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SAMMANFATTNING 

Introduktion/Problembakgrund: Earnings management (EM) är ett problem för både 
det enskilda företaget och samhället. EM innebär att företagsledningen manipulerar 
resultatet i syfte att vilseleda externa intressenter. Konsekvenserna av EM är ett minskat 
förtroende för den finansiella rapporteringen, vilket resulterar i en ineffektiv 
kapitalallokering. Tidigare studier i Nya Zeeland har konstaterat att sammansättningen 
av fastighetsportföljen påverkar benägenheten till EM. Däremot går resultatet inte att 
generalisera i andra länder, eftersom det finns skillnader i lagstiftningen. Det är därför 
av intresse att genomföra en studie för svenska börsnoterade fastighetsföretag. Det 
behövs för att skapa ett ramverk, vilket kan hjälpa externa intressenter att förstå, 
upptäcka och förebygga beteenden som ger upphov till EM.  

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur fastighetsportföljen påverkar benägenheten 
till EM hos svenska börsnoterade fastighetsföretag. Vidare har studien även som syfte 
att kartlägga sammansättning av företagens fastighetsportföljer. Estimera EM för 
fastighetsföretagen och studera hur fastighetsportföljen påverkar benägenheten till EM. 
Studien har även som syfte att undersöka hur EM påverkar fastighetsföretagens 
finansiella rapportering i avseende på tillförlitlighet och relevans. 

Teori: De teorier som använts i studien baseras på tidigare EM-studier, orsaken är att vi 
avser att använda de mest relevanta teorierna för att besvara studiens 
problemformulering. Studiens teoretiska referensram omfattas av; 1) EM 2) 
informations asymmetri, 3) earnings quality, 4) principal-agent teorin, 5) stewardship 
teorin, 6) signaleringsteorin och 7) prospect-teorin. Vidare beskrivs 
fastighetsmarknaden. 

Metod/Data: Studien baseras på en kvantitativ metod, en deduktiv ansats och ett 
objektivistiskt synsätt. Vi har inhämtat data från finansiella databaser och från 
fastighetsföretagens finansiella rapporter. I de finansiella rapporterna har vi manuellt 
inhämtat data för sammansättningen av fastighetsportföljerna utifrån fastighetskategori 
och fastighetsregion under åren 2005-2013. Vidare har vi skattat två kategorier av EM, 
accruals management (AM) och real activities manipulation (RAM). Vi har sedan 
skattat fastighetsportföljens inverkan på benägenheten till EM. 

Resultat/analys: Skattningarna av AM och RAM är i likhet med tidigare studier. 
Vidare tenderar fastighetsportföljen utifrån fastighetskategori att uppvisa flertal 
signifikanta resultat i jämförelse med fastighetsportföljen som baseras på 
fastighetsregion. Sammansättningen av företagens fastighetsportföljer tenderar att utgå 
ifrån en fastighetskategori i en fastighetsregion, vilket innebär att fastighetsföretagen 
tenderar att förvalta, äga och utveckla en viss fastighetskategori i en viss region.  

Slutsatser: I studien har vi kommit fram till att fastighetsportföljen tenderar att 
påverkar benägenheten till EM. Det innebär att traditionella teorier inom EM även bör 
beakta att sammansättningen av fastighetsportföljen påverkar benägenheten till EM. 
Utifrån resultatet konstaterar vi att tillförlitlighet och relevans i den finansiella 
rapporteringen minskar. Studiens resultat kan förklaras utifrån fastighetsrelaterade 
marknadsfaktorer.  
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1. INLEDNING  
______________________________________________________________________ 
I kapitlet ges en förförståelse för earnings management (EM) och fastighetsbranschen. 
Kapitlet övergår sedan till en problemdiskussion där den praktiska och teoretiska 
synvinkeln diskuteras. Problemdiskussionen utmynnar i en problematisering som åtföljs 
av studiens syfte. Slutligen redogör vi för relevanta begrepp i studien, för att hjälpa 
läsaren att förstå fenomenet EM inom fastighetsbranschen. Utgångspunkten i studien är 
den finansiella rapporten, där ett företag kommunicerar sitt ekonomiska resultat till de 
externa intressenterna. Vidare är det företagsledningen som är ansvariga för den 
finansiella rapporten, och kan manipulera resultatet genom att presentera felaktig 
finansiell information i syfte att påverka ekonomiska utfall. 

______________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
  

”Earnings management occurs when managers use judgement in financial reporting 
and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some 
stakeholder about the underlying economic performance of the comany or to influence 
contractual outcomes that depend on reported accouting numbers.” (Healy & Wahlén, 
1999, s. 368)1 

De senaste åren har intresset för fastighetsaktier och antalet noterade fastighetsföretag 
på den svenska aktiemarknaden ökat (Bråse, 2015, s. 8; Ström, 2014, s. 6-7). En 
aktienotering innebär vanligtvis att ägarspridningen ökar, vilket resulterar i ett ökat 
antal intressenter som efterfrågar tillförlitlig och relevant finansiell information (Beyer 
et al., 2010, s. 296-297). Den finansiella informationen har en väsentlig betydelse i den 
ekonomiska beslutsprocessen för ett företags externa intressenter (Beyer et al., 2010, s. 
296; Healy & Wahlén, 1999, s. 366). Vidare menar Fields & Vincent (2001, s. 261) att 
dagens marknad är imperfekt, vilket är en av orsakerna till efterfrågan för den 
finansiella informationen.  

Enligt Healy & Wahlén (1999, s. 366) är den finansiella rapporten ett sätt för 
företagsledningen att kommunicera företagets resultat. Den finansiella informationen 
som företagsledningen kommunicerar har en väsentlig betydelse i beslutsprocessen för 
företagets externa intressenter, vilket även påpekas i regelverket för finansiell 
rapportering (Beyer et al., 2010, s. 296; FAR Akademi, 2014, s. 7; Healy & Wahlén, 
1999, s. 366). Enligt Fields et al. (2001, s. 262) har företagsledarna ett 
informationsövertag vad gäller företagets faktiska möjligheter och risker, i jämförsele 
med företagets externa intressenter. Det resulterar i en informationsasymmetri mellan 
parterna, vilket företagsledarna kan utnyttja (Fields & Vincent, 2001, s. 257). Vidare är 

                                                
1 “Earnings management (EM) inträffar när en ledande befattningshavare använder sitt 
omdöme vid den finansiella rapporteringen och strukturerar transaktioner i syfte att 
ändra finansiell information i syfte att missleda intressenter om företagens finansiella 
ställning, eller påverka avtalsutfall som beroende på den finansiella informationen” 
(Healy & Wahlen, 1999, s. 368, egen översättning). 
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det företagsledningen som är ansvariga för den finansiella rapporteringen, där 
avvägningar görs mellan informationens relevans och tillförlitlighet med utgångspunkt 
från ett investeringsperspektiv (FAR Akademi, 2014, s. 5, s. 333-335). Ett resultat enligt 
Healy & Wahlén (1999, s. 366) är att företagsledningen felaktigt kan tillämpa 
redovisningsregler i syfte att påverka ekonomiska utfall eller vilseleda externa 
intressenter. Vidare kännetecknas en finansiell rapport av hög kvalité att återge en 
aktuell och rättvisbild av företagets finansiella ställning, vilket minskar risken för EM 
(Ball, 2006, s. 9). 

Under 2000-talet skedde två stora företagsskandaler i Enron och Worldcom, vilket kan 
hänföras till earnings management (EM) (Elias, 2004, s. 86). Företagsskandalerna fick 
enligt Sridharan et al. (2002, s. 20) stora effekter i samhället i form av ekonomiska 
förluster och ett minskat förtroende för den finansiella rapporteringen. Enligt Millman 
(2002, s. 16-17) var en av orsaken till Enron skandalen att företagsledningen ville uppnå 
de externa förväntningar och valde att bortse från samhällets etiska principer. En av 
konsekvenserna av företagsskandalerna var kravet på en ökad reglering för den 
finansiella rapporteringen (Sridharan et al., 2002, s. 19). I Europa infördes regelverket 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 2005 i syfte att förbättra kvalitén 
och jämförbarheten för den finansiella rapporteringen (EU, 2002, s. 3; FAR Akademi, 
2014, s. 13).  

Enligt Healy & Wahlén (1999, s. 370) finns det främst tre orsaker till att företagsledare 
manipulera resultatet, vilket är; 1) kapitalmarknadens förväntningar, 2) 
marknadsregleringar och 3) kontraktsförhållanden. Företagsledarna kan enligt Zang 
(2012, s. 676) manipulera resultatet genom accruals earnings management (AM) eller 
real activities manipulation (RAM). RAM innebär att företagsledarna genom en 
målmedvetenheten handling påverkar resultatet i en viss riktning. Däremot innebär AM 
att företagsledaren byter redovisningsprinciper för att förändra resultatet. I valet av EM-
strategi tar företagsledarna hänsyn till kostnaden och tidpunkten (Zang, 2012, s. 700). 
Studier gjorda av Graham et al., (2005, s. 35) konstaterar att företagsledarna föredrar att 
använda RAM i motsatsen till AM. Däremot har det visat sig att det är svårt att 
upptäcka och dokumentera EM (Dechow & Skinner, 2000, s. 236; Healy & Wahlén, 
1999, s. 370). Vidare konstaterar Dechow et al., (1996, s. 3) att om EM upptäcks får det 
en rad negativa konsekvenser för företaget och aktieägarna. 

Tidigare studier i Nya Zeeland på fastighetsföretag har konstaterat att 
sammansättningen av fastighetsportföljen påverkar benägenheten till EM (Lian & 
Dong, 2014, s. 122). Samtidigt finns det stora skillnader i lagstiftning mellan olika 
länder, vilket gör studien svår att generalisera (Liang & Dong, 2014, s. 123). Liao et al., 
(2011, s. 93-94) anser även att fastighetsföretag använder sig av andra EM-strategier i 
jämförelse mot andra företag. Orsaken enligt Liao et al., (2011) är att det finns en 
skillnad i intäkts- och kapitalstrukturen.  

Genom en ökad förståelse för sambandet mellan sammansättningen av 
fastighetsportföljen och benägenheten till EM hos svenska börsnoterade 
fastighetsföretag, kan ett ramverk skapas för att förstå fenomenet. Ett ramverk behövs 
för att kunna öka sannolikheten att förstå, upptäcka och förebygga de skadliga 
beteenden som ger upphov till EM (Nelson et al., 2003, s. 18). Förståelsen är nödvändig 
för att kunna åstadkomma en effektiv kapitalallokering på den finansiella marknaden 
(Beyer et al., 2010, s. 296-298; Healy & Palepu, 2001, s. 406-408).  
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1.2 Problemdiskussion  
 
EM är ett problem för det enskilda företaget och samhället, eftersom EM minskar 
förtroendet för den finansiella rapporteringen, vilket är en grundförutsättning för en 
fungerande finansiellmarknad (Sloan, 1996, s. 290-292; Sridharan, et al., 2002, s. 20). 
Den finansiella rapporteringen påverkas av en rad olika faktorer, vilket styrs av 
kapitalmarknaden och de nationella myndigheterna (Burgstahler et al., 2006, s. 1012). 
Det är viktigt att den finansiella informationen är tidsenligt och relevant, för att 
förmedla företagets verkliga finansiella ställning, vilket bidrar till en effektiv 
kapitalallokering (Healy & Palepu, 2001, s. 406-408). 

Tidigare studier har konstaterar att företag som använt EM i syfte att uppnå de externa 
förväntningarna, haft en bättre kortsiktig finansiellutveckling i förhållande till företag 
som inte nått upp till de externa förväntningarna (Bhojraj et al., 2009, s. 2385; Gunny, 
2010, s. 886). Det finns även flera långsiktigt negativa konsekvenser av EM i form av 
lägre aktievärdering, högre kapitalkostnader och att företagsledningen undviker 
lönsamma investeringar (Bhojraj et al., 2009, s. 2385; Dechow et al., 1996, s. 30-31; 
Graham et al., 2005, s. 5-6). 

Orsaken till att EM förekommer kan förklaras utifrån företagsledningens målsättning att 
uppfylla de externa förväntningarna (Graham et al., 2005, s. 65-66; Dechow & Skinner, 
2000, s. 248). Enligt Burgstahler & Dichev (1997, s. 124) använder sig 
företagsledningen av EM i syfte att dölja sjunkande marginaler eller att undvika 
förluster. Vidare konstaterar Fields et al. (2001) att det finns ett samband mellan EM 
och företags bonusprogram, lånevillkor, aktievärdering och externa förväntningar. Det 
har även visat sig att flexibilitet i redovisningen har en positivt påverka på EM (Graham 
et al. 2005, s. 68; Zang, 2012, s. 700-701). 

EM förekommer i två former, AM och RAM, vilka är negativt korrelerade med 
varandra (Zang, 2012, s. 700). Företagsledarna överväger valet av EM-strategi beroende 
på den kostnadsfördelen som respektive EM-metod kan medföra (Zang, 2012, s. 700). 
Cohen et al., (2008, s. 785) konstaterar att EM ökat efter SOX-perioden, där det skett en 
ökning av RAM och en minskning av AM. Generellt sett är det komplicerat att upptäcka 
EM, vilket beror på att det är svårt att påvisa i vilken grad resultatet manipulerats 
(Healy & Wahlén, 1999, s. 370). Det har även visat sig att RAM är betydligt svårare att 
upptäcka i jämförelse mot AM (Cohen et al., 2008, s. 783; Cohen & Zarowin, 2010, s. 
4). Vidare konstaterar Graham et al., (2005, s. 35) att RAM är den EM-metoden 
företagsledarna föredrar att använda. Samtidigt är det RAM som anses medföra de 
största negativa konsekvenserna för företaget och dess aktieägare, särskilt utsatta är 
företag med en stor andel tillgångar (Cohen et al., 2008, s. 759; Gunny, 2005, s. 2, s. 29; 
Roychowdhury, 2006, s. 338). 

Graham & Knight (2000, s. 24) konstaterar att det inte är svårare att bedöma den 
finansiella situationen för ett fastighetsföretag i förhållande till andra kategorier av 
företag. Däremot konstaterar Liao et al., (2011, s. 93-94) och Liang & Dong (2014, s. 
122) att fastighetsföretagen använder sig av andra EM-strategier, vilket påverkar 
förmågan att bedöma fastighetsföretagens finansiella ställning. Vidare konstaterar Healy 
& Wahlén (1999, s. 375) att investerarare oftast upptäcker EM inom 
fastighetsbranschen, eftersom det finns utförliga upplysningarna i den finansiella 
rapporten. Däremot konstaterar Liang & Dong (2014, s. 122-123) att det är svårare att 
upptäcka EM inom fastighetsbranschen, trots de upplysningarna som återfinns i den 
finansiella rapporten. Liang & Dong (2014, s. 123) anser även att investerare förutom 
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upplysningarna i den finansiella rapporten även måste ta hänsyn till de individuella 
fastigheterna för att bedöma förekomsten av EM.  

