperiod, så kommer ändå 

ett mått på företagsprestation inkluderas, då Dechow et al. (2012, s. 318) ändå påpekar 

att företagsprestation har en inverkan på periodiseringarna, och därigenom 

resultatamanipuleringen. För att kontrollera för effekten av företagsprestation används 

avkastning på totalt kapital vid årets start, detta i likhet med Sundvik (2016). 

 

4.9 Slutgiltig modell 
Med stöd av motiveringen i sektion 4.8 studeras den första problemformuleringen med 

följande multipla linjära regression: 
 

𝑫𝑨𝒊.𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 (𝑹𝑴) + 𝜷𝟐 (𝑳𝒆𝒗)𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑 (𝑹𝑶𝑨)𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒 (𝒍𝒏. 𝑨)𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓 (𝑳𝒐𝒔𝒔)𝒊,𝒕 

Figur 10: Modell för test av resultatmanipulering. 
Där: 

DA = Godtyckliga periodiseringar 

RM = Indikatorvariabel för resultatmanipuleringsår 

Lev = Skuldsättningsgrad 

ROA = Avkastning på totalt kapital föregående år 

ln.A = Den naturliga logaritmen av totala tillgångar 

Loss = Indikatorvariabel för redovisad förlust 

i = Företagsindex 

t = Tidsindex 
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Både Jones (1991, s. 210) och Dechow et al. (2012, s. 276) konstaterar att periodiseringar 

måste återföras i en annan period. Dechow et al. (2012, s. 276) menar att modellens styrka 

kan förbättras avsevärt om man kan identifiera och integrera denna period i det statistiska 

testet. Dessutom menar de att inkluderandet av denna period leder till en lägre 

felspecificerad modell eftersom oidentifierade variabler, som har en påverkan på 

periodiseringar, beaktas. Detta förutsätter att dessa variabler inte återgår när den höga 

nivån av periodiseringar gör det. Gerakos (2012, s. 337) skriver att en nackdel med denna 

metod är att återföringsperioderna sällan är känd i praktiken och att forskaren således kan 

undersöka oändligt med återföringsperioder för att få ett signifikant resultat. Dechow et 

al. (2012, s. 287) menar dock att ett rimligt antagande är att periodiseringar i form av 

rörelsekapital, vilket är det denna studie ämnar undersöka, normalt sett återförs året efter. 

De menar dessutom att styrkan förbättras så länge minst 50 % av manipuleringen återförs 

i den förväntade perioden (Dechow et al., 2012, s. 305-307), varför endast år 2013 beaktas 

som återföringsår i denna uppsats. Figur 10 testas således för perioden 2012-2013, detta 

för att se resultatmanipulering som sker 2012 relaterat till återföringarna som sker 2013. 

Detta är i linje med Lin et al. (2014) som bara använder året före skattesänkningen samt 

det efterföljande året. Sundvik (2016) och Watrin et al. (2012) inkluderar istället två år 

före skatteförändringen, och av den anledningen utförs regressioner även för 2011-2012. 

Genom att studera 2011-2012 kan resultatmanipulering upptäckas även om inga 

återföringar sker och på så sätt kontrolleras också rimligheten i antagandet att 

periodiseringar normalt sätt återförs året efter. 

 

För att studera den andra problemformuleringen, om onoterade företag manipulerar 

resultatet mer än noterade företag, används modellen i figur 10 i kombination med en 

interaktionsvariabel. En interaktionsvariabel kan ses som variabel som antar värdet av 

produkten av två indikatorvariabler. Stock & Watson (2015, s. 326) menar att en 

interaktionsvariabel således kan användas för att beakta synergieffekter. På så sätt är det 

möjligt att studera förändringen mellan två redovisningsår för noterade företag skiljt från 

onoterade företag. Detta ger följande modell: 

 
𝑫𝑨𝒊.𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 (𝑹𝑴) + 𝜷𝟐(𝑶𝒏𝒐𝒕. )  +  𝜷𝟑(𝑰𝒏𝒕. )  + 𝜷𝟒 (𝑳𝒆𝒗)𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓 (𝑹𝑶𝑨)𝒊,𝒕 + 𝜷𝟔 (𝒍𝒏. 𝑨)𝒊,𝒕 + 𝜷𝟕 (𝑳𝒐𝒔𝒔)𝒊,𝒕 

Figur 11: Modell för test av resultatmanipulering. 
Där: 

DA = Godtyckliga periodiseringar 

RM = Indikatorvariabel för resultatmanipuleringsår 

Onot. = Indikatorvariabel för onoterade företag 

Int. = Interaktionsterm mellan Onot. Och RM 

Lev = Skuldsättningsgrad 

ROA = Avkastning på totalt kapital föregående år 

ln.A = Den naturliga logaritmen av totala tillgångar 

Loss = Indikatorvariabel för redovisad förlust 

i = Företagsindex 

t = Tidsindex 

4.10 Hypoteser 

4.10.1 Den första problemformuleringen 

Koefficientens riktning på indikatorvariabeln för år 2012 förväntas vara negativ, detta då 

hypotesen är att företag manipulerar ner resultatet året före skatteförändringen. 

Riktningskoefficienterna för övriga förklaringsvariabler kan vara både positiva eller 

negativa. Anledningen till varför det inte går att uttala sig om dessa i termer av positiv 

eller negativ är för att riktningen på dessa koefficienter inte indikerar en högre eller lägre 

grad av resultatmanipulering. En koefficient som förväntas ha ett negativt värde 2012 (det 
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vill säga högre negativa godtyckliga periodiseringar) förväntas istället ha ett positivt 

värde för år 2013, givet antagandet om återföringar. Dessa förklaringsvariabler inkluderas 

endast för att kontrollera för effekten av dessa, i likhet med Lin et al. (2014) och Sundvik 

(2016), och någon djupare analys av dessa kommer inte presenteras. 

 

För att testa om resultatmanipulering sker i samband med skatteförändringar utformas 

således följande hypotes: 

1H0: Svenska företag manipulerar inte resultatet i samband med skatteförändringar. 

1Ha: Svenska företag manipulerar resultatet i samband med skatteförändringar. 

 

Denna hypotes ämnas studeras genom de nollhypotes 1.1H0 och 1.2H0 samt 

alternativhypotes 1.1Ha och 1.2Ha: 

1.1H0: Värdet på de godtyckliga periodiseringarna för år 2012 är större än, eller lika med, 

de godtyckliga periodiseringarna för 2013. 

1.1Ha: Värdet på de godtyckliga periodiseringarna är lägre år 2012 än 2013. 

 

1.1H0: DA2012 ≥ DA2013 

1.1Ha: DA2012 < DA2013 

 

1.2H0: Värdet på de godtyckliga periodiseringarna för år 2012 är större än, eller lika med, 

de godtyckliga periodiseringarna för 2011. 

1.2Ha: Värdet på de godtyckliga periodiseringarna är lägre år 2012 än 2011. 

 

1.2H0: DA2012 ≥ DA2011 

1.2Ha: DA2012 < DA2011 

 

Om någon eller båda av dessa nollhypoteser förkastas anses det vara en indikation på att 

1H0 kan förkastas. Detta grundar sig i metodologin som Dechow et al. (2012) använde 

sig av. Dechow et al. (2012, s. 305-307) menar att inkluderandet av en återföringsperiod 

endast förbättrar styrkan på modellen om minst 50 % av de godtyckliga periodiseringarna 

återförs. Om endast hypotes 1.1H0 förkastas ses det som en indikation på att minst 50 % 

av periodiseringarna har återförts detta år, detta då modellens styrka anses ha förbättrats. 

Om endast 1.2H0 förkastas bör det istället ses som en indikation på att en sådan återföring 

inte har gjorts och att modellens styrka således har minskat.  

 

4.10.2 Den andra problemformuleringen 

Denna problemformulering studeras genom följande hypotes: 

2H0: Onoterade företag manipulerar resultatet mindre eller lika mycket som noterade 

bolag, i samband med skatteförändringar. 

2Ha: Onoterade företag manipulerar resultatet mer än noterade företag, i samband med 

skatteförändringar. 

 

Hypotesen ovan besvaras med nollhypoteserna 2.1H0 och 2.2H0 samt 

alternativhypoteserna 2.1Ha och 2.2Ha: 

2.1H0: Differensen mellan de onoterade företagens godtyckliga periodiseringar för år 

2012 och 2013 är större än, eller lika med, differensen mellan de noterade företagens 

godtyckliga periodiseringar för samma år. 

2.1Ha: Differensen mellan de onoterade företagens godtyckliga periodiseringar för år 

2012 och 2013 är lägre än differensen mellan de noterade företagens godtyckliga 

periodiseringar för samma år. 
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2.1H0: (DA2012 Onoterad - DA2013 Onoterad) - (DA2012 Noterad - DA2013 Noterad) ≥ 0 

2.1Ha: (DA2012 Onoterad - DA2013 Onoterad) - (DA2012 Noterad - DA2013 Noterad) < 0 

 

2.2H0: Differensen mellan de onoterade företagens godtyckliga periodiseringar för år 

2012 och 2011 är större än, eller lika med, differensen mellan de noterade företagens 

godtyckliga periodiseringar för samma år. 

2.2Ha: Differensen mellan de onoterade företagens godtyckliga periodiseringar för år 

2012 och 2011 är lägre än differensen mellan de noterade företagens godtyckliga 

periodiseringar för samma år. 

 

2.2H0: (DA2012 Onoterad - DA2011 Onoterad) - (DA2012 Noterad - DA2011 Noterad) ≥ 0 

2.2Ha: (DA2012 Onoterad - DA2011 Onoterad) - (DA2012 Noterad - DA2011 Noterad) < 0 

 

Denna hypotesprövning kan anses vara svårtolkad, men givet att resultatet manipuleras 

ner år 2012 kommer de godtyckliga periodiseringarna vara negativa detta år. Om en 

återföring sker år 2013, vilket Dechow et al. (2012, s. 276) och Jones (1991, s. 210) menar 

är sannolikt, kommer de godtyckliga periodiseringarna för detta år vara positiva. 

Differensen mellan dessa år kommer således vara negativ, varpå en lägre (det vill säga en 

högre negativ) differens indikerar en högre grad av resultatmanipulering. Motsvarande 

gäller för differensen mellan 2012 och 2011, om ingen manipulering sker 2011 medan 

resultatet manipuleras ner 2012 kommer denna koefficient vara negativ. 