Tidigare studier vilket studerat EM inom fastighetsbranschen har konstaterat att det 
finns ett samband mellan olika fastighetskategorier och benägenheten till EM (Liang & 
Dong, 2014, s. 122). Vidare anser även Liao et al., (2011, s. 104) att företagsledningen i 
fastighetsföretag i lägre utsträckning kan använda AM i jämförelse mot andra företag. 
Tidigare studier är gjorda utanför Sverige och författarna påpekar att det finns vissa 
svårigheter i att generalisera resultaten, eftersom det finns betydande skillnader i 
lagstiftning mellan olika länder (Liang & Dong, 2014, s. 123; Liao et al., 2011, s. 106-
107).  

Utifrån genomgången av tidigare studier, kan vi konstatera att det inte genomförts 
någon studie om sambandet mellan benägenheten till EM och sammansättningen av 
fastighetsportföljen för svenska börsnoterade fastighetsföretag. Det är därför aktuellt 
och relevant att göra studie i syfte att bidra med ny kunskap inom EM. Studien är 
nödvändig eftersom det behövs ytterligare kunskap om EM för att kunna påbörja 
utformningen av ett ramverk, vilket är till nytta för investerare, aktieägare, myndigheter 
och övriga intressenter. Ramverket kommer att resultera i en ökad kunskap för att 
förstå, upptäcka och förebygga EM.  

1.3 Problemformulering 
 
Studien avser att besvara följande problem:  

Hur påverkar fastighetsportföljens sammansättning benägenheten till earnings 
management hos svenska börsnoterade fastighetsföretag? 

I den här studien innebär sammansättningen av fastighetsportföljen den procentuella 
ytandelen utifrån fastighetskategori eller fastighetsregion. En mer utförlig redogörelse 
för begreppen fastighetskategori och fastighetsregion görs i avsnitt ”1.7 
Begreppsdefinitioner”. 

1.4 Studiens syfte  
 
Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur fastighetsportföljen påverkar 
benägenheten till EM hos svenska börsnoterade fastighetsföretag. Det första delsyftet är 
att kartlägga sammansättning av fastighetsportföljerna, utifrån fastighetskategori och 
fastighetsregion, för företagen. Det andra delsyftet är att skatta AM och RAM för 
företagen. Vidare har studien även som syfte att undersöka hur benägenheten till EM 
påverkar företagens finansiella rapportering i avseende på tillförlitlighet och relevans.  

1.5 Teoretisk och praktiskt bidrag 
 
Det teoretiska bidraget från studien är att den bidrar med en ökad kunskap om EM, i 
form av fastighetsportföljens inverkan på benägenheten till EM hos svenska 
börsnoterade fastighetsföretag. Tidigare EM-studier har i första hand fokuserat på en 
rad ekonomiska faktorer, den här studien har som syfte att undersöka ytterligare 
aspekter som kan påverka och förklara benägenheten till EM. Studiens generaliserbarhet 
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kan tillämpas på tidsperioden 2005-2013 för svenska börsnoterade fastighetsföretag. 
Studien bidrar även med teoretisk kunskap vad gäller incitamenten till EM. Vidare 
bidrar studien med en ökad kunskap om förståelsen för fastighetsföretagens finansiella 
rapportering, i avseende på tillförlitlighet och relevans.  

Det praktiska bidraget med studien är att aktieägare, banker, revisorer, myndigheter och 
övriga externa intressenter får en ökad förståelse för sambandet mellan 
sammansättningen av fastighetsportföljen och benägenheten till EM. Studiens resultat 
bidrar till att intressenterna kan skapa sig ett bättre beslutsunderlag, där det kan ta 
hänsyn till ett flertal tidigare outforskade aspekter och därmed bedöma sannolikheten 
för EM.  

1.6 Avgränsning 
 
Studien avgränsas till att undersöka benägenheten till EM hos svenska börsnoterade 
fastighetsföretag. Orsaken till avgränsningen är att tidigare studier konstaterat att det 
finns skillnader i olika länders lagstiftning, vilket kan påverka studiens resultat (Liang 
& Dong, 2014). Vidare ingår enbart fastighetskategorierna; bostäder, kontor, butik och 
industri vid undersökningen av benägenheten till EM. Orsaken är att 
fastighetskategorierna är tydligt avgränsade och ingår i IPD Svenskt fastighetsindex. I 
studien ingår samtliga fastighetsföretag som under undersökningsperioden varit 
noterade på en aktiemarknad, vilket varit godkänd av Finansinspektionen.  

Likartade studier av Liang & Dong (2014) har omfattat en tidsperiod på nio år och åtta 
fastighetsföretag. I jämförelse med deras studie baseras den här studien på 24 
fastighetsföretag och en tidsperiod på nio år. Vi har även manuellt inhämtat data från de 
finansiella rapporterna, för att kunna kartlägga sammansättningen av företagens 
fastighetsportföljer. 

Vidare har vi i studien valt att avgränsat oss till svenska börsnoterade fastighetsföretag 
med sätet i Sverige, vilket har varit noterande på en aktiemarknad mellan åren 2005-
2013. Det aktiehandelsföretag som har haft tillstånd av finansinspektion att bedriva 
handel med aktier är; Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market. 
Orsaken till varför vi valt de aktiemarknaderna är att de enligt Finansinspektionen (FI, 
2007) omfattas av ett liknande regelverk vad gäller den finansiella rapporteringen, 
vilket ökar jämförbarheten mellan företagen.  

1.7 Begreppsdefinitioner 
 
Det finns vissa begrepp som vi anser är viktiga att definiera och förklara, för att förstå 
studiens resonemang och tidigare studier. 

Accruals earnings management (AM) -En EM-metod, vilket innebär att en individ 
påverkar resultatet genom att periodisera företagets resultat felaktigt.  

Earnings management (EM) -Det engelska begreppet för resultat manipulering. Det 
betyder att företagsledningen eller en individ påverkat resultatet i syfte att påverka ett 
ekonomiskt utfall. Det är företaget, aktieägarna och de externa intressenterna som 
påverkas av EM.  
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Earnings management, skattning: I den här studien definieras EM som skillnaden 
mellan den estimerade finansiella posten och den faktiska finansiella posten, vilket är ett 
tillvägagångssätt för företagsledningen att påverka resultatet. Det är viktigt att läsaren är 
medveten om att vi i den här studien inte avser att bekräfta förekomsten av EM hos de 
undersökta fastighetsföretagen. Vidare innebär det att vi enbart vill påvisa att 
sammansättningen av fastighetsportföljen påverkar benägenheten till EM, förutsatt 
studiens skattningar av EM.  

Fastighetsföretag –Ett företag vars huvudsakligen verksamhet är att äga, förvalta och 
utveckla fastigheter.  

Fastighetskategori -Fastigheter kan delas upp i olika kategorier. Bostadsfastigheter är 
privata bostäder i hyreshusenheter och kommersiella fastigheter består av butiks-, 
kontors-, industri-, och övriga fastigheter.  

Fastighetsportfölj -Är samtliga fastigheter ett företag äger. I den här studien baseras 
fastighetsportföljen antingen på fastighetskategori eller fastighetsregion.  

Fastighetsportföljens sammansättning baserat på fastighetskategori -Den 
procentuella ytandelen fastigheter ett företag äger utifrån fastighetskategorierna; butik, 
bostäder, industri, kontor och övrigt. Samtliga fastighetskategorier motsvarar 100 % av 
ett företags fastighetsportfölj.  

Fastighetsportföljens sammansättning baserat på fastighetsregion -Den 
procentuella ytandelen fastigheter ett företag äger i en geografisk region, i den här 
studien ingår regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige. De fyra 
regionerna motsvarar 100 % av det enskilda företagets fastighetsportfölj. 

Fastighetsregion -Den geografiska placeringen för en fastighet som ett företag äger.  

Green Building -En certifiering för byggnader som ställer krav på energianvändningen 
i en byggnad.  

Incitament till EM -En faktor som påverkar det mänskliga handlandet vilket resulterar 
i EM. Tidigare studier har konstaterat att ett flertal ekonomiska faktorer påverkar EM. I 
den här studien är även sammansättningen av fastighetsportföljen en faktor som 
påverkar incitamenten till EM.  

Kommersiella fastigheter -Fastigheter som disponeras av näringsidkare i syfte att 
bedriva näringsverksamhet. Kommersiella fastigheter består av alla kategorier av 
fastigheter som inte är bostadsfastigheter, i den här studien består kommersiella 
fastigheter av; kontors-, butiks- och industrifastigheter.  

Real activities manipulation (RAM) – En EM-metod, vilket innebär att 
företagsledningen påverkar resultatet genom aktivt handlande. RAM anses vara den 
skadligaste formen av EM. I tidigare studier omnämns RAM även som REM, RM eller 
RA.  

Real Estate Investment Trust (REIT) -En företagsform som direkt eller indirekt äger 
fastigheter. Strukturen och regelverket på företagsformen REIT variera mellan olika 
länder. I vissa länder är REIT ett börsnoterat företag som äger, förvaltar och utvecklar 
fastigheter. I andra länder är REIT en fastighetsfond som äger andelar i andra 
fastighetsföretag.  
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SOX-perioden –I USA kallas perioden efter 2002 för Sarbanes Oxley perioden, vilket 
innebar en mer omfattande reglering av den finansiell rapportering och den finansiella 
marknaden.  
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER  
______________________________________________________________________ 
I avsnittet ger vi läsaren en förförståelse för våra vetenskapliga utgångspunkter. 
Orsaken är att läsaren kritiskt ska kunna granska arbetet och resultat. Studien bygger 
på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Vi har samla in kvantitativ data från 
företagens finansiella rapporter. Efter att vi samlat in data har vi formulerat hypoteser 
och gjort en empiriskprövning, baserat på studiens problemformulering. 

______________________________________________________________________ 

2.1 Förförståelse 
 
Vid vetenskapliga studier bör författarna redogöra för vilka bakgrundsfaktorer som kan 
påverka studien (Bjereld et al., 2009, s. 14; Bryman & Bell, 2011, s. 30;). Enligt 
Johansson Lindfors (1993, s. 25, s. 76) påverkas studien av författarnas föreställningar 
och erfarenheterna, vilket avspeglas i processen. Bryman (2008, s. 45) har studerat 
problematiken kring forskarnas bakgrund och kommit fram till att forskare i allt högre 
grad redovisar bakgrundsfaktorer, vilket kan tänkas påverka studien. Därför har vi valt 
att redovisa våra bakgrundsfaktorer som kan tänkas påverka studien.  

Vi som genomfört studien studerar på Civilekonomprogrammet med en 
företagsekonomisk inriktning vid Handelshögskolan i Umeå. I utbildningen ingår kurser 
inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och svensk lagstiftning. På avancerad 
nivå har vi läst kursen Accouting Auditing and Control D 30 HP. I kursen ingår ämnen 
som berör finansiering, finansiell rapportering, intern redovisning och revision. Vi har 
sedan tidigare viss erfarenhet av praktisk bokföring. 

En av oss har även sedan tidigare viss erfarenhet av fastighetsbranschen. Det finns både 
fördelar och nackdelar med tidigare erfarenheter. En av fördelarna är kunskapen om 
fastighetsbranschen, däremot är en av nackdelar de förutfattade meningar som kan 
finnas vad gäller EM inom fastighetsbranschen. För att komma tillrätta med 
problematiken har vi i arbete valt att basera våra slutsatser på objektiva argument. 
Genom att göra det undviker vi att våra slutsatser påverkas av våra förutfattade 
meningar.  

Orsaken till varför vi valt att studera EM hos svenska börsnoterade fastighetsföretag är 
den tidigare erfarenheten av fastighetsbranschen och intresset för redovisning. Det har 
påverkat utformningen av studien, där vi valt en kvantitativ metod istället för en 
kvalitativ metod. En bidragande orsak till valet är att redovisning generellt sätt består av 
finansiell information i form av siffror och nyckeltal. Vidare har vi genom att vi 
redogjort för våra bakgrundsfaktorer, fått en insikt i hur arbetet och studieprocessen kan 
påverkas utifrån våra tidigare erfarenheter. 

2.2 Kunskapssyn 
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns två grundläggande vetenskapliga 
förhållningsätt, vilket är positivism och hermeneutik. Positivismen syftar till att skapa 
en "förklaring för mänskligt beteende", vilket görs genom att objektivt samla in data 
och analyseras data utifrån vetenskapliga metoder (Bryman & Bell, 2013, s. 36-38). 
Vidare beskrivs hermeneutiken av Bryman och Bell (2013, s. 38) som "förståelse av 
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människors beteende". Inom hermeneutiken läggs en stor vikt vid tolkningarna av en 
händelse, där tolkningen är den huvudsakliga forskningsmetoden (Bryman & Bell, 
2013, s38). Det finns således en oförenlighet mellan de två synsätten, eftersom de ser på 
samhällsvetenskaplig forskning ur två olika perspektiv.  

Studien baseras på en positivistisk kunskapssyn, vilket föll sig naturligt utifrån studiens 
syfte och problemformulering. Vi vill således undersöka hur fastighetsportföljen 
påverkar benägenheten till EM, genom att objektivt samla in data, vilket tolkas utifrån 
beprövade vetenskapliga metoder och bidrar till en ökad förståelse för EM. Det finns en 
mängd tidigare EM-studier, som använt ett likartat tillvägagångssätt för att statiskt 
skatta och upptäcka EM. Genom att vi använder oss av beprövade metoder för att 
undersöka statistiska samband för datamaterialet, kan vi analysera resultat och komma 
fram till empiriska slutsatser (Smith, 2011, s. 16).  

I likhet med tidigare EM-studier av Jones (1991), Roychowdhury (2006) och Liang & 
Dong (2014), vilket baseras på en positivistisk kunskapssyn, inhämtar vi data objektivt 
från fastighetsföretagens finansiella rapporter, vilket vi undersökt statistiskt. Vidare är 
positivismen enligt Smith (2011, s. 16) och Lukka & Kasanen (1995, s. 74-75) det mest 
förekommande synsättet för studier inom redovisningsområdet, vilket ytterligare stödjer 
vårt val av kunskapssyn.  

2.3 Vetenskapligt synsätt och perspektiv 
 
Författarnas vetenskapliga synsätt påverkar de tolkningar som görs i studien (Bryman & 
Bell, 2013, s. 45). Svenning (2003, s. 22) anser att forskarna bör redogöra för sitt 
vetenskapliga synsätt, orsaken är att läsaren lättare skall kunna tolka studien. Enligt 
Bryman & Bell (2013, s. 42) finns det två vetenskapliga synsätt; det objektiva- och det 
konstruktiva synsättet. Det objektiva synsättet innebär att verkligheten påverkas av 
yttrefaktorer som individer inte kan påverka, i förhållande till det konstruktiva synsättet 
som utgår ifrån att verkligheten konstrueras av individer och deras sociala interaktion 
(Bryman & Bell, 2013, s. 42-43). 
 
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 49) är ett objektivt synsätt lämpligt vid insamling och 
analys av mätbar data. Vidare menar Connole (1993, refererad i Smith, 2011, s. 5) att 
objektiviteten är beroende av författarens förmåga att korrigera felkällor i förhållande 
till studiens data. I den här studien har vi valt att använda oss av det objektiva synsättet 
eftersom vi anser att det objektiva synsättet är det mest lämpad synsättet utifrån studiens 
syfte och problem. Om vi däremot valt att studera förståelsen för vilka personliga 
incitament hos företagsledare som ger upphov till EM, anser vi att det konstruktiva 
synsättet skulle varit mer lämpat. 

2.4 Angreppssätt 
 
Vid samhällsvetenskaplig forskning finns det två vanligt förekommande angreppssätt, 
ett deduktiv och ett induktivt angreppsätt. Ett deduktivt angreppsättet utgår ifrån 
befintliga teorier och resulterar vanligtvis i att slutsatser kan baseras utifrån en viss 
händelse (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Bryman och Bell (2013, s. 31) illustrerar i 
figur 1 en deduktivprocess. Studien inleds genom utvärdera befintliga teorierna, vilket 
används för att generera hypoteser. Efter hypotesgenereringen sker insamlandet av data, 
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vilket undersöks mot studiens hypoteser, beroende på resultat förkastas eller bekräftas 
hypoteserna. Efter att hypoteserna förkastats eller bekräftas har ny kunskap genererats 
och befintliga teorier kan kompletteras.  

 
Figur 1. Det deduktiva angreppsättet (Bryman & Bell, 2013, s. 31) 

Ett alternativ till ett deduktiv angreppsätt är ett induktivt angreppsättet. Ett induktivt 
angreppssätt används vanligtvis när det saknas befintliga teorier. Metoden är lämplig 
när studien har till syfte att generera ny teori och kunskap inom ett tidigare outforskade 
teoriområde (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Vidare anser Smith (2011, s. 22) att både 
ett deduktivt angreppssätt och ett induktiv angreppsätt är användbart inom 
forskningsområdet redovisning. Däremot bidrar ett deduktivt angreppsättet till fler 
valmöjligheter av vetenskapliga metoder, vilket resulterar i en högre tillförlitlighet 
(Smith, 2011, s. 22). I likhet med tidigare EM-studier av Jones (1991), Roychowdhury 
(2006) och Liang & Dong (2014), använder vi befintliga teorier för att generera 
hypoteser vilket sedan testas, vilket innebär att vi använt oss av ett deduktivt 
angreppsättet.  

2.5 Undersökningsmetod  
 

Smith (2011, s. 53-54) anser att metodvalet skall avspeglas i studiens frågeställning, 
datatillgång och vad studien har till syfte att mäta. Tidigare studier gjorda av Jones 
(1991), Roychowdhury (2006) och Cohen et al. (2008), Badertscher (2011) har baserat 
på en kvantitativ metod där arkivdata används för att skatta EM. I likhet med tidigare 
studier, har vår studie en likartad frågeställning och datatillgång. Därför har vi valt att 
använda oss av en kvantitativ metod utifrån en tvärsnittsstudie för varje företag och år, 
baserat på sekundär arkivdata från de företag som ingått i studien. 

 
2.5.1 Kvantitativ undersökningsmetod  
 
Det är vanligt förekommande att EM-studier baseras på en kvantitativ 
undersökningsmetod. Tidigare studier av Jones (1991) och Roychowdhury (2006) vilket 
haft en stor inverkan på forskningsområdet EM har baserats på en kvantitativ 
undersökningsmetod. Vidare har även likartade studier av Liang & Dong (2014), vilket 
studerat benägenheten till EM och sammansättningen av fastighetsportföljen baserats på 
en kvantitativ undersökningsmetod. Utifrån det ovanstående resonemanget anser vi att 
en kvantitativ undersökningsmetod är den mest ändamålsenliga metoden att använda, 
för att besvara studiens syfte och problem.  

En kvantitativ undersökningsmetod är enligt Bryman & Bell (2013, s. 48) lämplig för 
en studie med ett deduktiva synsätt, en positivistisk kunskapssyn och en objektiv 
verklighetsuppfattning, vilket den här studien har. Genom att vi använt oss av en 

Teori! Hypoteser! Datainsamling! Resultat!
Hypoteser!

bekräXas!eller!
förkastas!

Omformulering!
av!teori!
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kvantitativ undersökningsmetod kan vi undersöka statistiska samband baserat på 
hypotesprövning (Svenning, 2003, s. 75). Vidare anser Smith (2011, s. 54) att studier 
inom redovisning som har till syfte att undersöka sambandet mellan olika variabler och 
har tillgång till en stor mängd sekundär data, bör använda statistiska modeller för att 
förklara sambandet. Om vi istället skulle valt att studera förståelsen för ett fåtal 
företagsledares personliga motiv till EM skulle en kvalitativ undersökningsmetod varit 
mer lämpad. Orsaken är att en kvalitativ undersökningsmetod försöker förklara 
uppkomsten av data, utifrån individers beteende i form av motiven, värderingarna och 
den aktuella kontexten (Bryman & Bell, 2013, s. 49; Smith, 2011, s. 59-60).  

Det finns både fördelar och nackdelar med en kvantitativ metod. Enligt Denscombe 
(2010, s. 269) är fördelen med en kvantitativ metod att en stor mängd data på ett 
effektivt sätt kan undersökas och analysera, vilket bidrar till en hög trovärdighet. En 
nackdel med den kvantitativa metoden är att det finns svårigheter i att tolka och 
beskriva orsaken till det inhämtade datamaterialet, utöver de statistiska sambanden som 
kan påvisas (Smith, 2011, s. 59). Vidare är syftet med studien att undersöka ett 
orsakssamband, därför anser vi att den kvantitativa metoden, som baseras på sekundär 
arkivdata, är den mest lämpade metoden för att uppfylla studiens syfte.  

Vidare ville vi statistiskt testa studiens urvalsgrupp, vid en sådan avsikt är det enligt 
Hyde (2000, s. 84) och Lukka & Kasanen (1995, s. 71) en fördel att använda sig av en 
kvantitativ metod. Nackdelarna med en kvantitativ metod är att det kan vara svårare att 
skapa sig en djupare förståelse för fenomenet och att resultatet i sig inte säger något om 
den framtida utvecklingen (Lukka & Kasanen, 1995, s. 75). Trots nackdelarna med en 
kvantitativ metod, anser vi att en kvantitativ metod är den mest lämpade metoden att 
använda utifrån tillgången till data och studiens syfte.  

 
2.5.2 Tvärsnittsstudie  
 
Det finns ingen forskningsmetod som anses vara den mest lämpad i alla situationer, 
valet av metod beror på studiens problem, datatillgång och syfte (Smith, 2011, s. 53). 
De metoder som går att använda i studien är en tvärsnittsstudie eller en tidsseriestudie. 
Tvärsnittsstudier är designade för att undersöka mer än en observation vid ett särskilt 
tillfälle (Saunders, 2012, s. 669). I den här studien har vi använt oss av en 
tvärsnittsstudie, där vi hämtat data från en tidpunkt, som baserats på den ekonomiska 
situation företaget befunnit sig i vid bokslutsdagen. Vid tvärsnittsstudier använder 
forskare en stor mängd data för att hitta samband mellan de insamlade variablerna 
(Bryman & Bell, 2013, s. 77). 

Vidare är det möjligt att se trender när en studie baseras på tidsseriedata, där även 
framtida prognoser till viss del kan göras (Saunders, 2012, s. 527). För att göra det 
jämförs de inhämtade variablerna mellan de valda tidsperioderna. I den här studien 
skulle det innebära att ett antal företag skulle studeras mellan åren 2005-2013, för att 
utvärdera om det skett en förändring av EM över tid. En svaghet är att eventuella 
förändringar i redovisningsregler gör det svårt att jämföra variablerna mellan olika 
tidsperioder (Smith, 2011, s. 145).  

Som vi tidigare redogjort för baseras tidigare forskning inom EM främst på 
tvärsnittsstudier. Där tvärsnittsstudier har varit den mest effektiva metoden för att 
upptäcka EM i jämförelse med tidsseriestudier (Bartov et al., 2000, s. 424). Vidare 
bidrar eventuella förändringar av redovisningsregler och förändringen i antal noterade 
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företag, i en viss svårighet i att utföra en tidsseriestudie, därför har vi valt att basera 
studien på en tvärsnittsstudie. 

 
2.5.3 Sekundärdata  
 
Studien baseras på sekundärdata, vilket är data som insamlats från en sekundärkälla i 
form av en databas.  Sekundärdata är insamlad av en tredje part och är lämplig att 
analysera i syfte att producera ny kunskap (Saunders, 2012, s. 681). Fördelen med att 
basera studien på sekundärdata, är den låga kostnaden och att en tidsbesparing kan 
göras, i jämförelse med att själv samla in data från ursprungskällan. Genom 
tidsbesparingen kan större resurser läggas på analys och tolkning av resultatet 
(Saunders, 2012, s. 317-318). Det finns även vissa nackdelar med sekundärdata. En av 
nackdelarna är att avgöra kvalitén på sekundärdata, där presentationen av sekundärdata 
kan innehålla generella definitioner och summeringar, som inte är anpassade till studien 
(Saunders, 2012, s. 319-320). I vår studie innebär det att sekundärdata som inhämtats 
från databaserna i många fall varit strukturerad utifrån utformningen av en allmän 
finansiell rapport, vilket bidragit till att fastighetsspecifika poster redovisas i allmänna 
termer. För att lösa problemet hr vi valt att använda oss av databasen Thomson Reuters 
Datastream där vi hämtat specifika poster, som på bästa möjliga sätt, avspeglar 
fastighetsföretagens finansiella rapport i avseende på strukturen för de finansiella 
posterna.  

Ett alternativ till sekundärdata vore att vi själva inhämta data från fastighetsföretagen. 
Det skulle vara en tidskrävande metod, samtidigt som det skulle bidra till att vi skulle 
behöva klassificera en del av de finansiella posterna utifrån ett ramverk. Orsaken till att 
vi skulle behöva göra en klassificering är att strukturen på den finansiella rapporten 
skiljer sig mellan olika företag. Det skulle bidra till att bedömningar skulle behöva 
göras för de finansiella posterna, vilket skulle resultera i att felaktigheter skulle kunna 
uppkomma. Det skulle innebära en minskad replikerbarhet för studien och således 
påverkar reliabilitet. 

 
2.5.4 Reliabilitet och validitet  
 
För att nå en god generaliserbarhet vid kvantitativa studier är det även viktigt att studien 
tar hänsyn validiteten och reliabiliteten.  

Studiens validitet beror enligt Smith (2011, s. 146) på urvalet av företag, där 
felaktigheter kan uppkomma på grund utav branschspecifika företeelser vilket beskrivs 
som ett matchningsproblem. I studien har vi valt att inhämta och undersöka hela 
populationen, vilket minskar matchningsproblematiken. Vidare menar Dahmström 
(2005, s. 335) att en god validitet nås genom att mäta rätt variabler. Genom att vi använt 
beprövade metoder och modeller nås en god validitet. Orsaken är att metoderna och 
modellerna utvecklats under en lång tidsperiod, där tidigare studier konstaterat och 
utvärderat hur skattning av EM bör göras för att nå en hög validitet.  

För att nå en god reliabilitet är det viktigt att insamlingen av data sker systematiskt och 
standardiserat för att minska risken för felaktigheter (Dahmström, 2005, s. 334; Körner 
et al., 2005, s. 15). I studien har vi använt oss av standardiserade databaser i högsta 
möjliga mån, vilket minskar risken för felaktigheter vid datainsamlingen. Eftersom vi 
även manuellt inhämtat information om företagens fastighetsportföljer, innebär det att 
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felaktigheter kan ha uppkommit, vilket kan påverkat resultat. Vidare innebär det att vi 
studien på ett systematisk och standardiserat tillvägagångsätt sammanställt data i 
Microsoft Excel, där vi kategoriserat fastigheterna utifrån IPD Svenskt fastighetsindex 
och fastigheternas geografiska placering. Det bidrar till en minskad risk för eventuella 
felaktigheter vid insamlingen av data.  

2.6 Litteratursökning 
 
Bryman och Bell (2013, s. 111) beskriver hur en litteratursökning bör genomföras, för 
att undersöka vilka studier som bidragit till relevant teorier inom forskningsområdet. 
Vidare anser Bryman och Bell (2013, s. 111) att en studie bör ta hänsyn till följande 
aspekter vid en litteratursökning:  

• Vad är redan bekant eller känt på området? 
• Vilka begrepp och teorier är relevanta för området? 
• Vilka metoder och forskningsstrategier har tillämpats på området? 
• Finns det några viktiga motsättningar? 
• Finns det några motsägande eller inkonsekventa resultat? 
• Finns det några frågor som inte besvarats? 

Utifrån ovanstående aspekter identifierade vid områden inom EM där empiriskkunskap 
saknas. Vi gjorde det genom att söka i databasen DIVA, Ebsco och Google Scholar 
efter tidigare studier. Inledningsvis gjorde vi allmänna sökningar inom ämnet, för att 
sedan göra mer specifika sökningar, allt eftersom vår kunskap ökade. Sökorden som 
användes var: accruals earnings management, avkastning för fastigheter, diversification 
in real estate, earnings management in real estate, earnings management, earnings 
quality, earnings, real estate industry, fair value, fastighetsbranschen, financial report, 
information asymmetri, investment in real estate, listed property portfolio, manipulate 
earnings, principal-agency problem, prospect theory, real earnings management, real 
estate portfolio, REIT och signaling theory.  

Efter processen med att söka och utvärdera relevanta studier, gjordes ytterligare 
sökningar inom ämnet. Genom litteratursökningen identifierade vi relevanta studier 
vilket haft en stor inverkan på EM-området, det gav oss en bra uppfattning om hur EM-
forskningen utvecklats. Det visade sig även att det fanns relativt få studier gjorda på 
fastighetsföretag och EM.  