 

Alla dessa hypoteser är ensidiga, vilket betyder att de testar om godtyckliga 

periodiseringar är mindre för ett år än för ett annat. En tvåsidig hypotes skulle istället 

testa om ett år var skiljt från ett annat (Lantz, 2013, s. 224). Stata rapporterar endast 

tvåsidiga t-test i samband med regressioner. Stock & Watson (2015, s. 133) menar att t-

test är lämpliga när man har ett högt antal observationer eller när populationsmedelvärdet 

är normalfördelat. Stock & Watson (2015, s. 127-130) samt Moore et al. (2001, s. 357) 

menar dock att p-värdet för ensidiga test kan beräknas med hjälp av p-värdet för tvåsidiga. 

Om en koefficient har den förväntade riktningen beräknas p-värdet för det ensidiga t-

testet genom att halvera p-värdet på det tvåsidiga testet. Om koefficienten har motsatt 

riktning beräknas det istället genom att halvera p-värdet och sedan subtrahera det från ett. 

Detta tillvägagångssätt har använts i denna studie för att beräkna p-värdet på de ensidiga 

testen. 

 

4.11 Kriterier för en ordinär regression 
Brooks (2008, s. 31) skriver att det finns flera sätt för att estimera riktningarnas 

koefficient, men att den ordinära minstakvadratmetoden är den vanligaste. Både Lin et 

al. (2014), Sundvik (2016) och Watrin et al. (2012) har använt den ordinära metoden. För 

att denna metod ska vara den metod som bäst lämpas krävs det att sex antaganden är 

uppfyllda. En av dessa är att det inte ska finnas någon multikollinearitet, det vill säga att 

förklaringsvariablerna inte ska korrelera med varandra. De resterande fem kriterierna 

betecknas Gauss-Markov-kriterierna och alla dessa kriterier presenteras i nästkommande 

sektion. Dessa kriterier är dock inte lika viktig i modellen som används för att beräkna de 

förväntade periodiseringarna. Stock & Watson (2015, s. 375-376) skriver att trots att vissa 

kriterier inte är uppfyllda kommer relationen mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna vara korrekt, men standardavvikelsen kan bli vinklad. Detta kan 

leda till att p-värdet från regressionen blir felaktig, men eftersom endast koefficienterna 

från modellerna används torde detta inte vara något problem. Tidigare forskning som 
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använt någon av dessa modeller har dessutom estimerat koefficienterna med en ordinär 

minstakvadratmetod (se exempelvis Jones, 1991, s. 212 och Lin et al., 2014, s. 151), vilket 

styrker denna argumentation. 

 

4.11.1 Multikollinearitet 

Gujarati (2002, s. 344) argumenterar för att koefficienterna för variabler som korrelerar 

med varandra får en hög standardavvikelse, i förhållande till koefficientvärdet, om de 

inkluderas i en regression. Detta innebär också att koefficienten blir missvisande. Brooks 

(2008, s. 172) menar att det är svårt att upptäcka multikollinearitet då variabler kan 

samvariera men att man, genom en korrelationsmatris, kan upptäcka enkla former av 

kollinearitet. Ett värde längre från noll indikerar en högre grad av korrelation. Av 

korrelationsmatrisen framgår det inget anmärkningsvärt värde. 

 
Tabell 3: Korrelationsmatris 

 
 

 

Studenmund (2014, s. 273) menar att det är möjligt att studera multikollinearitet genom 

ett så kallat VIF-test (eng. variance inflation factors). VIF-testet visar om variansen på 

riktningskoefficienterna har påverkats av multikollinearitet och ju högre VIF-värde desto 

större påverkan på variansen. Studenmund (2014, s. 273-274) menar att ett VIF-värde på 

1 indikerar att ingen kollinearitet existerar och att värden på över 5 indikerar att 

kollinearitet existerar. Djurfeldt & Barmark (2009, s. 114) menar istället att värden över 

2,5 bör betraktas som kollinearitet. 
 

Tabell 4: VIF-test 

Variabel VIF 

Indikatorvariabel, 2012 1,00 

Skuldsättningsgrad 1,00 

Avkastning på totalt kapital 1,37 

Totala tillgångar, ln 1,09 

Förlust 1,37 

Onoterad 1,09 

Medelvärde, VIF 1,15 

 

 

Det framgår varken av korrelationsmatrisen i tabell 3 eller av av VIF-värdena i tabell 4 

att det förekommer någon kollinearitet mellan förklaringsvariablerna. Studenmund 

(2014, s. 274) menar dock att alla tester för multikollinearitet har brister och att det inte 

går att garantera att multikollinearitet inte existerar, varför resultatet av dessa tester endast 

bör ses som en indikation på att det inte förekommer multikollinearitet bland 

förklaringsvariablerna. 

Variabler

Godtyckliga

periodiseringar

Indikator-

variabel, 2012

Skuldsättnings-

grad

Avkastning på 

totalt kapital Totala tillgångar, ln Förlust Onoterad

Godtyckliga periodiseringar 1,00

Indikatorvariabel, 2012 -0,02 1,00

Skuldsättningsgrad -0,02 0,00 1,00

Avkastning på totalt kapital 0,08 -0,04 0,01 1,00

Totala tillgångar, ln 0,07 0,00 0,01 -0,03 1,00

Förlust -0,08 0,03 0,03 -0,38 0,01 1,00

Onoterad 0,01 0,07 0,02 0,04 -0,28 -0,02 1,00
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4.11.2 Gauss-Markov-kriterierna 

Det första kriteriet som ska uppfyllas är att modellens residualer i genomsnitt ska vara 

noll. Brooks (2008, s. 131) menar att detta kriterium automatiskt är uppfyllt givet att en 

konstantterm inkluderas, vilket inkluderas i den slutgiltiga modellen. 

 

Det andra kriteriet är att residualerna har en konstant varians, det vill säga att variansen 

inte påverkas av variablernas storlek (Brooks, 2008, s. 132). Om detta inte är uppfyllt 

innebär det att residualerna är heteroskedastiska och Brooks (2008, s. 135) menar att 

koefficienternas standardavvikelse kan bli felaktig och ofta genererar ett för högt värde 

när en ordinär minstakvadratmetod används på heteroskedastisk data. Detta skulle således 

öka risken för typ-II fel. Gujarati (2002, s. 411) menar att detta går att undersöka på flera 

olika sätt, men ett sätt är att utföra ett så kallat Breusch–Pagan–Godfrey test. 

Nollhypotesen för detta test är att det inte finns heteroskedasticitet och detta test genererar 

ett chitvå-värde på 403, vilket innebär att nollhypotesen förkastas med en signifikansnivå 

på 1 %. Ett annat sätt att testa detta på är genom Whites heteroskedasticitetstest (Brooks, 

2008, s. 134; Gujarati, 2002, s. 414) vilket även det visar på heteroskedasticitet med en 

signifikansnivå på 1 %. Det är möjligt att beakta detta genom att använda 

standardavvikelser som är robusta för heteroskedasticitet, exempelvis Whites robusta 

standardavvikelser (Brooks, 2008, s. 138; Gujarati, 2002, s. 417) eller Newey-Wests 

standardavvikelser som är en förlängning av Whites standardavvikelser (Gujarati, 2002, 

s. 475). Det är även möjligt att använda en viktad minstakvadratmetod (eng. weighted 

least squares) för att kontrollera för heteroskedasticitet, men denna metod kräver att man 

har kännedom om vad heteroskedasticiteten beror på samt en estimerad varians (Stock & 

Watson, 2015, s. 736-740). Den viktade minstakvadratmetoden som presenteras ovan 

korrigerar inte heller för autokorrelation (Stock & Watson, 2015, s. 736), vilket är nästa 

antagande. 

 

Gauss-Markovs nästa kriterium är att modellens residualer inte korrelerar med varandra 

(Brooks, 2008, s. 139). Dessa kan antingen korrelera över tid eller mellan observationer, 

beroende på vilken typ av data som används. Vid tvärsnittsstudier där företag observeras 

oberoende av varandra bör man anta att det inte finns någon autokorrelation medan det är 

troligt att residualerna korrelerar vid studier av tidsseriedata (Gujarati, 2002, s. 441). En 

applicering av en ordinär minstakvadrat när residualerna korrelerar innebär, likväl som i 

fallet med heteroskedasticitet, att koefficienternas standardavvikelser blir missvisande. 

Newey-Wests standardavvikelser kontrollerar för både heteroskedasticitet och 

autokorrelation (Brooks, 2008, s. 152; Gujarati, 2002, s. 484), men Stock & Watson 

(2015, s. 648-651) menar att dessa standardavvikelser är bättre lämpade vid tidsseriedata 

än paneldata. Detta beror på att de tillåter autokorrelation mellan två eller flera 

efterföljande residualer, vilket skulle kunna bli problematiskt vid paneldata då 

autokorrelationen mest troligtvis beror på korrelation mellan åren och inte mellan 

företagen (Gujarati, 2002, s. 441). Stock & Watson (2015, s. 413) menar att det är möjligt 

att korrigera för både heteroskedasticitet och autokorrelation vid paneldata genom att 

använda klustrade standardavvikelser, vilket Hoechle (2007, s. 283) menar är en 

förlängning av Whites standardavvikelser och kallas för Roberts klustrade 

standardavvikelser. Klustrade standardavvikelser tillåter autokorrelation inom olika 

grupper, varvid varje företag skulle bilda en grupp (Stock & Watson, 2015, s. 413). På så 

sätt beaktar man att företagens residualer kan korrelera mellan olika år, men inte mellan 

olika företag. Stock & Watson (2015, s. 413) menar att det är befogat att använda 

klustrade standardavvikelser oavsett om residualerna är heteroskedastiska och/eller 
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autokorrelerade eller inte. Således används dessa i denna studie utan vidare undersökning 

om autokorrelation råder. 

 

Det fjärde kriteriet är att residualerna inte korrelerar med någon förklaringsvariabel 

(Brooks, 2008, s. 162). Gujarati (2002, s. 72) menar att detta antagande automatiskt är 

uppfyllt om förklaringsvariablerna inte är slumpmässiga och om residualernas 

medelvärde är noll. Det första kriteriet är att residualernas medelvärde ska vara noll, 

vilket betyder att förklaringsvariablerna inte ska vara slumpmässiga för att detta kriterium 

ska uppfyllas. Vidare menar Gujarati (2002, s. 337) att man inom ekonomisk forskning 

sällan kan påverka förklaringsvariablerna och att det är vanligt att anta att dessa 

slumpmässiga, varpå detta antagande anses uppfyllt.  

 

Gauss-Markovs sista kriterium är att feltermerna är normalfördelade men att uppfyllandet 

av detta kriterium är mindre viktigt om ett stort antal observationer studeras (Brooks, 

2008, s. 161, 164). Detta kan testas genom formella test, exempelvis Jarque-Bera, men 

dessa innehåller brister (Gujarati, 2002, s. 148). Brooks (2008, s. 164) skriver att det är 

vanligt med att några få extremvärden påverkar dessa tester så att nollhypotesen om 

normalfördelade feltermer förkastas. Ett annat mer informellt test är att studera 

residualerna i ett histogram med en normalfördelningskurva. Figur 12 visar att 

residualerna är approximativt normalfördelade men att de har några extremvärden. Av 

den anledningen ersätts de förklarade variablernas extremvärden med den högsta och 

lägsta percentilen (eng. winsorizing), vilket är i linje med Sundvik (2016) och Kothari et 

al. (2005). Detta hade troligtvis också minimerat effekten av bortfallets extremvärden. 

Leone et al. (2013, s. 59-60) menar dock att detta kan ha oönskvärda egenskaper på 

modellen, eftersom extremvärden kan bero på faktiska händelser och utgör en del av 

populationen. 

 

 
Figur 12: Test av normalfördelade residualer. 

 

4.12 Metodkritik 
Metodologin som används i denna studie har en del brister som bör uppmärksammas. Till 

att börja med har modellerna för att mäta godtyckliga periodiseringar ett flertal brister, 

vilket är ett genomgående problem i praktiken. Detta visar sig i modellernas låga styrka, 

dess felspecifiering (Dechow et al., 2012, s. 276) och de låga förklaringsgraderna (se 

exempelvis Sundvik, 2016 samt Warin, 2012). Då det i skrivande stund, enligt 

skribenternas vetskap, inte finns andra bättre lämpade modeller är detta tyvärr inget som 
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kan åtgärdas. Ett antal robusthetstest utförs dock för att bland annat kontrollera hur 

resultatet förändras med olika modeller. Dessa presenteras i sektion 5.5. 

 

En annan brist med metodologin är att den data som samlats in är, för moderföretag, 

baserad på koncernens årsredovisning. I Sverige beskattas varje enskilt företag, vilket 

poängteras av Sundvik (2016, s. 266) som således valt att studera okonsoliderad data. 

Problemet med detta tillvägagångssätt är att andelen noterade företag starkt begränsas, då 

moderbolaget i noterade företag i många fall inte uppfyller avgränsningskriterierna 

angående storlek. Detta kriterium är satt för att minimera effekten av olika regelverk. 

Eftersom svenska företag som är noterade på en reglerad marknad per automatik 

klassificeras som stora (Bokföringsnämnden, 2017, s. 12) hade det varit möjligt att endast 

använda detta avgränsningskriterium på onoterade företag. Genom detta utförande hade 

istället andra problem uppstått, främst att grupperna inte skulle vara jämförbara. Med det 

nuvarande tillvägagångssättet uppstår det dock ett problem som läsaren bör vara 

medveten om. Det är möjligt att resultatet för den andra problemformuleringen blir 

missvisande. Eftersom den data som samlats in för noterade företag kan innehålla data 

från onoterade dotterföretag kan denna data bli representativ för både noterade och 

onoterade företag. Detta skulle innebära att en potentiell skillnad mellan dessa grupper 

försummas. 

 

Inhämtandet av data från en databas har också inneburit några nackdelar som bör nämnas. 

Till att börja med har totala periodiseringar inte beräknats med förändringen i den 

kortfristiga delen av de långfristiga skulderna, vilket beror på att denna data inte funnits 

tillgänglig för många av företagen. Det är möjligt att detta beror på att den kortfristiga 

delen av de långfristiga skulderna har varit av en obetydlig summa, och således får slås 

samman med andra poster enligt 4 §, 3 kap. Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Om 

så är fallet hade det varit möjligt att bortse från att denna data inte finns tillgänglig för 

alla företag och således beräknat och inkluderat förändringen, då posten för de företag 

som saknar data ändå är nära noll. Denna post redovisas dock, åtminstone för en del 

företag (vilket bekräftats med stickprov), i noterna. Således är det troligare att denna post 

inte finns tillgänglig på grund av brister hos den valda databasen Retriever Business. 

Detta gör att det således blir olämpligt att inkludera denna post för endast vissa företag. 

Denna data fanns inte heller tillgänglig hos databasen Orbis Europe och via databasen 

Eikon är det problematiskt att inhämta data för företag som inte handlas på en öppen 

marknad. Det är dessutom förekommande i praktiken att denna variabel exkluderas vid 

studerandet av onoterade företag (se exempelvis Lin et al., 2014 och Sundvik, 2016). 

 

Användningen av en databas har också inneburit andra problemområden. Data har 

saknats för en del företag, cirka 20 % av det totala antalet observationer. Dessutom har 

vissa av de framräknade variablerna, främst skuldsättningsgrad eller avkastning på totalt 

kapital, har haft orimligt höga värden (över 1000 %). Detta beror främst på att obeskattade 

reserver har redovisats separat från eget kapital, eller att avkastningen har beräknats på 

föregående år. För att kontrollera effekten av dessa brister presenteras dels en 

bortfallsanalys och dels robusthetstest där extremvärden hanteras på flera olika sätt. Det 

är dessutom vanligt med stora bortfall inom studier av resultatmanipulering (se 

exempelvis Lin et al., 2014, Sundvik, 2016 och Watrin et al., 2012). 
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5. Resultat 

5.1 Deskriptiv statistik 
Tabell 5 visar deskriptiv statistik för samtliga förklaringsvariabler för respektive tre år 

som analyseras. Det första som är värt att kommentera är att antalet observationer skiljer 

sig mellan åren, detta för att obalanserad paneldata används för att minska ett substantiellt 

bortfall. Från tabellen går det utläsa att medelvärdet för godtyckliga periodiseringar är 

lägre för 2012 än för 2011 och 2013, vilket är i linje med förväntningarna och en initial 

indikation på att företag manipulerar ner resultat i samband med skatteförändringen. 

Medelvärdet för 2012 tyder på en skattebesparing på 1 % av den totala skattekostnaden5, 

eller en besparing på 171 tusen kronor per företag. För att resultatet ska bli jämförbart 

med Cohen et al. (2008) beräknas även det absoluta värdet av de godtyckliga 

periodiseringarna. Dessa har en nivå på ungefär 9 % för 2011-2013. I övrigt är de flesta 

variabler relativt likartade vid jämförelse på årsbasis. Vidare noteras i tabellen att 

godtyckliga periodiseringar, skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital samt totala 

tillgångar visar på en del avvikande värden även efter att den högsta och lägsta percentilen 

ersatts med närmaste percentil. 

Tabell 5: Deskriptiv statistik för åren 2011-2013. 

 
 

 

                                                      
5 Beräknat genom följande: (Godtyckliga periodiseringar * totala tillgångar året före) * skattesänkning / 

skattekostnad där skattekostnad beräknas som årets resultat före resultatmanipulering * aktuell skattesats. 

Panel A: Deskriptiv statistik för år 2011

Variabler

Antal 

observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum

Godtyckliga periodiseringar 4450 0,005 0,171 -3,298 3,870

Skuldsättningsgrad 4450 7,361 17,578 0,075 125,904

Avkastning på totalt kapital 4450 0,063 0,105 -0,271 0,449

Naturlig logaritm av totala tillgångar 4450 12,328 1,425 10,187 17,277

Förlust 4450 0,173 0,379 0,000 1,000

Onoterade 4450 0,949 0,221 0,000 1,000

Absolut värde, godtyckliga periodiseringar 4450 0,094 0,143 0,000 3,870

Panel B: Deskriptiv statistik för år 2012

Variabler

Antal 

observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum

Godtyckliga periodiseringar 4378 -0,003 0,188 -7,380 2,211

Skuldsättningsgrad 4378 7,136 17,291 0,075 125,904

Avkastning på totalt kapital 4378 0,045 0,097 -0,271 0,449

Naturlig logaritm av totala tillgångar 4378 12,347 1,430 10,187 17,277

Förlust 4378 0,217 0,412 0,000 1,000

Onoterade 4378 0,947 0,224 0,000 1,000

Absolut värde, godtyckliga periodiseringar 4378 0,090 0,165 0,000 7,380

Panel C: Deskriptiv statistik för år 2012

Variabler

Antal 

observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum

Godtyckliga periodiseringar 4296 0,004 0,141 -1,467 1,662

Skuldsättningsgrad 4296 6,275 15,450 0,075 125,904

Avkastning på totalt kapital 4296 0,047 0,101 -0,271 0,449

Naturlig logaritm av totala tillgångar 4296 12,361 1,441 10,187 17,277

Förlust 4296 0,217 0,412 0,000 1,000

Onoterade 4296 0,944 0,230 0,000 1,000

Absolut värde, godtyckliga periodiseringar 4296 0,085 0,113 0,000 1,662
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Figur 13 och 14 (se appendix 2) visar de olika årens medelvärde för de godtyckliga 

periodiseringarna, både medelvärdena för alla observationer och medelvärdena uppdelat 

mellan noterade och icke noterade företag. Av dessa kan man utläsa att medelvärdet för 

år 2010 är starkt positiv, vilket skulle kunna bero på att bolagsskatten i Sverige även 

förändrades år 2009 (Skatteutskottet, 2018, s. 24). Även Sundvik (2016, s. 270) finner att 

de godtyckliga periodiseringarna för år 2010 är starkt positiva för onoterade företag. 

 

5.2 Resultatmanipulering i samband med skatteförändring 
I detta avsnitt visas resultaten för regressionerna som används för att testa om det 

förekommer resultatmanipulering i samband med skatteförändringar. Regressionerna 

nedan är genomförda för alla observationer, bestående av både noterade och onoterade 

företag.  