 

2.7 Utvärdering av källor  
 
Vid en studie är det viktigt att kritiskt utvärdera de teorier och det data som ingår i 
studien. Enligt Ejvegård (2009, s. 71-73) ska en studie utvärdera följande fyra faktorer, 
vilket ökar studiens tillförlitlighet;  

1) Äkthetskrav, författarna ska undersöka om det materialet som inhämtas är 
äkta. För att göra det har vi i högsta möjliga mån använt oss av 
forskningsartiklar som är referentgranskade, vilket innebär att artiklarna har 
granskats utifrån vetenskapliga grunder. Vidare har vi använt oss av artiklar som 
haft en stor inverkan på EM-området, vilket innebär att artiklarna har 
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förekommit i många EM-studier. För att kontrollera äktheten har vi tagit hänsyn 
till hur många gånger artikeln citerats i andra studier, om artikeln citeras i många 
tidigare studier anser vi att den i hög grad uppfyller äkthetskravet. 

2) Oberoendekrav, innebär att källan ska utvärderas utifrån sitt sammanhang 
och oberoende. För att undersöka oberoendet har vi använt oss av flera studier 
som skilda forskare publicerat inom forskningsområdet, för att undersöka och 
jämföra studiernas slutsatser. När flertalet referentgranskade artiklar indikerar på 
liknande resultat, anser vi att artiklarna bör ses i hög grad ses som oberoende, 
vilket bidrar till att oberoendekravet i hög grad uppfylls.  

3) Färskhetskrav, innebär att det oftast är bättre att studien baseras på en 
tidigare studie, som är gjord nära i tiden eftersom en senare studie tar hänsyn till 
förändringar som skett inom den närmaste tiden. Utifrån Ejvegård (2009, s72-
73) rekommendationer har vi använt oss av studier som ligger nära i tid, 
eftersom kunskapen om EM ökat sedan det uppmärksammades första gången. 
Studier som är gjort närmare i tiden bör rimligen innehålla mer iakttagelser 
eftersom studierna bygger på tidigare studier och nyare observationer. Genom 
att vi använt oss av forskning som är gjord nära i tiden, anser vi att studien i 
högre grad uppfyller färskhetskravet.  

4) Samtidighetskrav, en studie som publicerats nära en händelse anses återge 
händelsen på ett bättre sätt än en senare studie som inte närvarat vid händelsen. 
För att uppfylla samtidighetskravet har vi studerat och refererat till den 
ursprungliga studien, orsaken är att studier som bygger på den ursprungliga 
studien kan ha gjort tolkningar som inte överensstämmer med den ursprungliga 
studien. Genom att vi använt oss av ovanstående tillvägagångsätt, bidrar det till 
att studien får en högre trovärdighet och uppfyller således samtidighetskravet i 
högre utsträckning.  

Utifrån Ejvegård (2009) rekommendationer, vilket vi redogör för ovan, har vi att 
utvärderat de källor som används i studien.  
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3. TIDIGARE EMPIRISK FORSKNING  
______________________________________________________________________ 
I avsnittet börjar vi med att presentera den mest relevanta forskningen som gjorts inom 
EM-området och fastighetsportföljens inverkan på EM, för att det avspeglar studies 
process på ett ändamålsenligt sätt. Vidare bidrar det till att läsaren har en möjlighet att 
på ett enkelt och strukturerat sätt följa kunskapsutvecklingen inom EM. Studierna 
presenteras i kronologisk ordning med den äldsta studien först och den senaste studien 
sist. 
______________________________________________________________________ 

3.1 Tabellsammanfattning av tidigare forskning och litteratur  
 
I tabell 1 presenteras en summering av tidigare forskning inom EM, som är relevant i 
förhållande till studiens syfte och problem. Vi summerar vilken EM-metod som 
används, EM-samband och studiernas huvudsakliga slutsats.  

Tabell 1. Sammanfattning av tidigare studier  

Författare, år EM-metod EM-samband Slutsats 
Jones (1991) AM Under utredning Företagsledningen använder 

AM i syfte att uppvisa en 
sämre finansiell ställning  

Bartov (1993) Avyttra 
tillgångar 

Resultatutjämning  Samband mellan EM, 
avyttring av tillgångar och 
lånevillkor.  

Burgstahler & 
Dichev (1997) 

Kassaflödet, 
sysselsatt 
kapital 

Resultatutjämning EM används för att undvika 
förluster eller att sänka 
kostnaderna i transaktioner 
med intressenter.  

Becker et al. 
(1998) 

AM Valet av revisor Större revisionsföretag 
upptäcker AM i högre grad.  

Teoh et al. (1998) AM Börsnotering Företagsledningen i vissa 
företag använder AM inför 
börsnoteringar, det resulterar i 
lägre framtida avkastning. 

Dechow & 
Skinner (2000) 

AM, 
RAM 

Etik  Både akademiker och utövare 
bör se över sin syn på EM. 

Graham & 
Knight (2000) 

AM Värdering Vid värdering av REITs är 
kassaflöden den mest effektiva 
metoden. 

Elias (2002) EM Etik Konstaterar att individer anser 
att det är försvarbart att 
manipulera den löpande 
verksamheten.  

Graham et al. 
(2005) 

AM, 
RAM 

Resultatutjämning Företag offrar långsiktigt 
ekonomisk värde för att lyckas 
möta kortsiktiga 
förväntningar. 

Gunny (2005) AM RAM Resultatutjämning RAM leder till lägre framtida 
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avkastningen 
Burgstahler et al. 
(2006) 

EM Finansiella 
rapporten 

Kvalitén på den finansiella 
rapporten avgör risken för EM 

Roychowdhury 
(2006) 

RAM Undvika förluster RAM sker genom att påverka 
produktion, 
tillverkningskostnader och 
godtyckliga kostnaderna 

Cohen et al. 
(2008) 

RAM, AM SOX-perioden RAM har ökat och AM har 
minskat efter SOX-perioden. 
RAM är svårare att upptäcka.  

Ambrose & Bian 
(2010) 

Minska 
resultatet 

Utdelning Samband mellan storleken på 
utdelningen och risken för EM 
hos fastighetsföretag.  

Gunny (2010) RAM Resultatutjämning Företagsledningen använder 
RAM för att uppnå 
vinstförväntningar, ger högre 
framtida avkastning. 

Badertscher 
(2011) 

AM, RAM Övervärdering Det finns ett samband mellan 
aktievärderingen och risken 
för EM.  

Liao et al. (2011) AM Kassaflödet Fastighetsföretag använder 
särskilda AM-strategier  

Zang (2012) AM, RAM  Uppfylla 
förväntningar  

Företagsledningen överväger 
kostnaden vid valet av RAM 
eller AM.  

Alcock et al. 
(2013) 

EM Resultatutjämning  Marknadens efterfrågan för 
fastigheter påverkar risken för 
EM.  

Dong (2014) AM, RAM Företagsstrukturen Komplicerade 
företagsstrukturer ökar risken 
för EM hos fastighetsföretag.  

Liang & Dong 
(2014) 

AM, RAM Kategori av 
fastighet 

Avkastningen på fastigheterna 
och fastighetskategorier 
påverkar benägenheten av EM 

3.2 Tidigare forskning inom området Earnings management  
 
I avsnitt 3.2 följer en utförligare genomgång av tidigare relevant EM-forskning, vilket 
presenteras i tabell 1. De tidigare studierna presenteras i kronologisk ordning. 
Presentationerna av studierna innefattar deras slutsatser, tillvägagångssätt, belägg för 
slutsatserna, studiens svagheter respektive styrkor, kopplingar till tidigare studier, 
kunskapsbidrag och anknytningen till den här studien.  

 
Jones (1991) har haft en stor påverkan på efterföljande AM-forskning. Jones (1991) har 
utvecklat en modell för att skatta och upptäcka AM, vilket har använts i flertalet AM-
studier. Vidare har modellen i ett flertal tillfällen visat sig vara effektiv i sin förmåga att 
upptäcka AM. Slutsatsen i studien är att företag som är under myndighetsutredning, vad 
gäller importskydd, använder AM för att minska resultatet och därmed öka chanserna 
till införandet av skyddstullar och således undvika en högre konkurrens (Jones, 1991, s. 
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223). Jones (1991) resultat baseras på företag som varit under importlättnads 
utredningar av ITC i USA. En intressant aspekt i studien är att Jones (1991) studerar 
företag under en unik situation och inte deras beteende under normala förhållanden. 
Vidare undersöker vår studie fastighetsföretag, vilket innebär att skyddstullar inte har 
någon större inverkan på AM, däremot är det intressant att notera hur företagsledningen 
använder AM beroende på företagets situation. Det är även intressant att notera hur 
lagstiftningen påverkar användandet av AM. Jones (1991) utgår i från tidigare studier av 
De Angelo (1986) och McNichols & Wilson (1988) för att konstruera, the Jones model, 
vilket haft ett stort inflytande på framtida AM-studier. Jones (1991) resultat indikerar på 
att lagstiftare bör ta hänsyn till att företag kan använda AM när de är under 
utredningsförhållanden.  

Bartov (1993) konstaterar att företagsledare i onoterade företag väljer att sälja 
långlivade tillgångar vid en viss tidpunkt, för att påverka resultatet eller lånevillkoren 
(Bartov, 1993, s. 854). Studien bidrar till tidigare EM studier genom att konstaterat ett 
nytt EM-beteende hos företagsledare. Bartov (1993) framhäver att tidigare studier 
misslyckat med att påvisa att det finns ett samband mellan EM och försäljningen av 
långlivade tillgångar. Risken för EM beror på företags resultat och belåningsgrad 
(Bartov, E., 1993, s. 851-854). Bartov (1993) slutsatser bygger på ett statistiskt samband 
för 653 observationer mellan åren 1987-1989. En svaghet med studien är att den baseras 
på data som producerats utifrån äldre redovisningsregler. De nya redovisningsreglerna 
som tillkommit efter SOX-perioden kan ha bidragit till att möjligheterna till den här 
kategorin av EM har minskat. Studien är relevant i den här studien eftersom 
fastighetsföretag består av en betydande andel långlivade tillgångar, vilket bidrar till en 
djupare förståelse för EM i en likartad kontext.  

Burgstahler & Dichev (1997) konstaterar att företagsledningen använder EM i syfte att 
undvika förluster eller sjunkande marginaler (Burgstahler & Dichev, 1997, s. 124). 
Företagen gör det genom att manipulera kassaflödet från den löpande verksamheten 
eller att ändra graden av sysselsatt kapital. Burgstahler & Dichev (1997) slutsatser 
bygger på ett statistiskt samband med 64 466 observationer under perioden 1976-1994. 
Svagheten med studien är att den baseras på äldre data, där vissa särskilt reglerade 
branscher har uteslutits. Däremot bygger studien på ett stort urval, vilket ökar 
sannolikheten för att det statistiska sambandet även gäller i andra kontexter. Författarna 
relaterar till tidigare studier genom att konstatera att ett högre antal vinstgivande år ökar 
sannolikheten för EM (Burgstahler & Dichev, 1997, s. 105). Studien bidrar med 
kunskap om när EM används systematiskt för att påverka resultat. Enligt Burgstahler & 
Dichev (1997, s. 124) finns det två orsaker till att EM används, vilket är att minska 
kostnaderna vid transaktioner med företagsintressenter eller en motvilja mot förluster. 
Studien är relevant i den här studien eftersom den ger en förståelse för vilka 
bakomliggande faktorer som påverkar incitamenten till EM. Vidare kan vissa 
fastighetskategorier vara särskilt utsatta, eftersom den underliggande 
fastighetsmarknaden påverkar resultat för den enskilda fastigheten och där med 
företagets resultat, vilket påverkar incitamenten till EM.  

Becker et al. (1998) undersöker sambandet mellan revisionskvalitet och EM. Becker et 
al. (1998)  kommer fram till att kunder hos mindre revisionsföretag i högre grad 
använder EM, i jämförelse med kunder hos de sex största revisionsföretag (Becker et al. 
1998, s. 17). Slutsatsen bygger på en statistisk modell. En fördel med studien är att den 
undersöker möjligheter till att förhindra EM, i jämförelse mot tidigare studier som 
undersöker incitament till EM. Svagheten är att vår studie undersöker börsnoterade 
företag, där majoriteten av företagen troligtvis har större revisionsföretag, vilket gör att 
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det är svårt att göra en jämförelse med företag som har mindre revisionsföretag. De 
teorier som används i studien baseras på tidigare forskning inom revisionskvalité, där 
Becker et al. (1998) förklarar sambandet mellan EM och revisonkvalité, där 
högkvalitativa revisorer minskar sannolikheten för EM. Studie är relevant i vår studie 
eftersom den kartlägger revisorns roll vad gäller att upptäcka och förhindra EM.  

Teoh et al. (1998) konstaterar att företagsledningen använder AM för att öka vinsten 
inför en börsintroduktion. Resultatet indikerar på att företag som använt AM inför en 
börsintroduktion har en lägre avkastning de kommande tre åren i jämförelse med 
företag som inte använt AM. Studien undersöker 1649 företag som noterats på en 
handelsplats för aktier mellan åren 1980-1992, slutsatsen bygger på ett statiskt samband. 
En fördel med studien är att den förklarar hur företagsledningen använder AM och 
konsekvenserna av handlandet. Svagheten med studien är att den baseras på äldre data 
för amerikanska företag, vilket vi förmodar skiljer sig gentemot de svenska 
fastighetsföretagen. Vidare bygger studien på redan existerande litteratur inom området 
och Teoh et al. (1998)  använder Jones (1991) modell som EM-måttet, dessutom bidrar 
studien med ny kunskap vad gäller konsekvenserna av EM. Studien är relevant i den här 
studien eftersom ett flertal fastighetsföretag har noterats på den svenska aktiemarknaden 
de senaste åren. Genom att få en förståelse för att AM kan användas innan en 
börsintroduktion, har skattningarna av EM baserats på finansiell information två år 
innan fastighetsföretagen noterats.  

Dechow & Skinner (2000) konstaterar att det finns skillnaderna i hur 
redovisningsekonomer och akademiker uppfattar EM. Dechow & Skinner (2000) 
kommer fram till att redovisningsekonomer anser att EM är problematisk i jämförelse 
mot akademiker. Vidare har akademiker haft svårigheter att konstatera EM och 
konsekvenserna för företaget. Dechow & Skinner (2000) baseras sina slutsatser på en 
diskussion utifrån tidigare EM-studier. Fördelen med studien är att den ger en förståelse 
för hur forskningsområdet utvecklats och hur olika intressenter uppfattar EM. 
Svagheten med studien är att synen på EM kan ha förändrats sedan studien 
genomfördes. Studien är relevant i den här studien, eftersom den bidrar med en 
förståelse för de skillnaderna som finns mellan akademikers och 
redovisningsekonomers syn på EM, där akademiker oftast vill använda sig av allt för 
generella modeller. Vidare innebär det att EM bör ses i sin kontext i förhållande till 
sammansättningen av fastighetsportföljen, där en utvärdering av incitamenten till EM 
måste göras, för att bedöma om incitamenten till EM anses troliga.  