 

I regression 1 (se tabell 6) används samtliga förklaringsvariabler, utom indikatorvariabeln 

för onoterade samt indikatorvariablerna för industri. Denna regression visar att 

godtyckliga periodiseringar för 2012 har en negativ koefficient och är signifikant mindre 

än 2013 vid en signifikansnivå på 10 % (p = 0,051). Detta visar att företagen har mer 

negativa godtyckliga periodiseringar 2012 än 2013, det vill säga att de manipulerat ner 

resultatet. Variablerna för förlust (p = 0,002) och avkastning på totalt kapital (p = 0,018) 

är också signifikanta vid en signifikansnivå på 1 % respektive 5 %, vilket innebär att de 

har en stark påverkan på godtyckliga periodiseringar. Den första regressionen som 

gjordes på 8 674 observationer mellan åren 2012-2013 visade på en förklaringsgrad (R2) 

på 0,9 %.  

 
Tabell 6: Test av resultatmanipulering. 

 
 

Regressioner utförde enligt figur 10 med godtyckliga periodiseringar, beräknade med den modifierade Jonesmodellen 

(figur 5), som beroende variabel. Regressioner utförda med Roberts klustrade standardavvikelser, vilka är robusta för 

heteroskedasticitet och autokorrelation. Regression 1 beräknas för perioden 2012-2013 och regression 2 för 2011-2012. 

P-värde presenteras inom parantes och beräknas ensidigt för β1. Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 % 

 

Regression 2 (se tabell 6) testar istället nivån på godtyckliga periodiseringar för 2012 mot 

föregående år. Även vid denna regression visar indikatorvariabeln för 2012 en negativ 

Oberoende variabler Regression 1 Regression 2

Intercept β0 -0,014 -0,000

(0,412) (0,984)

Indikatorvariabel, 2012 β1 -0,006 -0,006

(0,051)* (0,076)*

Skuldsättningsgrad β2 0,000 0,000

(0,893) (0,239)

Avkastning på totalt kapital β3 0,100 0,033

(0,018)** (0,399)

Naturlig logaritm av totala tillgångar β4 0,001 0,001

(0,262) (0,642)

Förlust β5 -0,017 -0,025

(0,002)*** (0,000)***

Antal observationer 8674 8828

Förklaringsgrad 0,009 0,006
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koefficient som är signifikant mindre än 2011, vid en signifikansnivå på 10 % (p = 0,076). 

Detta visar att företagen har mer resultatminskande godtyckliga periodiseringar året 

direkt före skatteförändringen än två år före. Denna regression är genomförd på 8 828 

observationer mellan åren 2011-2012 och ger en förklaringsgrad (R2) på 0,6 %. 

Indikatorvariabeln för förlust är signifikant även i denna regression (p = 0,000) med en 

signifikansnivå på 1 %. Utifrån regression 1 och 2 förkastas hypotes 1.1H0. 

 

5.3 Resultatmanipulering per företagsgrupp  
I tabell 7 presenteras resultaten där noterade respektive onoterade företag testas separat. 

Regression 3 är gjord på observationer mellan 2012-2013 för enbart noterade företag. I 

denna regression visar indikatorvariabeln för 2012 att de inte, på en signifikant nivå, har 

mer negativa periodiseringar 2012 än 2013 (p = 0,236), dock är koefficienten negativ. I 

regression 4, som utförs på de onoterade företagen för samma år, är indikatorvariabeln 

för 2012, signifikant lägre än noll (p = 0,059) med en signifikansnivå på 10 %. Regression 

5 visar genom indikatorvariabeln för 2012 (p = 0,015) att noterade företag har signifikant 

mer negativa godtyckliga periodiseringar 2012 än 2011, med en signifikansnivå på 5 %. 

Regression 6 visar inte att de onoterade företagen har signifikanta mer negativa 

godtyckliga periodiseringar år 2012 än 2011 (p = 0,138), dock är koefficienten även 

negativ i denna regression. 
 

Tabell 7: Test av resultatmanipulering. Företagsgrupper testade separat. 

 
 
Regressioner utförde enligt figur 10 med godtyckliga periodiseringar, beräknade med den modifierade Jonesmodellen 

(figur 5), som beroende variabel. Regressioner utförda med Roberts klustrade standardavvikelser, vilka är robusta för 

heteroskedasticitet och autokorrelation. Regression 3 och 4 beräknas för perioden 2012-2013 och regression 5 och 6 

för 2011-2012. Regression 3 och 5 beräknas för noterade företag och regression 4 och 6 för onoterade företag. P-värde 

presenteras inom parantes och beräknas ensidigt för β1. Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 % 

 

För båda perioderna som testas uppvisar regressionerna för de noterade företagen en 

högre förklaringsgrad (R2) (5,4 % respektive 3,6 %) än de regressioner som genomförs 

på de onoterade företagen (0,8 % respektive 0,5 %). Vidare noteras att antalet 

observationer är substantiellt fler i regressionerna för onoterade företag än noterade 

företag. Detta förklaras av att de onoterade företagen också utgör cirka 95 % av den totala 

populationen. Indikatorvariabeln för förlust visar en signifikant nivå för alla regressioner 

utom en medan variablerna för totala tillgångar och avkastning på totalt kapital är 

Oberoende variabler Regression 3 Regression 4 Regression 5 Regression 6

Intercept β0 0,015 -0,020 0,080 -0,006

(0,719) (0,301) (0,024)** (0,790)

Indikatorvariabel, 2012 β1 -0,008 -0,006 -0,028 -0,005

(0,236) (0,059)* (0,015)** (0,138)

Skuldsättningsgrad β2 -0,002 0,000 -0,003 0,000

(0,365) (0,920) (0,252) (0,246)

Avkastning på totalt kapital β3 0,045 0,101 0,088 0,031

(0,687) (0,022)** (0,164) (0,458)

Naturlig logaritm av totala tillgångar β4 0,000 0,002 -0,004 0,001

(0,901) (0,187) (0,092)* (0,532)

Förlust β5 -0,044 -0,016 -0,017 -0,026

(0,026)** (0,006)*** (0,447) (0,000)***

Antal observationer 471 8203 460 8368

Förklaringsgrad 0,054 0,008 0,036 0,005
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signifikanta i en av de fyra regressionerna. Variabeln för skuldsättningsgrad är inte 

signifikant för någon av regressionerna då företagen studeras utifrån ägarstruktur.  

 

5.4 Skillnad mellan onoterade och noterade företag 
Regression 7 och 8 (se tabell 8) genomförs för att studera om de noterade företagen är 

signifikant skilda från de onoterade. Regression 7 är gjord med båda grupperna 

gemensamt och inkluderar en interaktionsterm mellan onoterade företag och år 2012. 

Denna visar om förändringen mellan 2012-2013 för onoterade företag är signifikant skilt 

från förändringen för noterade företag. I denna regression visar interaktionsvariabelns 

koefficient, som visar ett värde på 0,001, inte en signifikant större skillnad mellan 2012-

2013 för onoterade företag än noterade (p = 0,535). Den svaga koefficienten samt p-värde 

indikerar att onoterade företag har en likartad förändring av godtyckliga periodiseringar 

mellan 2012 och 2013 som noterade företag. 

 
Tabell 8: Test av resultatmanipulering. Företagsgrupper testade mot varandra 

 
 
Regressioner utförda enligt figur 11 med godtyckliga periodiseringar, beräknade med den modifierade Jonesmodellen 

(figur 5), som beroende variabel. Regressioner utförda med Roberts klustrade standardavvikelser, vilka är robusta för 

heteroskedasticitet och autokorrelation. Regression 7 beräknas för perioden 2012-2013 och regression 8 för 2011-2012. 

P-värde presenteras inom parantes och beräknas ensidigt för β1-β3. Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 % 

 

Regression 8 genomförs på observationer mellan 2011-2012 för att studera om företagens 

godtyckliga periodiseringar sänks inför skatteförändringen jämfört med föregående år. 

Precis som för regression 7 är interaktionsvariabeln i regression 8 inte signifikant (p = 

0,968). Detta innebär att de onoterade företagen inte har en signifikant större sänkning 

mellan 2011-2012 än de noterade företagen. Utifrån dessa regressioner kan varken 

nollhypotesen för hypotes 2.1 eller 2.2 förkastas. Även i dessa regressioner är 

indikatorvariabeln för förlust signifikant medan avkastning på totalt kapital endast är 

signifikant i regression 8.  

 

Oberoende variabler Regression 7 Regression 8

Intercept β0 -0,029 0,013

(0,165) (0,633)

Indikatorvariabel, 2012 β1 -0,007 -0,029

(0,281) (0,009)***

Indikatorvariabel, Onoterade β2 0,010 -0,014

(0,126) (0,912)

Interaktionsvariabel, 2012*Onoterade β3 0,001 0,024

(0,535) (0,968)

Skuldsättningsgrad β4 0,000 0,000

(0,845) (0,243)

Avkastning på totalt kapital β5 0,099 0,033

(0,018)** (0,401)

Naturlig logaritm av totala tillgångar β6 0,002 0,001

(0,158) (0,689)

Förlust β7 -0,017 -0,025

(0,002)*** (0,000)***

Antal observationer 8674 8828

Förklaringsgrad 0,009 0,006
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5.5 Robusthetstest 
För att testa de erhållna resultatens robusthet genomförs ett antal robusthetstest. 

Robusthetstesten är genomförda för båda hypoteserna men redovisas endast för hypotes 

1, eftersom hypotes 2 inte är signifikant varken i de huvudsakliga testerna eller i 

robusthetstesten. Till att börja med testas regressionen där extremvärden inte har ändrats 

(se regression 9 i tabell 11) (appendix 3). Detta utförs för att se effekten som hanteringen 

av extremvärden har haft på resultatet eftersom Leone (2013, s. 59-60) menar att denna 

hantering kan ha en negativ påverkan på resultatet. Även denna regression visar 

signifikanta resultat för att resultatmanipulering sker i samband med skatteförändringen.  

 

Den deskriptiva statistiken visar att det finns extremvärden för vissa variabler trots att 

den högsta och lägsta percentilen ersatts. Av den anledningen utförs ett till robusthetstest, 

där alla observationer med värden utanför tre standardavvikelser ersätts med värdet för 

tre standardavvikelser (se regression 10 i tabell 11) (appendix 3). Aggarwal (2013, s. 8) 

menar att tre standardavvikelser från medelvärdet kan anses vara en utgångspunkt för att 

identifiera extremvärden. Regression 9 och 10 tillsammans visas att resultaten är robusta, 

oavsett om extremvärden inkluderas i regression eller om de ersätts med tre 

standardavvikelser. 