Graham & Knight (2000) undersöker skillnaden i användandet av nettoresultat och 
kassaflödet vid värdering av REITs. Graham & Knight (2000) konstaterar att 
kassaflödet innehåller mer väsentlig information i jämförelse mot nettoresultat, vilket 
innebär att kassaflöden är ett bättre alternativ vid värderingen av REITs (Graham & 
Knight, 2000, s. 24). Graham & Knight (2000) slutsatser bygger på ett statistiskt 
samband för 199 observationerna mellan åren 1989-1995. Styrkan med studien är att 
den tillför ny kunskap på ett tidigare outforskat teoriområde -värdering av REITs. 
Nackdelen med studien är att den bygger på äldre data och att många redovisningsregler 
har förändrats sedan studien genomfördes. Studien bekräftar vad tidigare studier 
kommit fram till, vilket är att kassaflöden ger mer information i jämförelse med 
nettoresultatet. Trots skilda regelverk mellan REITs och vanliga företagsformer, 
tenderar tillvägagångssättet vid värderingen att företagen vara likvärdig. Studien är 
relevant i vår studie eftersom den skapar en förståelse för att kassaflödet innehåller 
relevant och väsentlig information vid värderingen av fastighetsföretag, vilket påverkar 
valet av metoder för att skatta RAM.  
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Elias (2002) konstaterar att det finns en skillnad mellan studenters, lektorers och 
redovisningsekonomers syn på manipulering av resultatet. Elias (2002) undersöker hur 
synen på manipulering av den dagliga verksamheten och förändringar av 
redovisningsregler skiljer sig åt. Vidare går åsikterna isär bland de tillfrågade i avseende 
på i vilken grad EM är skadligt för ett företag. Studien baseras på en statistisk 
undersökning, där Elias (2002, s. 39-42) konstaterar att de olika grupperna anser att det 
ur ett etiskt perspektiv är mer försvarbart att manipulera den löpande verksamheten för 
att påverka årets resultat. Däremot anser de tillfrågade att det är mindre acceptabelt, ur 
ett etiskt perspektiv, att byta redovisningsprinciper för att påverka årets resultat. Studien 
är relevant i vår studie eftersom den bidrar med en förståelse för vad individer uppfattar 
som etiskt försvarbart och vad individer anser vara rättfärdigt att göra.  

Graham et al. (2005) resultat pekar på att företagsledningen, vid resultat manipulation, 
använder komplexa EM-strategier vilket kan ge långvariga negativa konsekvenser för 
företaget, istället för att använda sig av mindre komplexa EM-strategier. 78 % av de 
svarande var villiga att offra långsiktig värdeökning för att jämna ut resultatet (Graham 
et al., 2005, s. 5). Studien visar dessutom att befattningshavare anser att outsiders 
prioriterar vinster i förhållande till kassaflödet, vilket skapar ytterligare incitamenten till 
ett kortsiktigt beteende eftersom företagsledningen försöker upprätthålla stabila vinster. 
Det kan vara ett problem eftersom en äldre studie av Graham & Knights (2000, s. 24) 
visar att kassaflödet innehåller mer relevant information än resultatet. Författarna 
kommer fram till resultat genom att fråga över 400 befattningshavare genom intervjuer 
och enkäter. Det positiva med studien är att den visar hur utbrett användandet av EM är 
och vilka konsekvenser det kan medföra, Graham et al. (2005) diskuterar även Jones 
(1991) EM-mått. Det negativa är att studiens resultat återspeglar den finansiella 
marknaden i USA, där regelverken skiljer sig mot de företagen vi studerar. Studien är 
den första studien vilket indikerar på att ledningen offrar ekonomisk tillväxt för att 
behaga dagens finansiella marknader (Graham et al., 2005, s. 6). Studien är relevant i 
den här studien eftersom den påpekar vikten av att uppnå marknadens förväntningar.  

Gunny (2005) undersöker fyra olika kategorier av RAM och konstaterar att alla 
metoder har en negativ inverkan på företagens avkastning. Vidare konstaterar Gunny 
(2005, s. 29) att investerare och analytiker i vissa fall upptäcker RAM. Studien bygger 
på ett statistiskt samband för de företag som var tillgängliga i databasen COMPUSTAT 
industrial. Fördelen med studien är att den på ett tydligt sätt lyfter fram konsekvenserna 
av RAM inom ett flertal branscher. Studien baseras på tidigare studier av Grahams 
(2005), där 78 % av de tillfrågade kunde tänka sig att använda EM, Gunny (2005) 
undersökte hur det påverkade avkastningen. Studien bidrar med ny kunskap om 
effekterna av EM, studien indikerar på att användandet av RAM sänker företagets 
avkastning på längre sikt. Studien är relevant i vår studie eftersom den bidrar med en 
bättre förståelse för RAM och de konsekvenser som uppkommer, vidare diskuterar 
Gunny (2005) de metoder Roychowdhury (2003) utvecklat för att skatta och upptäcka 
RAM. 

Burgstahler et al. (2006) konstaterar att det finns ett samband mellan EM och kvalitén 
på den finansiella rapporten. Där marknaden och institutioner påverkar incitamenten till 
att rapportera en rättvisbild av företagets finansiella ställning. Studien baseras på Jones 
(1991) modell, där 378 122 privata- och publika företag i Europa under perioden 1997-
2003 ingick i studien. Enligt Burgstahler et al. (2006, s. 1013) är en nackdel med 
studien att det kan finnas andra variabler som kan tänkas påverkat resultat, därför 
behövs ytterligare studier. En fördel med studien är att företag inom olika branscher 
ingår i studien. Burgstahler (2006) bidrar med ny kunskap inom EM, genom att klargöra 
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att risken för EM minskar på välutvecklade finansiella marknader samtidigt som det 
finns ett samband mellan skattesystemet och EM (Burgstahler et al., 2006, s. 1013). 
Studie är relevant i vår studie eftersom den bidrar med ny kunskap om sambandet 
mellan kvalitén på den finansiella rapporten, marknadens påverkan och sannolikheten 
för EM. 

Roychowdhury (2006) kommer fram till att företagsledningen använder RAM i syfte 
att undvika förluster. Företagsledningen gör det genom att påverka produktionen, 
tillverkningskostnaderna och att minska de kortsiktiga godtyckliga kostnaderna 
(Roychowdhury, 2006, s. 335, s. 364-365). Studien bygger på en tvärsnittsanalys av 
4252 företags under perioden 1987-2001 (Roychowdhury, 2006, s. 344). Relaterat till 
tidigare studier undersöker Roychowdhury (2006) ett flertal aspekter som kan tänkas 
påverka RAM utifrån operationella aktiviteter (Roychowdhury, 2006, s. 336). 
Svagheten med studien är att den inte tar hänsyn till relationen mellan AM och RAM 
eller tidpunkten för EM (Roychowdhury, 2006, s. 365). Vidare utvecklar 
Roychowdhury (2006) en modell för att skatta och upptäcka RAM, vilket bygger på ett 
stort urval av tidigare forskning, vilket inkluderar ett flertal variabler. Roychowdhury 
(2006) modell har i hög utsträckning påverkat RAM-forskningen och Roychowdhury 
(2006) modell har använts i ett flertal tidigare studier. Vidare är studien relevant i vårt 
arbete eftersom Roychowdhury (2006) modell haft en betydande inverkan på 
forskningsområdet RAM. Roychowdhury (2006) modell har använts i tidigare studier 
av Liang & Dong (2006) som studerat incitamenten till RAM utifrån sammansättningen 
av fastighetsportföljen.  

Cohen et al. (2008) konstaterar att företagsledningen använder både AM och RAM. 
Andelen RAM har ökade efter SOX-perioden, vilket är perioden efter flera stora 
företagsskandaler i USA. Författarna anser att orsaken till att RAM ökat är att det är 
svårare att upptäcka RAM i jämförelse mot AM. Vidare konstaterar Cohen et al. (2008) 
att revisorn påverkar sannolikheten för EM. Cohen et al., (2008) baserar sina slutsatser 
på 87 217 observationer för 8157 företag under perioden 1995-2005 (Cohen et al., 2008, 
s. 7-8). Fördelen med studien är att den visar på ett samband vad gäller lagstiftningen 
och risken för EM. Däremot har studien genomförts i en amerikansk kontext med 
redovisningsreglerna US GAAP. Studien bidrar till tidigare forskning genom att 
konstatera att RAM har ökat efter SOX-perioden, studien bygger dessutom vidare på 
Becker et al. (1998) studie, där revisorer påverka sannolikheten för AM. Studien är 
relevant i vår studie eftersom den påvisar att RAM har ökat efter SOX-perioden och vi 
kan således diskutera tillförlitligheten för de skattningar som görs för AM och RAM. 
Studien pekar även resultatet på ett samband mellan valet av revisor, flexibiliteten i 
redovisningen och EM, vilket kan förklara resultatet ytterligare.  

Ambrose & Bian (2010) kommer fram till att informationen som finns i en akties 
prisvolatilitet skapar incitament till att företagsledningen använder EM. REITs i studien 
omfattas av en obligatorisk utdelning på 90 %, där företagsledningen använder negativ 
EM för att undvika utdelningar. Företagen bygger istället upp en finansiellreserv för 
framtida investeringar. Ambrose & Bian (2010) slutsatser bygger på ett statistiskt 
samband för 104 REITs. Studien visar i likhet med Jones (1991, s. 223) att negativ EM 
används. Nackdelen med studien är att den baseras på data vilket omfattas av ett särskilt 
nationellt regelverk för REITs, vilket bidrar till att det finns skillnader i de regelverken 
som de svenska fastighetsföretagen tillämpar. Studien är en av få EM-studier som 
undersökt EM inom fastighetsbranschen och en akties volatilitet. Ambrose & Bian 
(2010)  kommer fram till tre saker, vilket är; 1) pris volatilitet är inte associerat med 
större informationsasymmetri, 2) negativ EM kan gynna aktieägare till REITs och 3) 
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aktiekursens volatilitet bidrar till företagsledningen är mer effektiv vid styrningen av 
REITs (Ambrose & Bian, 2010, s. 104). Studie är relevant i vår studie eftersom 
Ambrose & Bian (2010) förklarar sambandet mellan en akties volatilitet och EM. 
Resultatet är i likhet med tidigare studier av Burgstahler & Dichev (1997, s. 124) och 
Roychowdhury (2006, s. 335, s. 364-365), där företagsledningen använder EM för att 
påverka resultatet och därmed minska aktiens volatilitet. 

Gunny (2010) konstaterar att företag som använt RAM för att nå upp till det förväntade 
resultatet har haft en högre avkastning än företag som inte gjort det (Gunny, 2010, s. 
886). Studien baseras på de företag som fanns tillgängliga i databasen COMPUSTAT 
industrial. Fördelen med studien är att den förklarar ytterligare faktor till varför 
företagsledningen använder RAM. Nackdelen med studien är att den enbart studerar 
RAM och inte tar hänsyn till att företagsledningen gör en avvägning mellan AM och 
RAM, vilket senare studier av Zang (2012) konstaterat. Studien bygger på Gunny 
(2005) resultat där företag som använt RAM har en lägre framtida avkastning, däremot 
indikerar Gunny (2010) studie det motsatta. Tidigare RAM-studier har främst skattat 
och studerat motiven till RAM, Gunny (2010) bygger vidare på tidigare RAM-studier 
genom att vissa på effekterna av RAM. Studien är relevant i vår studie eftersom Gunny 
(2005) bidrar med ytterligare förståelse för varför företagsledningen använder RAM, 
vidare använder Gunny (2005) sig av Roychowdhury (2006) modell för att skatta RAM. 

Badertscher (2011) kommer fram till att desto längre ett företag är övervärdet av 
aktiemarknaden, desto högre är risk för att EM används. Enligt Badertscher (2011) har 
företag en tendens att använda EM i syfte att upprätthålla den höga värderingen. 
Badertscher (2011) kommer fram till att företaget initialt använder enklare former av 
EM, för att sedan övergå till mer komplexa former av EM, allt eftersom 
övervärderingen ökar och består (Badertscher, 2011, s. 1514). Badertscher (2011) 
undersöker börsnoterade företag med undantag för finansiella företag, och påvisar ett 
statistiskt samband för EM och övervärdering av ett företag. En styrka med studien är 
att den förklarar hur företag övergår från EM-metoder som ligger inom lagstiftningen, 
till EM-metoder som anses falla utanför lagstiftningen, vilket gör studien unik. Däremot 
är en svaghet i studien att avgöra om ett företag är övervärderat, trots att författaren 
använder en beprövad metod, finns det en viss osäkerhet. Studien bygger vidare på 
Jensen (2005) som också undersökte EM i kombination med övervärdering. Studien 
fyller en tidigare kunskapslucka inom EM-forskning vilket Jiambalvo (1996) påpekar i 
sin studie, där han efterlyser forskning om hur företag byter EM-strategier när 
möjligheterna till enklare former av EM är begränsade. Studie är relevant i vår studie 
eftersom vi i likhet med Badertscher (2011) studerar EM och börsnoterade företag.  

Liao et al. (2011) konstaterade att fastighetsföretag använder AM och att företagets 
kassaflöde påverkar incitamenten till EM. Studien baseras på åtta fastighetsföretag i 
Nya Zeeland under perioden 1993-2007. Liao et al. (2011) kommer fram till att det 
finns ett statistiskt samband mellan kassaflödet och EM, däremot påverkar inte 
uthyrningsgraden eller längden på hyresavtal sannolikheten för EM (Liao et al., 201, s. 
105). En fördel med studien är att den konstaterar att sannolikheten för EM skiljer sig 
för fastighetsföretag i jämförelse mot traditionella företag (Liao et al., 2011, s. 94). I 
studien diskuterar även Liao et al. (2011) att företagsledarna tenderar att behålla 
fastigheter som har lägre avkastning än genomsnittet enbart för att kunna upprätthålla 
vinsten. Eftersom studien är genomförd i Nya Zeeland finns det en viss osäkerhet om 
studien även kan appliceras i andra länder. Studien är relevant i vår studie eftersom den 
bidrar med ytterligare kunskap inom ett begränsat kunskapsområde vad gäller EM inom 
fastighetsbranschen.  
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Zang (2012) konstaterar att företagsledningen använder AM och RAM, där hänsyn tas 
till tidpunkt och kostnaden för EM. Valet av EM-strategi beror på företags resultat, 
status och de externa intressenternas förväntningar (Zang, 2012, s. 701). 
Företagsledningen gör det genom att skära ner på kortsiktiga godtyckliga kostnaderna 
(Zang, 2012, s. 700). Zang (2012) slutsatser bygger på ett statistiskt samband för 6500 
företag under perioden 1987-2008 (Zang, 2012, s. 677). Fördelen med studien är att den 
haft en stor inverkan på senare RAM-forskning, däremot har studien gjorts i en 
amerikansk kontext. Tidigare studier inom EM har inte undersökt kostnaden för RAM 
(Zang, 2012, s. 677). Därmed bidrar Zang (2012) med ny kunskap vad gäller RAM och 
kostnaden för EM. Studien bidrar till tidigare forskning genom att konstatera att valet av 
EM-metod beror på kostnadskonsekvenserna för företag. Vidare konstaterar Zang 
(2012) att AM och RAM används som substitut till varandra. Studien är relevant i vår 
studie eftersom den konstaterar att företagsledningen väljer EM-strategi, vi för således 
en djupare förståelse för de skattningar som görs för AM och RAM, vilket bidrar till en 
bättre diskussion.  

Alcock et al. (2013) kommer fram till att företagsledningen för REITs i USA använder 
EM, trots det omfattande regelverket för REITS vad gäller den finansiella 
rapporteringen. EM används av företagsledningen för att påverka belåningsgraden, 
vilket inte omfattas av det nuvarande regelverket (Alcock et al., 2013, s. 436). Alcock et 
al. (2013) anser att slutsatsen inte går att generalisera på alla REITs, däremot verkar EM 
öka när konkurrensen om de underliggande fastigheterna ökar (Alcock et al., 2013, 
s460). Alcock et al. (2013) slutsatser baseras på 147 REITs mellan 1991-2009 utifrån 
traditionella avkastningsmått. En fördel med studien är den indikerar på att EM används 
trots omfattande regelverk, Alcock et al. (2013) konstaterar även att EM tenderar att öka 
i takt med att konkurrensen inom fastighetssektorn ökar. Nackdelen med studien är i 
likhet med tidigare studier av Ambrose & Bian (2010) att regelverken skiljer sig mellan 
olika länder, vilket bidrar till att studien är svår att generalisera. Studien är en av få 
studier som studerat EM inom fastighetsbranschen, Alcock et al. (2013) konstaterar 
även att konkurrensen om fastigheter påverka incitamenten till EM. 

Dong (2014) kommer fram till att det finns ett samband mellan EM och 
företagsstrukturen hos fastighetsföretag. Studiens resultat baseras på ett statistiskt 
samband, vilket indikerar på att komplicerade företagsstrukturer ökar sannolikheten för 
EM (Dong, 2014, s. 15). En fördel med studien är att den konstaterar att det finns 
skillnader mellan olika fastighetsföretag, i förhållande till tidigare studier som 
undersökt EM mellan olika industrier. Studien rekommenderar revisorer och investerare 
att utförligt granska fastighetsföretag vilket har komplicerade företagsstrukturer, 
eftersom sannolikheten för EM ökar. Nackdelen med studien är i likhet med tidigare 
studier av Ambrose & Bian (2010) och Alcock et al. (2013), där de nationella 
regelverken varierar mellan olika länder, vilket bidrar till att studien är svår att 
generalisera. Vidare är studien en av få studier som studerat företagsstrukturens 
inverkan på EM inom fastighetsbranschen. Studien bidrar framförallt med en ökad 
kunskap om REIT och EM, där EM påverkas av företagsstruktur. Studien är relevant i 
vår studie eftersom det är en av få EM-studier som gjorts inom fastighetsbranschen, 
vidare förklarar Dong (2014) sambandet mellan företagsstrukturen hos fastighetsföretag 
och EM.  

Liang & Dong (2014) konstaterar att det finns ett samband mellan benägenheten till 
EM och sammansättningen av fastighetsportföljen. Fastighetskategorierna och 
avkastningen för fastigheterna påverkade benägenheten till AM och RAM (Liang & 
Dong, 2014, s. 122). Studien baseras på ett urval av noterade fastighetsföretag i Nya 



 23 

Zeeland, där slutsatserna bygger på ett statistiskt samband för fastighetsportföljens 
sammansättning och benägenheten till EM. En fördel med studien är att den tar hänsyn 
till sammansättningen av fastighetsportföljens inverkan på EM, vilket få tidigare studier 
gjort. Däremot går studien inte att generalisera i andra länder, eftersom det finns 
skillnader i lagstiftningen mellan olika länder. Studien bidrar med ny kunskap inom 
EM-området eftersom Liang & Dong (2014) konstaterar att EM kan förklaras utifrån 
andra faktorer som tidigare studier inte tagit hänsyn till. Studien är relevant i vår studie, 
eftersom det är en av få EM-studier som gjorts inom fastighetsbranschen. Vidare har 
Liang & Dong (2014) studier haft en stor inverkan på vår studie, eftersom Liang & 
Dong (2014) studie baseras på en likvärdig problemformulering.  
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4. FASTIGHETSMARKNADEN, FASTIGHETSFÖRETAG 
OCH EM INOM FASTIGHETSBRANSCHEN 
______________________________________________________________________ 
Avsnittet skall ses som ett inledande avsnitt till den teoretiska referensramen. I avsnittet 
beskriver vi fastighetsmarknaden, fastighetsföretag och EM. Genom att placera 
avsnittet före de valda teoriområdena ger vi läsaren en förförståelse för 
fastighetsmarknaden och dess betydelse. 

______________________________________________________________________ 
 
Det är viktigt att förstå fastighetsmarknaden för att förstå benägenheten till EM utifrån 
sammansättningen av fastighetsportföljen. I den här delen av arbetet förklarar vi hur 
fastighetsmarknaden fungerar och vilka trender som råder på fastighetsmarknaden. Vi 
förklara även fastighetskategorins och fastighetsregionens betydelse för 
fastighetsföretagen. Vidare redogöra vi för den forskningen som gjorts på området EM 
och fastigheter.  

 
4.2.1 Fastighetsmarknaden och fastighetsföretag  
 
Den svenska fastighetsmarknaden består av bostadsfastigheter och kommersiella 
fastigheter, vilket är alla kategorier av fastigheter som inte är bostadsfastigheter (Lind et 
al., 2009, s. 16). Kommersiella fastigheter omfattas av alltifrån enskilda 
butiksfastigheter till större handelsområden eller kontorskomplex, där näringsidkare 
bedriver näringsverksamhet (Lind, 2009, s. 19-22, s. 126). Vidare klassificeras 
fastigheter som omfattas av investerarmarkanden utifrån IPD Svenskt fastighetsindex, 
vilket utgår ifrån fastighetskategorierna; (1) butiks-, (2) kontors-, (3) industri-, (4) 
bostads- och (5) övriga fastigheter (Gustafsson et al., 2005, s. 76; Lind et al., 2009, s. 
17). Klassificeringen har fått en stor inverkan på den svenska fastighetsmarknaden och 
används idag i hög utsträckning inom fastighetsbranschen (Öhman et al., 2012, s. 105, 
s. 109). 

Vid ägande, utveckling och förvaltning av fastigheter är hyresavtalet en central aspekt. 
För bostadsfastigheter omfattas hyresavtalet av bruksvärdesprincipen, vilket innebär att 
storleken och förändringar av hyran begränsas utifrån lagstiftningen (ASPECT, 2011, s. 
81-83). Vidare förklarar ASPECT (2011) att bruksvärdesprincipen innebär att 
hyressättningen för bostadslägenheter utgår i från likartade bostäder (ASPECT, 2011, s. 
81-83). För kommersiella fastigheter är hyressättningen mer frikostig, där parterna i 
högre grad kan förhandla om hyran och hyresförändringen (Brown, 1992, s. 385; Lind 
et al., 2009, s. 40-41, s. 118). Vidare har den svenska hyresmarknaden för kommersiella 
lokaler i högre grad utvecklats till att fokusera mer på kundnöjdhet, vilket beror på att 
konkurrensen om de mest ansenliga hyresgäster ökat (Lind et al., 2009, s. 39-40). 

Vid beslutsfattande inom den kommersiella fastighetsbranschen är det främst det 
potentiella marknadsvärdet som är en avgörande faktor i beslutsprocessen (Lind et al., 
2009, s. 68). Där marknadsvärdet beror på fastighetens förmåga att generera 
hyresintäkter, vilket beror på riskerna som är förknippade med fastigheten och 
hyresgästerna i fastigheten (Brown, 1992, s. 385; Lind, 2004, s. 10; Lind et al., 2009, s. 
70). Vidare har fastigheter, såväl bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter, i 
högre utsträckning börjat jämställas med aktier och obligationer, vilket har resulterat i 
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att fastigheterna följer en likartad värdeutveckling (Kallberg et al., 1996, s. 367-368; 
Lind et al., 2009, s. 69). 

Flera tidigare studier har konstaterat att värdet för en fastighet är svårbedömt, eftersom 
hänsyn måste tas till den specifika risken vad gäller fastighetskategorin och 
fastighetsregionen (Alcock et al., 2013, s460; ASPECT, 2011, s. 493; Ertugrul & 
Giambona, 2011, s. 506; Pyhrr et al., 1999, s. 17). Större fastigheter tenderar även att i 
högre grad att följa avkastningen för obligationer och aktier i jämförelse med mindre 
fastigheter som inte uppvisar ett liknande samband (Kallberg et al., 1996, s. 367-368). 
Vidare menar Kallberg (1996) att större fastigheter, ur ett investerarperspektiv, anses 
tillhöra de mer allmänna finansiella tillgångar, därav det ekonomiska sambandet.  

Noterade fastighetsföretag som baseras sin finansiella rapportering på IFRS, ska enligt 
IAS 40:75 i noterna redogöra för i vilken utsträckning värderingen baseras på extern- 
och internvärdering (FAR Akademi, 2014, s. 737). Vidare har studier i Sverige, 
konstaterat att de uppskattade fastighetsvärdet för en fastighet varierat i hög grad mellan 
olika värderingsinstitut (Lind et al., 2009, s. 70). Däremot har flera empiriska studier 
indikerat på att det totala uppskattade fastighetsvärdena tenderar att ligga relativt nära 
de faktiska fastighetsvärdena (Mokrane, 2002, refererad i Lind, 2009, s. 71). 

 

4.2.2 Fastigheter och green building  
 
För att minska incitamenten och därmed förekomsten av EM är det viktigt att resultatet 
är förutsägbart, en certifiering utifrån ”Green Building” har visat sig bidra till ett mer 
förutsägbart resultat. En trend inom fastighetsbranschen är att allt fler fastigheter 
tenderar att certifieras enligt reglerna för ”Green Building”, vilket innebär att 
fastigheten uppfyller särskilda krav vad gäller energieffektivitet och hållbarhet 
(Eichholtz et al., 2010B, s. 2494; Heerwagen, 2000, s. 353).  Vidare är värmekostnaden 
enligt Eichholtz et al., (2010B, s. 2492) en betydande aspekt som en ”Green Building”-
certifieringen tar hänsyn till, vilket företagsledningen kan påverka. Vidare tenderar en 
”Green Building”-certifierad fastighet att uppvisa ett jämnare och mer förutsägbart 
resultat (Eichholtz et al., 2009, s. 5). 

Tidigare studier gjorda av Eichholtz et al., (2010B, s. 2510) för kontorsfastigheter har 
konstaterat att kontorsfastigheter som är klassificerade enligt ”Green Building” i 
förhållande till andra fastigheter har upptill 7 % högre hyresintäkter och upptill 16 % 
högre fastighetsvärde. Vidare tenderar hyresintäkterna enligt Eichholtz et al., (2009, s. 
2) att variera i lägre grad, vilket tyder på att företag som hyr kontorslokaler är villiga att 
betala en premium-hyra. Det resulterar enligt Eichholtz et al., (2009, s. 5) i att 
fastighetsinvesterare accepterar lägre avkastningskrav, eftersom resultatet bedöms vara 
mer stabilt.  

Eichholtz et al., (2009, s. 2) anser att det främst finns fyra orsaker till att företag väljer 
att hyra lokaler i en ”Green Building”, vilket är; 1) signalera till marknaden ett fokus på 
CSR, 2) lägre fastighetskostnader som är beroende av hyresavtalet, 3) lägre 
marknadsrisk genom att följa de högsta miljökraven, 4) att satsa på ”Green Building” är 
ett minimum inom branschen. Vidare tenderar företag som hyr lokaler i ”Green 
Building” fastigheter att ha en högre produktivitet, högre avkastning och nöjdare 
medarbetare (Heerwagen, 2000).  
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Trots att vi inte tagit hänsyn till i vilken grad fastighetsportföljerna är certifierad utifrån 
”Green Building”, är det ändå en intressant aspekt att belysa i diskussionen och 
analysen. Orsaken är att tidigare studier inte diskutera vilka effekter en ”Green 
Building” certifiering skulle kunna få på EM.  

 
4.2.3 Earnings management inom fastighetsbranschen  
 
Fastighetsföretag skiljer sig i förhållande till andra företag, genom att de har en stor 
andel tillgångar i form av fastigheter som de äger, förvaltar och utvecklar. Vidare finns 
det ingen aktiv marknad för tillgångsslaget i förhållande till andra tillgångar (Nellessen 
& Zuelch, 2011, s. 63). Det resulterar i att det finns en viss osäkerhet vad gäller 
värderingen av en fastighet, där värdet baseras på fastighetens framtida resultat och 
kassaflöde (Danbolt & Rees, 2008, s. 273-274; Graham & Knight, 2000, s. 24; 
Nellessen & Zuelch, 2011, s. 63). Vidare beror fastighetens resultat på utvecklingen av 
hyresintäkterna, drift- och underhållskostnader och den framtida värde potentialen (Liao 
et al., 2011, s. 93-94). Många faktorer görs genom subjektiva bedömningar, vilket ökar 
risk för EM (Danbolt & Rees, 2008, s. 273-274). För en utomstående aktör kan det vara 
svårt att bedöma det framtida resultatet, eftersom resultatet drivs av lokala 
förutsättningar för den enskilda fastigheten (Liao et al., 2011, s. 94).  

Sedan tidigare är det konstaterat att det inom fastighetsbranschen förekommer både AM 
och RAM. Om företagsledningen i ett fastighetsföretag väljer att använda AM innebär 
det att företaget påverkar periodiseringen av hyresintäkter och fastighetskostnader. 
Inom fastighetsföretag finns det enligt Liang & Dong (2014, s. 133) främst två AM-
strategier; (1) AM på långsikt och (2) AM på kortsiktig. Enligt Teoh et al. (1998, s. 
1939) innebär AM på kort sikt, att företagsledningen väljer periodiseringar vilket 
påverkar tillgångar och skulder som används i den dagliga verksamheten, genom att 
exempelvis påverka intäktsredovisningen. Däremot innebär AM på långsiktig, att 
företagsledningen påverkar långa-tillgångar genom periodiseringar i form av 
exempelvis avskrivningar eller värdeförändringar (Teoh et al., 1998, s. 1940). Vidare 
anser Guay & Sidhu (2011, s. 111) att AM på kort- och långsikt påverkar ett företag i 
lika hög utsträckning.  