 

Eftersom Datta et al. (2013, s. 3283) menar att graden av resultatmanipulering skiljer sig 

mellan olika industrier utförs även ett robusthetstest där denna eventuella effekt beaktas, 

i likhet med Sundvik (2016, s. 268) samt Lin et al. (2014, s. 153) (se regression 11 i tabell 

12) (appendix 3). Detta utförs genom att varje industri får en egen indikatorvariabel och 

Gujarati (2002, s. 642) menar att detta kallas för en regression med konstant-effekt (eng. 

fixed effect regression). Genom detta utförande får varje industri ett eget intercept och på 

så sätt kontrollerar man för att det kan finnas skillnader mellan olika industrier. Denna 

regression visar på olika nivåer av resultatmanipulering mellan grupperna, men förändrar 

inte signifikansen på indikatorvariabeln för 2012. Även med kontroll för industrieffekter 

visar testet att resultatmanipulering förekommer i samband med skatteförändringen. För 

denna regression exkluderas koefficienterna från tabellen, då de inte tillför något till 

analysen, eftersom det intressanta är att undersöka om resultatet förändras när konstanta 

effekter från industrier.  

 

Eftersom 2010 uppvisar starkt positiva godtyckliga periodiseringar är det möjligt att 

negativa periodiseringar från skatteförändringen 2009 har återförts. Om så är fallet bör 

inte 2010 användas vid skattningen, eftersom skattningen av godtyckliga periodiseringar 

normalt sett baseras på år då ingen resultatmanipulering förväntas förekomma (Lin et al., 

2014, s. 151; Roychowdhury, 2006, s. 367; Sundvik, 2016, s. 267). Det är således möjligt 

att 2010 har påverkat skattningen av de godtyckliga periodiseringarna. För att kontrollera 

för detta utförs ytterligare ett robusthetstest där den modifierade Jonesmodellen (se figur 

5) utförs utan 2010. Därefter används dessa som beroende variabel i figur 10 (se 

regression 11 i tabell 12) (appendix 3). 

 

Eftersom beroendevariabeln som används i denna studie skattas fram genom en 

regression är det kritiskt att skattningen utförs korrekt. Av denna anledning genomförs 

också ett robusthetstest där godtyckliga periodiseringar skattas med Kotharis modell (se 

figur 6). Kotharis modell väljs eftersom Dechow et al. (2012, s. 291) menar att det är en 

av de vanligaste modellerna att använda i praktiken, samt för att Sundvik (2016) använder 

denna. Resultatet baserad på denna skattning visas i regression 12 (se tabell 12 i appendix 

3).  
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För att testa robustheten i den valda modellen har dessutom Dechows modell, i 

kombination med den modifierade Jonesmodellen, använts. Walds linjära 

restriktionstestet används sedan för att se om differensen mellan koefficienten för 

indikatorvariablerna för år 2012 och år 2013 är signifikant skiljt från noll. Detta genererar 

ett p-värde på en F-statistiska (se tabell 13, appendix 3), vilket Moore et al. (2011, s. 597) 

menar är samma som p-värdet på ett tvåsidigt t-test, förutsatt att täljarens frihetsgrad är 

ett. Eftersom täljarens frihetsgrad i detta fall är ett innebär att det ensidiga p-värdet 

beräknas på samma sätt som tidigare.  

 

Alla dessa robusthetstest (se appendix 3) genererar ett likvärdigt resultat som de 

huvudsakliga testerna. Variablerna som tidigare var signifikanta förblir signifikant på 

samma signifikansnivå och variablerna som inte var signifikanta är inte heller det i 

robusthetstesten.  

 

5.6 Sammanfattning av resultat 
 

Tabell 9: Sammanställning av hypotesprövning 

Underhypoteser Signifikant 

1.1Ha: Värdet på de godtyckliga periodiseringarna 

är lägre år 2012 än 2013 Ja 

1.2Ha: Värdet på de godtyckliga periodiseringarna 

är lägre år 2012 än 2011 Ja 

2.1Ha: Differensen mellan de onoterade företagens 

godtyckliga periodiseringar för 

 år 2012 och 2013 är lägre än differensen mellan de 

noterade företagens godtyckliga periodiseringar för 

samma år. Nej 

2.2Ha: Differensen mellan de onoterade företagens 

godtyckliga periodiseringar för år 

 2012 och 2011 är lägre än differensen mellan de 

noterade företagens godtyckliga periodiseringar för 

samma år. Nej 

Huvudhypoteser Accepteras 

1Ha: Svenska företag manipulerar resultatet i 

samband med skatteförändringar. Ja 

2Ha: Onoterade företag manipulerar resultatet mer 

än noterade företag, i samband med 

skatteförändringar. Nej 

 

 

I tabell 9 presenteras en sammanställning av hypotesprövningen. Sammanfattningsvis 

indikerar regression 1 och 2 (se tabell 6) att resultatmanipulering sker i samband med 

skatteförändringen 2013, när företagen studeras på en aggregerad nivå. När de onoterade 

och noterade företagen studeras separat finns samma indikationer, även om resultaten 
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skiljer sig något från de som presenteras i tabell 6. Där visas att de onoterade företagens 

godtyckliga periodiseringar enbart är signifikant mindre 2012 än 2013, medan det för de 

noterade företag endast är jämförelsen 2011-2012 som har ett signifikant resultat. Vidare 

visar interaktionsvariablerna, som inkluderas i regression 7 och 8 (se tabell 8), inte 

signifikanta värden. Baserat på detta finns inga indikationer på att onoterade har mer 

resultatmanipulering än noterade i samband med skatteförändringen. Slutligen visas att 

resultaten är robusta, trots att de flesta tester endast är signifikanta med en signifikansnivå 

på 10 %, då samtliga robusthetstest visar likartade resultat.   
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6. Analys 

6.1 Resultatmanipulering i samband med skatteförändring 
Cohen et al. (2008, s. 771-772) menar att resultatmanipulering genom godtyckliga 

periodiseringar, efter införandet av Sarbanes-Oxley Act, delvis ersatts av 

resultatmanipulering genom RAM. Denna studie gör ingen ansats att jämföra hur de olika 

metoderna av resultatmanipulering används i detta sammanhang, utan enbart att studera 

om resultatmanipulering genom godtyckliga periodiseringar förekommer eller ej. Cohen 

et al. (2008) menar inte att resultatmanipulering genom godtyckliga periodiseringar inte 

förekommer längre, utan snarare att det minskat successivt. Resultaten från testerna i 

kapitel 5 visar dock att resultatmanipulering genom godtyckliga periodiseringar 

förekommer i samband med skatteförändringen 2013, vilket delvis står i kontrast till de 

implikationer som kan dras från resultatet som presenteras av Cohen et al. (2008). Om 

minskningen av godtyckliga periodiseringar fortsatt i samma takt som Cohen et al. (2008, 

s. 772) finner, förväntas i denna studie en lägre nivå än de 9 % som visas i deskriptiv 

statistik. Detta indikerar att minskningen avtagit alternativt att användandet av 

godtyckliga periodiseringar är större vid skatteförändringar än annars. Det är också 

tänkbart att Sarbanes-Oxley Act inte påverkat svenska företag på samma sätt, och att 

minskningen i dessa således inte minskats lika kraftigt.  

 

Studier av resultatmanipulering vid skatteförändringar indikerar dock att manipulation 

genom godtyckliga periodiseringar förekommer i skattesammanhang (se exempelvis Lin 

et al., 2014; Sundvik, 2016; Watrin et al., 2012), även efter införandet av Sarbanes-Oxley 

Act. Watrin et al. (2012, s. 291) finner att tyska företag har skatteminskande godtyckliga 

periodiseringar året före skatteförändringen. Lin et al. (2014) finner att företag i Kina 

agerar på ett liknande sätt medan Sundvik (2016) finner motsvarande samband för 

svenska onoterade företag. I likhet med Lin et al. (2014) Sundvik (2016) samt Watrin et 

al. (2012), finner denna studie att företag i Sverige, på en statistisk signifikant nivå, 

manipulerar ned resultatet genom godtyckliga periodiseringar inför skattesänkningen 

2013. Detta gäller både om differensen mellan 2012 och 2013 studeras, likt Lin et al. 

(2014), samt även om skillnaden mot 2011 beaktas, likt Sundvik (2016) samt Watrin et 

al. (2012). Till skillnad från Lin et al. (2014) och Sundvik (2016) kan den ekonomiska 

signifikansen i denna studie diskuteras. Om man studerar resultatet från ett investerar- 

eller företagsperspektiv kan en besparing på 171 tusen anses vara obetydlig, speciellt när 

man beaktar studiens avgränsning till endast stora företag. Om man istället studerar 

resultatet från ett samhällsperspektiv och ser till den totala skatteförlusten resulterar detta 

i en förlust av cirka 750 miljoner kronor, vilket kan ses som ekonomiskt signifikant. Detta 

är dock beräknat på den deskriptiva statistiken och inte från koefficienten från 

regressionen, vilket innebär att övriga förklaringsvariabler inte beaktats vid beräkningen. 

Anledningen till detta är att koefficienten ger skillnaden mellan 2012 och 2013 (2011), 

vilket förväntas överdriva värdet. 

 

Anledningen till att statistiskt signifikanta resultat hittas, medan de ekonomiska kan 

diskuteras, kan relateras till Dechow et al. (1995, s. 223). De påpekar att ett stort antal 

observationer är en nödvändighet för att finna resultatmanipulering vid låga nivåer. 

Eftersom denna studie har över 4000 observationer per år, vilket anses som ett stort antal, 

kan detta förklara varför en statistisk, men en diskutabel ekonomisk signifikans, 

observeras. Vidare är skatteförändringen som studeras i denna studie mindre än den 

förändring som Lin et al. (2014) studerar, där skattesänkningen är 8 procentenheter istället 

för 4,3 procentenheter. En mindre sänkning av skatten innebär att besparingen genom att 
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flytta en del av vinsten blir mindre och därigenom torde incitamenten att manipulera 

resultatet försvagas.  