Om företagsledarna i ett fastighetsföretaget istället väljer att använda RAM innebär det 
att företaget ändrar på strukturen vad gäller rörelse-, investering-, eller 
finansieringsverksamheten för att påverkar hur den finansiella informationen förmedlas 
(Liang & Dong, 2014, s. 112). Enligt Liang & Dong (2014, s. 133) finns det inom 
fastighetsföretag främst fyra RAM-strategier, vilket är; 1) vinster/förluster från 
fastighetstransaktioner, 2) kostnader, 3) intäkter, 4) drift- och underhållskostnader.  

För att förstå begreppet EM inom fastighetsbranschen är det viktigt att förstå vilka 
faktorer som påverkar fastigheternas avkastning. I förhållande till andra tillgångsslag är 
avkastningen för fastigheter starkt kopplad till fastighetsmarknaden (Ertugrul & 
Giambona, 2011, s. 506). Det finns främst tre faktorer som påverkar risken och därmed 
avkastningen för fastigheter enligt Ali (2006, s. 22) vilket är: 1) fastighetskategori, 2) 
fastighetsläge och 3) fastighetsstorlek. Vidare konstaterar Ali (2006, s. 22) att den mest 
förekommande diversifierings strategierna baseras på fastighetskategori och 
fastighetsregion.   
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4.2.4 Fastighetskategori och earnings management  
 
Tidigare studier gjorda av Liang & Dong (2014, s. 122) konstaterar att det finns ett 
samband mellan fastighetskategori och benägenheten till EM. Vidare menar Liang & 
Dong (2014) att EM-metoden skiljer sig mellan olika kategorier av fastigheter, där 
avkastningen för fastigheten styr valet av EM-metod. AM förekommer i högre grad hos 
fastighetsföretag som har en stor andel fastigheter med ett höga fastighetsvärde och låg 
avkastning. Däremot är sannolikheten större att RAM används i fastighetsföretag som 
äger fastigheter som är volatila i värde och avkastning.  

Tidigare studier som gjorts på fastighetsföretag och EM har utgått ifrån fastigheternas 
avkastning för att bedöma benägenheten till EM (Liang & Dong, 2014, s.113-114; Liao 
et al., 2011, s. 94). I Sverige mäts avkastningen för respektive fastighetskategori genom 
indexet Svenskt Fastighets Index (Gustafsson et al., 2005, s. 67-70). IPD Svenskt 
fastighetsindex är ett nationellt fastighetsindex som mäter avkastningen på 
fastighetsmarknaden (Gustafsson et al., 2005, s. 68). I den svenska databasen IPD 
Svenskt fastighetsindex ingår ett tusental fastigheter av olika kategorier och databasen 
har fått ett stort inflyttande på den svenska fastighetsmarknaden (Öhman et al., 2012, s. 
105, s. 109). Företaget MSCI producerar IPD Svenskt fastighetsindex och kategoriserar 
fastigheterna utifrån fem kategorier: (1) butiker, (2) kontor, (3) industri, (4) bostäder 
och (5) övrigt. Vidare anser Gustafsson et al., (2005, s. 76) att IPD Svenskt 
fastighetsindex är ett tillförlitligt index att använda vid akademiska studier, eftersom 
indexet tar hänsyn till många specifika fastighetsvariabler.  

 
4.2.5 Fastighetsregion och earnings management  
 
Studier gjorda av Eichholtz et al. (1995, s. 39-42, s. 55) och Newell & Tan (2003, s. 
261-262) konstaterar att det finns ett samband mellan fastigheternas avkastning, risk 
och deras geografiska placering, där regionens ekonomiska utveckling förmodas 
påverka risken för fastigheten och därmed avkastningen. I Sverige tenderar fastigheter i 
Stockholm att ha en lägre avkastning i förhållande till fastigheter belägna i mindre orter 
(Lind, 2004, s. 19). Vidare finns det främst enligt Institutet för värdering av 
fastigheter/ASPECT (ASPECT) (2011, s. 493) fyra olika fastighetsregioner i Sverige, 
vilket är; Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige, vilket tenderar att ha olika 
risktillägg. Orsaken till variation i fastighetsvärdet är enligt Lind (2004, s. 10-11) att 
värdet på en fastighet beror på svängningarna och utvecklingen av fastighetens resultat. 
Vidare menar Lind (2004) att orsaken är att en ökad ekonomiskaktivitet i en region 
bidrar till högre hyresintäkterna, lägre vakanserna och därmed ett stabilare resultat. Det 
är även något som enligt Lind (2004) påverkar risken och därmed avkastningen. 

Tidigare forskning har konstaterat att människor flyttar från regioner med en minskad 
ekonomisk aktivitet till regioner med en ökad ekonomisk aktivitet (Spence et al., 2009, 
s. 10-11). Därför är det mycket troligt att det kan finnas en skillnad mellan 
benägenheten till AM utifrån fastighetsregion. Däremot bör det påpekas att det är 
relativt få studier som studerat det långsiktiga resultatets betydelse i förhållande till 
fastighetens läge (Lind, 2004, s. 11). 

Eftersom svenska börsnoterade fastighetsföretag värderar sina fastigheter till verkligt 
värde kommer det att påverka deras finansiella rapporter. Utifrån Lind (2004) studier 
förmodar vi att börsnoterade fastighetsföretag som har fastigheter i regioner med en god 
ekonomisk utveckling har högre fastighetsvärden och lägre avkastning. Däremot 
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förmodar vi att fastighetsföretag vilket har fastigheter i regioner med en lägre 
ekonomisk utveckling kommer att ha lägre fastighetsvärden och högre avkastning.  

Vidare konstaterar Liang & Dong (2014, s. 122) att det finns ett samband mellan 
sannolikheten för EM och avkastningen på fastigheterna. Liang & Dong (2014) anser att 
fastighetsföretag som har höga fastighetsvärden och en låg avkastning i högre grad 
kommer att använda sig av AM. Däremot kommer fastighetsföretag som har fastigheter 
som varierar i resultat och värde i högre grad ha incitament till RAM, då det anses vara 
kraftfullare än AM (Graham et al., 2005, s. 66; Zang, 2012, s. 700). I fallet med de 
svenska börsnoterade fastighetsföretag förmodar vi, utifrån tidigare studier, att 
sannolikheten för AM kommer att öka hos fastighetsföretagen som har en stor andel 
fastigheter i regioner med en god ekonomiskutveckling eftersom avkastningen är lägre. 
I motsats kommer risken för RAM att öka för fastighetsföretag som har en stor andel 
fastigheter, belägna i regioner med en sämre ekonomiskutveckling och en osäker 
resultatutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

5. TEORETISK REFERENSRAM 
______________________________________________________________________ 
I avsnittet presenteras den teoretiska referensramen, vilket studien bygger på. Vi börjar 
med en introduktion där vi beskriver hur vi kommit fram till valet av relevanta teorier 
och varför vi valt att använda oss av de i vår teoretiska referensram. Vi ämnar även 
redogöra för relevanta teorier som påverkar incitamenten till EM, för att bidra med en 
teoretiskkunskap. De teorier vi kommer att redogöra för är; informations asymmetri, 
earnings quality, principal-agent teorin, stewardship teorin, signaleringsteorin och 
prospect-teorin.  

______________________________________________________________________ 

5.1 Introduktion  
 
Utifrån tidigare studier i avsnitt 3.1 - 3.2 har vi kartlagt sju relevanta teoriområden som 
bidrar till en djupare förståelse för EM, baserat på studiens problemformulering, vilket 
är; EM, agent teori, stewardship teori, informationsasymmetri, earnings quality, 
signalerings teori och prospect teorin. Teoriområdena har vi valt att ta in i vår teoretiska 
referensram eftersom teorierna är det mest förekommande teorierna i tidigare studier. 
Genom att den teoretiska referensramen basera på tidigare studier, bidrar det till att 
studien använder sig av relevanta teorierna inom forskningsområdet för att besvara 
studiens problemfrågeställning.  

5.2 Earnings management  
 
I den finansiella rapporten presenteras ett företag sitt resultat vilket är en central aspekt i 
en individs investeringsbeslut (Beyer et al., 2010, s. 296; Healy & Wahlén, 1999, s. 
366). Genom att granska den finansiella rapporten får företagets intressenter en 
indikation på hur företagsledningen förvaltat och utvecklat de resurser som tillförts 
företaget. Utifrån den finansiella rapporten kan individer utvärdera företaget och 
företagsledningen, samt göra jämförelser mot andra företag (Healy & Wahlén, 1999, s. 
366).  Den finansiella rapporten är följaktligen viktig för att uppnå en effektiv 
kapitalallokering, där det sker en rättvis kapitalallokering i förhållande till 
affärsidéernas risk och potential (Beyer et al., 2010, s. 296-298). Det är viktigt att den 
finansiella rapporten innehåller rättvisande och tidsenlig information, annars leder det 
till att bra affärsidéer blir undervärderade och dåliga affärsidéer blir övervärderade 
(Healy & Palepu, 2001, s. 407-409).  

Det är företagsledarna som bedömer och avgör vad som ska ingå i den finansiella 
rapporten, där företagsledningen bedömer vad som är relevant. Det är vanligt 
förekommande att anställningskontrakt för företagsledare är beroende av företagets 
resultat, vilket resulterar i att det skapas incitament till att manipulera resultat (Healy & 
Wahlén, 1999, s. 368-369). EM sker när företagsledningen aktivt väljer att påverka den 
finansiella informationen. Företagsledningen kan välja att rapportera både positiva- och 
negativa utfall. Tidigare studier har visat på att företagsledningen i högre grad väljer att 
rapportera positiva aspekter i förhållande till negativa aspekter (Clatworthy & Jones, 
2003, s. 183). Orsaken är att marknaden anser att vinsten är en av de viktigaste 
indikationerna på företagets utveckling och potential (DeGeorge et al., 1999, s. 29-30). 
Företagsledningen kan även välja att minska resultatet ett år, för att sedan fördela 
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resultatet över en längre tidsperiod, i syfte att uppvisa ett jämnare resultat (DeFond & 
Park, 1997, s. 137; Kirschenheiter & Melumad, 2002, s. 779-780) 

Det finns två olika sätt företagsledningen kan manipulera resultatet antigen AM eller 
RAM. Det finns tre orsaker enligt Healy & Wahlén (1999, s. 370) till att 
företagsledningen manipulerar resultatet, vilket är: 1) kapitalmarknadens förväntningar 
och värderingar, 2) kontrakt som är beroende av den finansiella rapporten och 3) 
regleringar från lagstiftning- och tillsynsmyndigheter. Vidare har tidigare forskning 
konstaterat att företaget genom EM kan erhålla en rad kostnadsfördelar, däremot kan 
EM även resultera i högre kostnader för företaget och aktieägarna (Bhojrajs, 2009; 
Dechow et al., 1996).  

  
5.2.1 Accruals earnings management 
 
Accruals earnings management (AM) beskrivas som redovisningsval som ligger inom 
ramen för de redovisningsprinciper som företaget tillämpar, däremot försöker 
företagsledningen dölja det verkliga ekonomiska resultatet genom att använda olika 
redovisningsval för att påverka resultatet (Dechow & Skinner, 2000, s. 240). AM 
används exempelvis när ett företag väljer att byta värderingsmetod för tillgångar, ändra 
avskrivningsmetoder för tillgångarna eller att aktivera kostnader, vilket är ett relativt 
enkelt sätt att manipulera resultat på (Marquardt & Wiedman, 2002, s. 65). Om ett 
företag gör förändringar i valet av redovisningsprinciper, innebär det att företaget måste 
lämna upplysningar om det i den finansiella rapport, där även orsaken till bytet måste 
anges (IFRS, 2014, s. 377). Eftersom upplysningarna om valet av redovisningsregler 
lämnas i den finansiella rapporten, innebär det att företagets intressenter har en 
möjlighet att upptäcka resultatmanipulationen. Eftersom den kategorin av 
manipuleringar lättare upptäcks, använder företagsledningen hellre sig av 
periodiseringar, eftersom de i lägre utsträckning upptäcks och därmed inte är lika 
kostsamt för företaget (Young, 1999, s. 858). 

Tidigare studier har konstaterat att periodiseringar används som en metod för 
manipulera resultat. Jones (1991, s. 223) konstaterar att företagsledningen använder 
periodiseringar för att öka eller minska resultat. Företagsledningen kan genom 
periodiseringar antingen överskatta årets intäkter eller sänka årets intäkter, vilket leder 
till att företagsledningen bygger upp en buffert för att täcka eventuella framtida förluster 
(Defond & Parks 1997, s. 137; Leuz et al., 2003, s. 506). Kostnaden för olika typer av 
AM skiljer sig, där en ökning av intäkter enligt Marquardt & Wiedman (2004, s. 465) är 
mer kostsamt i jämförelse mot att företaget manipulerar engångsposter.  

Marquardt & Wiedman (2004, s. 464) konstaterar att sannolikheten för AM är större för 
vissa finansiella poster, där kundfordringar, lager, leverantörsskulder, upplupna skulder, 
avskrivning och engångsposter är särskilt utsatta. Orsaken till att kontona i högre grad 
utsätts för EM i jämförelse mot andra konton, är att värdet uppskattas av 
företagsledningen, vilket ger företagsledningen en möjlighet att manipulera resultatet. 
En viktig aspekt att förstå är att periodiseringar enbart påverkar resultat och inte det 
verkliga kassaflödet (Copeland, 1968, s. 102). 
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5.2.2 Real activities manipulation 
 
RAM sker när företagsledningen genom verkliga handlingar manipulera företagets 
resultat. Gunny (2010, s. 855) beskrivning av RAM är när företagsledningen förändrar 
tidpunkt eller strukturen av företagets verksamhet, investeringar eller 
finansieringsbeslut för att påverka företagets resultat. RAM kan ske genom att 
företagsledningen beslutar att överproducera varor i syfte att minska kostnaderna för 
sålda varor, skära ner på FoU-utgifter för att höja årets resultat eller genom att öka 
försäljning genom förmånligare prissättning (Gunny, 2010, s. 856; Roychowdhury, 
2006, s. 340). Användandet av RAM kan beskrivas som att företaget lånar av framtida 
vinster genom att skära ner på dagens investeringar. 