 

Trots att ett antal förklaringsvariabler inkluderas i modellen för att isolera sambandet 

mellan godtyckliga periodiseringar och skatteförändringen är det viktigt att poängtera att 

inget kausalitetssamband fastställs. Att resultaten visar på negativa godtyckliga 

periodiseringar innan skatteförändringen och positiva efter förändringen, skulle kunna 

tolkas som att resultatmanipulationen sker på grund av skatteförändringen. Även om 

denna studies resultat i kombination med tidigare studier indikerar att detta stämmer, kan 

sambandet likväl förklaras av utelämnade variabler eller av andra samband. 

 

Dechow et al. (2012, s. 276) menar att många av de tidigare modellerna har brister vilket 

bidrar till att låga förklaringsgrader är vanligt i studier om resultatmanipulering, vilket 

även visas i denna studie. Detta är i likhet med exempelvis Sundvik (2016) som har en 

justerad förklaringsgrad på 0,7-9 % och Watrin et al. (2012) med 0,1-2,2 %. Sundvik 

(2016, s. 273) menar dock att förklaringsgraden förbättras när man enbart studerar 

manipuleringen i form av absoluta tal. 

 

6.2 Resultatmanipulering per företagsgrupp 
Resultaten för onoterade företag visar att resultatmanipulering genom godtyckliga 

periodiseringar förekommer, i likhet med Lin et al. (2014) samt Watrin et al. (2012). Även 

Sundvik (2016, s. 275) finner att svenska onoterade företag manipulerar resultatet genom 

godtyckliga periodiseringar, dock på en högre nivå än i denna studie. Denna nivåskillnad 

kan anses förvånande vid en första anblick då Sundvik (2016) också studerar svenska 

onoterade företag vid samma skatteförändring. Några tydliga metodologiska skillnader 

finns dock mellan denna studie och det tillvägagångssätt som Sundvik (2016) använder. 

En tydlig skillnad är exempelvis kraven för att ingå i rampopulationen, där Sundvik 

(2016, s. 266) sätter storlekskrav på en betydligt lägre nivå än denna studie. Detta innebär 

att företag som är mindre storleksmässigt än i denna studie inkluderas, vilka tillåts 

använda K2 regelverket. Vidare har Sundvik (2016) ett större bortfall, vilket visas genom 

att denna uppsats har fler observationer, trots mer restriktiva krav för populationen. Andra 

skillnader som kan förklara resultatet är att totala periodiseringar inte beräknas på samma 

sätt som Sundvik (2016), som inkluderar avskrivningar. Detta utförs inte i denna studie 

då Dechow et al. (2012, s. 288) menar att denna del inte bör inkluderas i det kortfristiga 

rörelsekapitalet och således har exkluderats i senare forskning. Detta hade också inneburit 

ett större bortfall. Eftersom Dobbins et al. (2018, s. 388) menar att företag använder 

avskrivningar för att manipulera resultatet innebär det att Sundvik (2016) beaktar viss 

resultatmanipulering som inte mäts i denna studie. Vidare använder Sundvik (2016) 

okonsoliderad data medan denna studie använder konsoliderad data, vilket kan tänkas 

påverka, då okonsoliderade siffror används i beskattningen. Slutligen använder Sundvik 

(2016, s. 286) euro istället för svenska kronor i sin studie, vilket innebär att förändringar 

i växelkursen kan ge olika värden för en variabel över två år, trots att den egentligen är 

oförändrad. Med beaktning av de metodologiska skillnaderna mellan denna studie och 

Sundvik (2016) får det anses naturligt att en viss skillnad i resultaten finns.  

 

För noterade företag visar resultaten att resultatmanipulering förekommer, givet 

hypotesprövningen. Detta resultat skiljer sig mot Lin et al. (2014, s. 157) som har en 

negativ koefficient men inte finner signifikanta godtyckliga periodiseringar för året före 

skattesänkningen vid jämförelse mot året efteråt. Watrin et al. (2012, s. 292) jämför inte 

åren mot varandra utan utför endast regressionerna per år. De visar att signifikant negativa 



 

47 
 

godtyckliga periodiseringar uppvisas två år före skatteförändringen, men hittar ingen 

signifikant nivå för året före eller året efter, för gruppen noterade företag. Till skillnad 

från Watrin et al. (2012) och Lin et al. (2014) finner Guenther (1994, s. 240) signifikant 

negativa godtyckliga periodiseringar för året före skatteförändringen. Guenther (1994, s. 

240) visar också att de godtyckliga periodiseringarna var signifikant negativ två år före 

skatteförändringen. Detta indikerar att även om en signifikant skillnad i nivå av 

godtyckliga periodiseringar vid skatteförändringar förväntas mellan noterade och 

onoterade företag, vilket Lin et al. (2014) och Watrin et al. (2012) visar, så utesluter det 

inte nödvändigtvis att även noterade företag manipulerar ner resultatet på en signifikant 

nivå.  

 

Resultatet visar att onoterade företags godtyckliga periodiseringar skiljer sig mellan år 

2012 och 2011, men inte mellan år 2012 och 2013. För de noterade företagen visar 

resultatet en motsatt effekt. Beatty & Harris (1999, s. 312), Warfield et al. (1995, s. 74) 

samt Ke at al. (1999, s. 207) menar att noterade företag beaktar fler faktorer vid 

resultatmanipulering. Detta skulle kunna vara en potentiell anledning till denna skillnad 

eftersom Dechow et al. (2012, s. 276) menar att studerandet av en återföringsperiod 

endast förbättrar modellen när minst 50 % av periodiseringarna återförs under perioden. 

Denna förklaring skulle således innebära att noterade företag återför periodiseringarna 

under flera räkenskapsår eftersom de beaktar aktiemarknaden. Att en signifikant skillnad 

enbart hittas mellan år 2012 och 2013 för de onoterade företagen skulle således förklaras 

av att dessa återför mer än 50 % av periodiseringarna denna period och att modellens 

styrka således förbättras. En annan möjlig förklaring är att onoterade företag påbörjade 

resultatmanipuleringen tidigare än år 2012. Det är också möjligt att inget signifikant 

resultat upptäcks för de noterade företagen mellan år 2012 och 2013 på grund av att 

antalet observationer är relativt lågt (471). Den noterade skillnaden är låg sett till de totala 

tillgångarna och Dechow et al. (1995, s. 223) menar att ett stort antal observationer krävs 

för att upptäcka låga grader av resultatmanipulering. 

 

6.3 Skillnad mellan onoterade och noterade företag 
Resultaten när de onoterade företagen jämförs med de noterade företagen visar inte på att 

de onoterade företagen har signifikant mer resultatminskande godtyckliga periodiseringar 

inför skatteförändringar. Detta resultat är i kontrast till både Lin et al. (2014) samt Watrin 

et al. (2012). Lin et al. (2014) testar skillnaden mellan noterade företag och onoterade 

företag på samma sätt som denna studie gör i regression 8, där förändringen av 

godtyckliga periodisering mellan 2012 och 2013 jämförs mellan grupperna. Lin et al. 

(2014, s. 154-155) finner där att de onoterade företagen har signifikant mer negativa 

godtyckliga periodiseringar inför skatteförändringen än noterade, och menar att denna 

skillnad indikerar att onoterade företag i större utsträckning fokuserar på skattekostnaden 

än andra kostnader för resultatmanipulering. Watrin et al. (2012) testar skillnaden mellan 

grupperna genom att jämföra koefficienter och p-värden mellan regressionerna för de 

onoterade mot regressionerna för de noterade företag. De finner där en starkare 

koefficient och p-värde för de onoterade, vilket de tolkar som att mer resultatminskande 

resultatmanipulering förekommer bland de onoterade företagen. Detta gäller både i 

benägenheten att använda negativa godtyckliga periodiseringar, vilket testas genom en 

logistisk regression, samt även när värdet av de godtyckliga periodiseringarna studeras 

(Watrin et al., 2012, s. 291).  

 

Jämförelsen av denna studies resultat med Watrin et al. (2012) samt Lin et al. (2014) 

indikerar att relationen mellan ägarstruktur och resultatmanipulering vid 
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skatteförändringar antingen skiljer sig för svenska företag, alternativt att skillnader i 

studiernas design förklarar de skilda resultaten. Eftersom varken denna studie, Lin et al. 

(2014) eller Watrin et al. (2012) kan garantera ett kausalt samband skulle skillnaden 

eventuellt kunna förklaras av faktorer som ingen av dessa undersöker, men som skiljer 

sig mellan länderna. 

 

En potentiell förklaring till delar av skillnaden mot Lin et al. (2014) är att denna studie 

inkluderar företag som handlas på en handelsplattform, och inte enbart de som handlas 

på en reglerad marknad. En handelsplattform har generellt mindre strikta krav än en 

reglerad marknad, vilket innebär att en del av de kostnader för resultatmanipulering som 

de noterade företagen associeras med kan tänkas minska. Om detta resonemang stämmer 

kan företag noterade på en handelsplattform antas manipulera ned resultatet mer än de 

företag som är noterade på en reglerad marknad, och därigenom leda till minskade 

skillnader i jämförelsen av noterade och onoterade företag. För Watrin et al. (2012) 

framgår inte om de endast använder företag på en reglerad marknad eller även inkluderar 

de som är noterade på en handelsplattform. Vidare skiljer sig denna studie från Watrin et 

al. (2012) i ett hänseende gällande den data som används. Denna studie använder sig, till 

skillnad från Watrin et al. (2012), av konsoliderad data trots att beskattningen sker 

baserad på den okonsoliderade redovisningen. Som följd av detta kan skillnaden mellan 

de onoterade och de noterade företagen underskattas, då även resultatmanipulering som 

sker i dotterföretag till de noterade företagen inkluderas i siffrorna för de noterade. Detta 

resonemang gäller om onoterade dotterföretag till noterade företag agerar annorlunda än 

det noterade företaget. Om dotterföretagen istället agerar i linje med deras moderföretag 

torde inte detta underdriva resultatet. 

 

En annan potentiell orsak till att resultatet inte visar på att onoterade företag har 

signifikant mer negativa godtyckliga periodiseringar inför skatteförändringen än noterade 

företag, kan vara den låga nivå av godtyckliga periodiseringar som hittas överlag. Lin et 

al. (2014, s. 154) finner exempelvis att onoterade företag har en skillnad på 15 

procentenheter i godtyckliga periodiseringar mellan 2012-2013, i denna studie är 

motsvarande siffra 0,8 % i skillnad mellan 2012-2013, mätt i procent av totala tillgångar. 

Om onoterade företag manipulerar ner resultatet i så låg omfattning kan det också bidra 

till att skillnaden mellan noterade och onoterade företag inte är signifikant.  

 

Slutligen skiljer sig denna studie från Lin et al. (2014, s. 151) samt Watrin et al. (2012, s. 

285) såtillvida att de använder tidsseriemetoden medan denna studie använder 

tvärsnittsmetoden. För att kunna använda tidsseriemetoden krävs att varje företag som 

inkluderas har tillräckligt många observationer. Av den anledningen ställer Watrin et al. 

(2012) samt Lin et al. (2014) krav på att företag ska existera under 10 respektive 7 år, och 

att data skall vara tillgänglig för samtliga variabler. Detta introducerar survivorship bias, 

då alla företag som försatts i konkurs exkluderas, samt även potentiella selektionseffekter 

om det är en homogen grupp som inte har tillgänglig data. Denna studie har, likt 

presenterat i bortfallsanalysen, även drabbats till viss del av survivorship bias men inte i 

samma omfattning som om tidseriemetoden hade applicerats. Om företagen som försatts 

i konkurs har ett användande av godtyckliga periodiseringar som är skilt från övriga 

företag kan detta ha påverkat resultaten som uppvisas av Watrin et al. (2012) samt Lin et 

al. (2014). 
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7. Slutsats och rekommendation 

7.1 Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om stora svenska företag manipulerar 

resultatet, via godtyckliga periodiseringar, i samband med skatteförändringar. Ytterligare 

ämnade studien undersöka om onoterade företag manipulerar resultatet i högre 

utsträckning än noterade företag. Tidigare forskning inom området, som utförts i en annan 

kontext, visar att företag manipulerar resultatet i samband med skatteförändringar samt 

att onoterade företag gör det i en större utsträckning. En förklaring i tidigare litteratur till 

varför onoterade företag har mer resultatmanipulering än noterade vid skatteförändringar 

är att de noterade har andra kostnader att beakta relaterat till deras ägarstruktur. Studier 

visar dock också att manipulering via godtyckliga periodiseringar successivt har ersatts 

av manipulering via RAM.  

 

Studiens resultat visar att svenska företag har negativa godtyckliga periodisering i 

samband med skatteförändringen 2013. Med en signifikansnivå på 10 % visas att de 

godtyckliga periodiseringarna är mer negativa året inför skatteförändringen än året efter 

och två år före. Resultat visar också att både noterade och onoterade företag manipulerar 

resultatet när de studeras separat. Dessa resultat tolkas utifrån hypoteserna som att 

resultatmanipulering, genom godtyckliga periodiseringar, i samband med 

skatteförändringen förekommer. Resultaten för frågeställningen om resultatmanipulering 

förekommer är robusta såtillvida att flera modeller testas, samt flera justeringar för 

extremvärden. Resultatet när de onoterade företagen jämförs med de noterade visar inte 

att de onoterade företagen manipulerar resultatet i större omfattning än de noterade. 

Utifrån de erhållna resultaten blir således slutsatsen att det inte kan fastställas en skillnad 

mellan svenska noterade företag och onoterade, i kontrast till de samband som tidigare 

studier hittat bland noterade och onoterade företag. Denna studies resultat i kombination 

med Watrin et al. (2012) och Lin et al. (2014) visar på motstridiga relationer mellan 

ägarstruktur och resultatmanipulering i samband med skatteförändringar, vilket indikerar 

att relationen kan skilja sig mellan länder. Denna studie bör dock inte ensam, utan stöd 

från annan forskning, ligga till grund för att förkasta att svenska onoterade företag 

manipulerar resultatet i större omfattning än noterade i samband med skatteförändringar.  

 

Den låga grad av resultatmanipulering som resultaten visar ger olika implikationer 

beroende på vilken intressents perspektiv som beaktas. Ur ett investerarperspektiv kan 

nivån sägas vara relativt låg, då investerar ofta har i åtanke att årsredovisningar inte är 

fullständigt exakt samt att besparingen per ägarandel blir förhållandevis liten. Från ett 

samhällsperspektiv kan nivån av godtyckliga periodiseringar ändock anses vara av vikt, 

då den samlade effekten för företagens manipulation visar stora uteblivna skatteintäkter. 

 

7.2 Samhälleliga och etiska aspekter 
Inga etiska eller samhälleliga problem torde ha uppstått relaterat till denna studies 

metodologi. Då den data som inhämtats består av offentliga handlingar, där de 

observerade företagen dessutom inte benämnts med namn, torde det inte leda till några 

konfidentialitetsproblem som bör belysas. Det har dessutom funnits en strävan att 

förmedla studiens metodologi på ett så öppet sätt som möjligt för att öka transparensen. 

Studiens resultat ger dock upphov till några samhälleliga och etiska aspekter som bör 

diskuteras. Skatteflykt är ett omdiskuterat ämne (se exempelvis Bergman & Gårdemyr, 

2018; Holmqvist, 2018; Sandström, 2017) där företag som gör åtgärder för att minska 

skatten ofta misskrediteras. Utöver eventuella etiska och samhälleliga aspekter som 
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uppstår relaterat till studien som sådan, finns ett inneboende etiskt dilemma i fenomenet 

resultatmanipulering. Resultatmanipulering i syfte att vilseleda intressenter får en rad 

negativa konsekvenser; skatteintäkter minskar för staten, investerare fattar felaktiga 

beslut och revisorer vilseleds. 

 

Det är möjligt att tolka denna studies resultat som så att alla stora företag manipulerar 

resultatet för att minska sin skattekostnad. Det är därför viktigt att poängtera att de 

modeller som används för att mäta resultatmanipulering endast är en skattning av 

verkligheten och det resultat som genererats är dessutom endast ett genomsnitt av de 

studerade företagen. På så sätt är det därför felaktigt att tolka resultatet som så att alla 

företag skatteplanerar och man bör således inte heller vidta några åtgärder baserat på 

denna slutsats. 

 

Vidare bör man belysa att resultatmanipulering i alla sammanhang inte nödvändigtvis är 

något oetiskt, trots att det kan framstå som det i denna studie. Resultatmanipulering 

används inte uteslutande för att lura intressenter. Precis som Beatty & Harris (1999, s. 

312) menar använder företag resultatmanipulering för att minska 

informationsasymmetrin som uppstår när redovisningens regler inte till fullo möjliggör 

en spegling av verkligheten. 

 

7.3 Framtida forskning 
Denna uppsats undersöker resultatmanipulering, via godtyckliga periodiseringar, hos 

svenska stora företag i samband med förändringen i bolagsskatt 2013. Uppsatsens 

hypoteser har utvecklats utifrån tidigare studier som indikerar att onoterade företag torde 

manipulera resultatet mer i samband med skatteförändringar, jämfört med noterade 

företag (se exempelvis Lin et al., 2014 samt Watrin et al., 2012). Hypoteser har också 

baserats på Cohen et al. (2008, s. 771-772) som menar att manipulering via godtyckliga 

periodiseringar successivt ersatts av manipulering via RAM. Det studerade området är 

relativt outforskat och ytterligare intressanta forskningsfrågor har upptäckts under 

studiens gång. Dessa presenteras i detta kapitel. 

 

Cohen et al. (2008, s. 771-772) menar att resultatmanipulering via godtyckliga 

periodiseringar successivt ersatts av RAM. Dessutom visar denna studies resultat på en 

lägre nivå av manipulering än forskning kring skatteförändringar som skett tidigare (Lin 

et al., 2014; Watrin et al., 2012). Detta gör att forskning som jämför manipulering via 

godtyckliga periodiseringar och RAM, i samband med skatteförändringar, behövs. Detta 

skulle kunna bekräfta eller förkasta om resultatet från Cohen et al. (2008) även är 

applicerbart i skattesammanhang. 

 

Ett område som fått liten uppmärksamhet inom forskningen är resultatmanipulering bland 

mindre företag. Historisk har fokus legat på noterade bolag (se exempelvis Guenther, 

1994 och Scholes et al., 1992) men på senare tid har även onoterade företag inkluderats 

(se exempelvis Lin et al., 2014; Sundvik, 2016; Watrin et al., 2014). Bland de som 

studerat onoterade är det dock fortsatt vanligt att inkludera ett storlekskrav i urvalet likt 

Lin et al. (2014, s. 145) och Sundvik (2016, s. 266). Av den anledningen vore det 

intressant med ytterligare forskning för gruppen mindre företag, som trots allt är en viktig 

del av ekonomin. 

 

De studier, som denna studie identifierat i litteratursökningen, som studerar 

resultatmanipulering i samband med skatteförändringar är uteslutande genomförda vid 
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tillfällen då bolagsskatten har sänkts. Detta kan förklaras av det generellt sett har skett 

fler skattesänkningar än skattehöjning på senare tid. Av den anledningen vore det 

intressant att se om sambandet är det omvända vid studier av en skattehöjning. En 

jämförelse mellan onoterade och noterade företag vore i synnerhet intressant att studera i 

samband med en skattehöjning. Detta eftersom de noterade företagens incitament då är 

mindre motstridiga, vilket skulle innebära att skillnaden mellan de noterade och 

onoterade företagens agerande kan tänkas vara mindre än i tidigare studier. 

 

En annan faktor som skulle vara av intresse att studera är huruvida grupperna skiljer sig 

i hur tidigt de börjar manipulera respektive återföra. En tänkbar anledning till att Lin et 

al. (2014) Watrin et al. (2012) finner en skillnad mellan noterade och onoterade företag 

inför skatteförändringen kan bero på att grupperna manipulerar i olika perioder. Av den 

anledningen skulle framtida forskning kunna inkludera fler år före eller efter, då företag 

potentiellt manipulerar ned resultatet tidigare, om de förutspår en skatteförändring, 

alternativt återför periodiseringarna senare.  
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8. Sanningskriterier 

8.1 Reliabilitet 
Olsson & Sörensen (2011, s. 123) menar att reliabilitet handlar om huruvida det 

genererade resultatet kan replikeras med samma metodologi och generera samma resultat. 

Johansson-Lindfors (1993, s. 110) menar att det finns två huvudsakliga orsaker till en låg 

reliabilitet; objektiva fel och forskarens påverkan på studien. Vidare menar hon att de 

objektiva felen sker på ett slumpmässigt sätt såsom fel i den data som inhämtats eller fel 

vid hanteringen av den. Forskarens påverkan sker istället på ett systematiskt sätt där 

forskarens oundvikliga värderingar påverkar exempelvis val av modell.  

 

Användandet av en databas kan potentiellt bidra till slumpmässiga fel. Lantz (2014, s. 52) 

menar att variabler som inhämtas från databaser kan vara definierade på ett annat sätt än 

i den aktuella studien. Vidare är det möjligt att bortfallet, åtminstone till en del, uppstått 

på grund av fel i databasen. För att minimera denna risk, och därmed öka reliabiliteten, 

har endast bokföringsmässiga siffror inhämtats från databasen. Slumpmässiga kontroller 

har dessutom utförts för att säkerhetsställa att de företag som delvis saknade data också 

saknad denna data i bokföringen, vilket skulle kunna bero på att den aktuella 

lagstiftningen tillåter hopslagning av vissa poster. 

 

De potentiella fel som har uppstått på ett systematiskt sätt, på grund av oundvikliga 

värderingar, har istället hanterats med ett flertal robusthetstest. Dessa test har visat att 

resultatet är robust för val av modell, vilket antyder att eventuella värderingar gällande 

modellval inte torde ha påverkat studiens resultat.  

 

8.2 Validitet 
Ejvegård (2009, s. 80) beskriver validitet som om det som ämnas mätas faktiskt mäts på 

ett korrekt sätt. Johansson-Lindfors (1993, s. 108) menar att ett problem i 

samhällsvetenskapliga studier är att det som ämnas mätas sällan är direkt observerbar 

eller mätbar och att indirekta mått istället används. Således har dessa studier ofta en låg 

validiteten. Vidare menar Johansson-Lindfors (1993, s. 111) att det är vanligt att 

validiteten försämras i samband med att reliabiliteten förbättras. Detta beror på att man 

ofta väljer indirekta mått som är lätta att mäta men som istället sällan är helt korrekta. 

 

Precis som Johansson-Lindfors (1993, s. 108) skriver är resultatmanipulering ett ämne 

som inte är direkt mätbart och således måste indirekta metoder användas. Dessa modeller, 

som endast skattar graden av resultatmanipulering, har stora brister och validiteten i 

denna studie kan således ifrågasättas. Trots detta är dessa modeller vanligt förekommande 

i tidigare studier och anses, i brist på bättre mätinstrument, som ett acceptabelt 

tillvägagångssätt. Denna uppsats har dessutom provat robustheten i valet av modell 

genom att applicera flera modeller som är vanligt förekommande i tidigare empiri. Detta 

är något som förstärker studiens validitet.  

 

Vissa variabler i den slutgiltiga modellen kan också ifrågasättas, främst den naturliga 

logaritmen av totala tillgångar. Watts & Zimmerman (1990, s. 140) menar att det finns 

ett samband mellan totala tillgångar och resultatmanipulering men att detta samband 

troligtvis inte är kausalt. De menar istället att den politiska kostnaden som de större 

företagen har istället är en möjlig förklaring till detta samband och att användandet av 

totala tillgångar således kan få en icke-önskvärd effekt. Trots detta är det vanligt att 
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logaritmen, eller den naturliga logaritmen, av totala tillgångar används. Olika former av 

rangordning är dock även vanligt förekommande.  

 

En faktor som eventuellt bidrar med en minskad validitet är användandet av konsoliderad 

data. Detta innebär den data som observerats för moderföretag innehåller siffror från dess 

dotterföretag. En eventuell implikation av detta är att, givet att moderföretag i högre 

utsträckning är noterad, en potentiell skillnad mellan noterade och onoterade företag inte 

upptäcks då de noterade företagen innehar data från onoterade företag. 

 

8.3 Generaliserbarhet 
Johansson-Lindfors (1993, s. 162) menar att generaliserbarhet handlar om hur väl en 

studies resultat kan appliceras i andra sammanhang. Vidare menar hon att detta endast är 

ett problem vid urvalsundersökningar men trots detta är denna studies generaliserbarhet 

något som bör diskuteras. Denna studie ämnar endast uttala sig om stora svenska företag 

i samband med skatteförändringen 2013, även om det är möjligt att liknande samband 

finns vid andra skatteförändringar. Då både Scholes et al. (1992, s. 181) och Watts & 

Zimmerman (1990, s. 139-140) menar att företagsstorlek har en påverkan på 

resultatmanipulering är det troligt att studerandet av mindre företag genererar ett annat 

resultat. Manzon (1992, s. 108) samt Boynton et al. (1992, s. 148-150) menar att företag 

med en högre marginell skattesats manipulerar resultatet i en högre utsträckning. Denna 

studies resultat skiljer sig mot Guenther (1994, s. 240), Lin et al. (2914) samt Watrin et 

al. (2012). Dessa studier har utförts på företag i andra länder med en högre marginell 

skattesats, vilket skulle kunna vara en anledning att resultatet skiljer sig. Detta gör att 

resultatet från denna studie inte bör appliceras utan försiktighet, på företag verksamma i 

andra länder eller av andra storlekar. 

 

Det är också möjligt att företag förändrar sitt beteende över tid, antingen på grund av 

strukturella förändringar eller på grund av mer avancerade metoder att manipulera 

resultatet. Cohen et al. (2008, s. 771-772) visar att användandet av godtyckliga 

periodiseringar delvis har ersatts av manipulering via RAM, varpå det även är möjligt att 

framtida tekniker utvecklas. Det är även tänkbart att framtida regelverksförändringar 

minskar möjligheten att manipulera resultatet, varpå man även bör vara försiktig med att 

applicera studiens resultat på andra tidsperioder än vid den aktuella skatteförändringen. 

En annan faktor som bidrar till en minskad generaliserbarhet är skatteförändringens 

storlek, vilket tidigare forskning antytt kan ha en påverkan. Det är troligt att 

resultatmanipuleringen är mer omfattande vid större skatteförändringar och sannolikt 

mindre förekommande vid mindre skatteförändringar. 
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Appendix 

Appendix 1. Bortfall 
Tabell 10: Bortfall 

Ursprungliga observationer      61 605     

Observationer med brutet räkenskapsår      12 348     

Observationer som saknar SNI-kod        1 989     

Observationer med saknade variabler        6 786     

Observationer för 2009        6 845     

Slutliga observationer      33 637     

 
 

Appendix 2. Trend för godtyckliga periodiseringar 
 

Figur 13: Medelvärde för godtyckliga periodiseringar 

 
 

Figur 14: Medelvärde för godtyckliga periodiseringar per företagsgrupp 
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Appendix 3. Robusthetstest 
 

Tabell 11: Robusthetstest för extremvärden 

 
Regressioner utförda enligt figur 10 med godtyckliga periodiseringar för perioden 2012-2013, beräknade med den 

modifierade Jonesmodellen (figur 5), som beroende variabel. Regressioner utförda med Roberts klustrade 

standardavvikelser, vilka är robusta för heteroskedasticitet och autokorrelation. Regression 9 utförd med alla 

extremvärden och regression 10 utförd utan extremvärden som överstiger 3 standardavvikelser. P-värde presenteras 

inom parantes och beräknas ensidigt för β1. Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 % 

  

Oberoende variabler Regression 9 Regression 10

Intercept β0 -0,010 -0,024

(0,507) (0.037)**

Indikatorvariabel, 2012 β1 -0,006 -0,004

(0,051)* (0.61)*

Skuldsättningsgrad β2 0,000 -0,000

(0,253) (0.498)

Avkastning på totalt kapital β3 0,098 0,120

(0,017)** (0.000)***

Naturlig logaritm av totala tillgångar β4 0,001 0,002

(0,349) (0.021)**

Förlust β5 -0,016 -0,015

(0,007)*** (0.000)***

Antal observationer 8674 8674

Förklaringsgrad 0,010 0.019
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Tabell 12: Övriga robusthetstest 

 
Regressioner utförda enligt figur 10 med godtyckliga periodiseringar för perioden 2012-2013 som beroende variabel. 

Regressioner utförda med Roberts klustrade standardavvikelser, vilka är robusta för heteroskedasticitet och 

autokorrelation. Regression 11 utförd med kontroll för industri, regression 12 utförd utan år 2010 i beräkningen av 

godtyckliga periodiseringar och regression 13 utförd med Kotharis modell (figur 6) för godtyckliga periodiseringar. P-

värde presenteras inom parantes och beräknas ensidigt för β1. Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 % 

 
 

Tabell 13: Robusthetstest med Dechows modell 

 
Regression utförd enligt Dechows modell (figur 7) med totala periodiseringar som beroende variabel. Regression utförd 

med Roberts klustrade standardavvikelser, vilka är robusta för heteroskedasticitet och autokorrelation.  

Signifikansnivå: * = 10 %, ** = 5 %, *** = 1 % 

Walds linear restriction teststatistika för: Indikatorvariabel, 2012 - Indikatorvariabel, 2013 = 0 

F(1, 4805) 1,66 

P = 0,1975 

P, ensidigt: 0,098*

 
 

Oberoende variabler Regression 11 Regression 12 Regression 13

Intercept β0 -0,005 0,002 0,026

(0,815) (0,918) (0,152)

Indikatorvariabel, 2012 β1 -0,006 -0,006 -0,006

(0,064)* (0,056)* (0,065)*

Skuldsättningsgrad β2 0,000 -0,000 -0,000

(0,454) (0,877) (0,834)

Avkastning på totalt kapital β3 0,104 0,089 -0,0630

(0,027)** (0,037)** (0,175)

Naturlig logaritm av totala tillgångar β4 0,001 0,000 -0,001

(0,528) (0,794) (0,314)

Förlust β5 -0,015 -0,019 -0,016

(0,008)*** (0,000)*** (0,006)**

Industrikontroll Ja Nej Nej

Antal observationer 8674 8674 8674

Förklaringsgrad 0,037 0,008 0.002

Oberoende variabler Regression 14

Indikatorvariabel, 2012 β0 -0,001

(0,745)

Indikatorvariabel, 2013 β1 0,003

(0,148)

1/A β2 495,5

(0,000)***

(∆REV-∆REC)/A β3 0,010

(0,000)***

PPE/A β4 -0,012

(0,000)***

Antal observationer 33637

Förklaringsgrad 0,004
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