Tidigare studier av Graham (2005, s. 66) och Zang (2012, s. 700) har kartlagt 
företagsledningens val av EM metod, där företagsledningen hellre använder RAM i 
jämförelse mot AM. Det ses som överraskande, eftersom AM överlag är en mindre 
kostsam EM-metod, eftersom RAM innebär att företaget ger upp verkligt ekonomiskt 
värde (Graham et al., 2005, s. 66). Enligt Gunny (2010, s. 856) finns det fyra 
anledningar till att företagsledningen använder sig av RAM istället för AM; 1) 
användandet av AM medför en större risk att företaget granskas av tillsynsmyndigheter 
och hamnar i rättstvister, i jämförelse mot att företaget använder RAM, 2) företag har en 
begränsad möjlighet att utnyttja AM, 3) RAM går att utnyttja hela året medan AM är 
begränsat till bokslutet och 4) att företagsledningen väljer att göra förändringar i 
verksamheten, vilket inte i lika stor utsträckning upptäcks av revisorer i jämförelse mot 
AM.  

Badertscher (2011, s. 1514) konstaterar att företag som av marknaden varit 
övervärderade byter EM-strategi, där en övergång från AM till RAM sker, desto längre 
företaget varit övervärderat. Orsaken är att RAM anses vara mer effektivt att använda 
när möjligheterna till AM är begränsade. Badertscher (2011, s. 1514) konstaterar även 
att företag som är övervärderade har större incitamenten till EM, vilket ytterligare 
klargör sambandet mellan marknadens förväntningar och förekomsten av EM.  

Vidare konstaterar Graham et al. (2005, s. 5) att det är viktigt för företagsledningen att 
nå upp till eller överträffa de finansiella förväntningarna som de externa intressenterna 
har på företaget, vilket resulterar i att de är villiga att offra långsiktigt investeringar för 
att möta kortsiktiga förväntningarna. Förväntningarna för vinsten per aktie är det 
nyckeltal som tidigare studier indikerat på är ett av de viktigaste nyckeltalen 
företagsledningen vill nå upp till (Graham et al. 2005, s. 13, s. 21). Vidare konstaterar 
Hribar et al. (2006, s. 6) att företagsledningen kan påverka resultatet genom återköp av 
aktier, vilket påverkar resultatet per aktie. Hribar et al. (2006, s. 25) konstaterar att 
aktieåterköp är vanligt förekommande bland företag som utan återköpen fått ett negativt 
resultat per aktie, och inte nått upp till marknadensförväntningar. Hribar et al. (2006) 
studier indikerar på betydelsen av att uppfylla marknadens externa förväntningar. På 
grund av att den finansiella strukturen ändras genom aktieåterköp, i syfte att missleda 
utomstående intressenter, anses aktieåterköp i vissa fall klassas som RAM.  

De långsiktiga konsekvenserna av RAM är att företagens vinster och kassaflöden i 
framtiden tenderar att minska (Gunny, 2005, s29). Vidare anser Gunny (2005, s29-30) 
att aktiekursen till viss del återspeglar de förväntade sjunkande resultaten och 
kassaflödena, eftersom analytiker justerar sina prognoser utifrån användandet av RAM. 
Justeringen är däremot inte fullständig eftersom analytiker inte fullt ut upptäcker alla 
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RAM-metoder, vidare tenderar nedskärningar i forskning och utveckling och strategiska 
försäljningar av tillgångar vara problematiska att upptäcka (Gunny, 2005, s29-30). 

 
5.2.3 Kostnadsfördelar och earnings management  
 
Anledningen till att företagsledningen väljer att använda EM är att det kan ge företaget 
ekonomiska fördelar, genom att öka eller minska resultat (Burgstahler & Dichev, 1997, 
s. 124; Jones, 1991, s. 223). En fördel företaget får genom AM är att de kan hålla en 
stabilare aktiekurs och möta vinstförväntningar, vilket bidrar till att kostnaden för 
kapital sjunker, förutsatt att manipulationen förblir oupptäckt (Dechow et al., 1996, s. 
3). AM kan även användas för att höja aktiekursen i samband med nyemissioner, vilket 
gynnar företaget eftersom de får en större andel kapital till verksamheten (Marquardt & 
Wiedman, 2004, s. 465). Om företaget däremot ska avgångskompensera en 
företagsledare, utifrån ett anställningsavtal som är beroende av aktiekursen, kan AM 
sänka resultatet, vilket tenderar att sänka aktiekursen och därmed resultera i ett lägre 
avgångsvederlag (Marquardt & Wiedman, 2004, s. 465). Ytterligare en fördel med AM 
är att företaget kan påverka sina skattekostnader genom att anpassa resultatet utifrån 
skattesatsen (Zang, 2012, s. 700). Vidare går AM enbart att utnyttja vid året slut, 
eftersom resultat är känt för företagsledningen och inte för de externa intressenterna 
(Zang, 2012, s. 678). Det bidrar till att det är lättare för företagsledningen att manipulera 
resultatet utifrån de externa förväntningarna.  

Användandet av RAM har vissa ekonomiska fördelar för ett företaget. Gunny (2010, s. 
886) och Bhojrajs (2009, s. 2385) förmodar att ett företag som använder RAM för att nå 
upp till vinstförväntningar har en högre avkastning på kort sikt än företag som inte 
använder RAM, och därmed inte når upp till externa förväntningarna. Dessutom anser 
Graham et al. (2005, s. 37) att fördelarna med RAM väger upp de framtida nackdelar 
som kan drabba företaget. Till skillnad från AM som bara går utnyttja i slutet av ett 
verksamhetsår, går RAM att använda under hela verksamhetsåret. Det möjliggör att 
resultatet kan manipuleras löpande, beroende på hur företaget presterar under året 
(Zang, 2012, s. 678). 

 
5.2.4 Kostnader och earnings management 
 
Att förstå vilka kostnader som är förknippade med EM är viktigt för att kunna analysera 
resultatet och förklara vilka konsekvenser det får företaget. Som vi tidigare konstaterat 
väljer företagsledningen, utifrån tidsaspekten och kostnad, antingen AM eller RAM. 
Företagsledningen kan enligt Zang (2012) använda AM och RAM som komplement till 
varandra under olika tidsperioder. De två EM-metoder förväntas resultera i olika 
kostnader för företaget och aktieägarna (Zang, 2012, s. 686). Företagsledningen 
tenderar att använda mer AM i förhållande till RAM när det senare är mer kostsamt för 
dem, vilket beror på företagets status i branschen, deras finansiella ställning, andelen 
institutionella investerare och skattekonsekvenserna (Zang, 2012, s. 700-701). Dechow 
et al. (1996, s. 3) anser att om EM upptäcks påverkar det företaget genom sjunkande 
aktiekurser, större bid-ask spread för aktien, högre räntor och lägre resultatförväntningar 
av analytiker. Orsaken är att förtroendet för företags finansiella rapportering minskat 
och marknaden anser att de ekonomiska utsikterna har försämrats (Dechow et al., 1996, 
s. 3). 
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Om företagsledningen väljer att använda AM innebär det företagsledningen utnyttjar 
flexibiliteten i redovisningsreglerna för att påverka resultatet kortsiktigt (Zang, 2012, s. 
686). De främsta kostnaderna förknippade med AM enligt Zang (2012, s. 680-686) är; 
(1) utnyttjandet av flexibiliteten i redovisningen och (2) revisionskostnader. Där ett ökat 
manipulerat resultat i den nuvarande perioden resultera i ett lägre resultat i den 
kommande perioden. Samtidigt har tidigare undersökningar konstaterat att större 
revisionsbyråer i högre grad upptäcker AM (Becker et al., 1998, s. 17)  

Som tidigare nämnts har RAM de största negativa effekterna på företag med en stor 
andel tillgångar. Om företagsledningen väljer att använda RAM frångår 
företagsledningen den normala praxis som används inom branschen. Enligt Zang (2012, 
s. 685) medför RAM att det uppkommer fyra olika kostnader för företaget, vilket är; (1) 
minskat marknadsförtroende, (2) mindre andel institutionella investerare, (3) sämre 
finansiell utveckling och (4) en ökad skattekostnad.  

5.3 Teorier som förklarar incitamenten till EM  
 
Utifrån kapitel 3 har vi kartlagt sex teorier som kan förklara de bakomliggande motiven 
till att företagsledningen använder EM. För att öka förståelse för EM och bidra med en 
teoretiskkunskap, är det viktigt att läsaren ges en djupare förståelse för de faktorer som 
kan påverkar beteenden som ger upphov till EM.  

 

5.3.1 Principal-agent teorin och stewardship teorin 
 
Principal-agent teorin är när en individ (principalen) anlitar en annan individ (agenten) 
till att utföra en tjänst åt principalens räkning. Det kan leda till att agenten inte alltid 
handlar i principalens intresse utan utifrån egen vinning, särskilt om agenten är 
nyttomaximerande (Jensen, Meckling, 1976, s. 308). Problematiken kan uppstå när 
ägandet och företagsledning består av skilda individer. Vidare anställer företagets ägare 
en företagsledning, som på bästa sätt ska förvalta företaget, företagsledning kan däremot 
ha incitament till att bortse från företagets bästa. Eisenhardt, (1989, s. 58) anser att de 
två vanligaste problemen är att; (1) principalens önskningar och mål skiljer sig från 
agentens och (2) det är svårt och dyrt för principalen att kontinuerlig övervaka agenten. 
Det kan innebära att företagsledningen manipulerar resultatet för egen vinning, utan att 
principalen har möjlighet att övervaka beteendet.  

Enligt Eisenhardt (1989, s. 61) kan två problem uppstå; 1) att agenten inte anstränger 
sig för att göra sitt yttersta, då principalen inte kan övervaka agentens prestation på ett 
tillförlitligt sätt eller 2) att agenten kan påstå sig ha egenskaper som principalen inte i 
förväg kan utvärdera. För att lösa problemen anser Eisenhardt (1989) att principalen kan 
införa ett system som mäter agentens prestation och beteende, eller basera 
anställningskontraktet på agentens arbetsprestation (Eisenhardt, 1989, s. 61). 

Stewardship teorin tillskillnad från principal-agent teorin antar att företagsledningen, 
the steward, inte motiveras av individualistiska mål och framgång utan istället har en 
liknande målbild och strävan som företaget (Davis et al., 1997, s. 21). Lambright (2009, 
s. 209-210) förklarar det som att företagsledningen agerar utifrån organisationen och 
ägarnas bästa. Lambright (2009, s. 222) beskriver i studien hur relationer och förtroende 
mellan parterna påverkar beteendet. Davis et al. (1997, s. 43) anser att principal-agent 
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teorin inte går att applicera i alla situationer, vilket beror på att människan är komplex 
och inte enbart drivs av ekonomiska incitament. Vidare menar Davis et al. (1997, s. 43) 
att företagsledningen, beroende på situation, väljer att agera som en agent eller steward, 
företagsägarna kan till viss del påverka företagsledningens beteende genom att utveckla 
relationen till företagsledningen. Vallejo (2008, s. 387) anser att relationerna främst 
förekommer inom familjeföretag, men att samma fenomen i vissa fall finns mellan 
ägare till familjeföretag och en extern företagsledning.  

EM kan användas i både positiv och negativ bemärkelse, dels eftersom aktieägare i 
vissa fall gynnas av handlingen, och i andra fall är EM negativt eftersom handlingen 
endast gynnar företagsledningen. Givet att agent-principal teorin och stewardship teorin 
kan appliceras på studiens företag, ges en djupare förståelse för valet mellan positiv och 
negativ EM, bero på vilken roll företagsledningen agerar utifrån.  

 
5.3.2 Informations asymmetri och Earnings quality  
 
Informationsasymmetri är ett teoriområde som beskriver problemet som kan uppkomma 
när det råder informations asymmetri mellan två parter. Akerlof (1989, s. 489) beskriver 
teorin, utifrån att ägaren till en tillgång vet om det verkliga värdet för tillgången och en 
eventuell köpare hamnar i ett informationsunderläge, eftersom köparen inte har samma 
kännedom om tillgången. Det kan vara skadligt när en individ utnyttjar sitt 
informationsövertag. Enligt Akerlof (1989, s. 490) resulterar informationsasymmetrin i 
att bra företagsstrategier underskattas och mindre bra företagsstrategier överskattas, 
samma fenomen existerar även tillviss del enligt Palm (2015, s. 150) inom 
fastighetsbranschen.  

För att applicera teorin i en situation, där ägaren och ledningen inte är samma person, 
resulterar det i att principalen och agenten har en varierad grad av information vad 
gäller företagets faktiska potential. Agenten kan då utnyttja informationsasymmetri till 
sin egen vinning. Eftersom företagsledningens ersättning ofta är kopplad till företagets 
prestation, kan företagsledningen utnyttja informationsasymmetri i form av EM för att 
öka företagets resultat och därmed höja den egen ersättning. 

Vidare är earnings quality (EQ) ett teoriområde som relaterar till hur ett företag 
producera finansiella rapporter, med en tillräckligt hög kvalité för att möta kraven från 
företagets intressenter. Kvalitén på den finansiella rapporten, i avseende på relevans, 
tillförlitlighet och tidsenlighet, är avgörande faktorer i beslutsprocessen för ett 
företagets intressenter, vilket även framgår i IFRS (FAR Akademi, 2014, s. 334-335). I 
den här studien har vi valt att använda Dechow et al., (2010, s. 344) definition av EQ: 
”Högre redovisningskvalité bidrar till en mer informativ bild av ett företags finansiella 
resultat, vilket är relevant vid ett beslut av en specifik beslutsfattare.”. Vidare menar 
Dechow et al., (2010, s. 344), att det är tre faktorer som bidrar till en hög EQ: (1) EQ 
ska ses i sin kontext i avseende på relevant information, (2) EQ beroende på många 
faktorer som inte går att observera, (3) EQ beror på redovisningssystemets förmåga att 
mäta resultatet.  

Vidare kategoriserar Dechow et al., (2010, s. 345) EQ utifrån tre olika kategorier; (1) 
resultatets egenskaper, (2) investerares syn på resultatet, (3) externa indikationer på 
resultatfelaktigheter. Den första kategorin, resultatets egenskaper, relateras till 
resultatets uthållighet och periodisering över tid. Kategori två, investerares syn på 
resultatet, är relationen mellan avkastningen på eget kapital och oväntade resultat 
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förändringar. Även kvalitén på revisionen ingår i den andra kategorin. Den sista 
kategorin, externa indikationer på resultatfelaktigheter, relaterar till felaktigheter i 
resultatredovisningen och EM. Vidare beror sambandet mellan EQ och EM på företags 
specifika karaktärsdrag (Dechow et al., 2010, s. 346-349).  

Flertalet studier har konstaterat att det finns ett samband mellan EM och EQ, där företag 
med en hög avkastning har högre EQ i förhållande till företag med lägre avkastning 
(Dechow et al., 2010, s. 379). I likhet med Dechow et al., (2010) konstaterar även Liang 
& Dong (2014, s. 122) att avkastningen, incitamenten till EM och EQ har ett samband. 
Vidar konstaterar Liang & Dong (2014) att fastighetsföretag med en högre andel 
lågavkastande fastigheter i högre grad använder sig av EM och därmed har en lägre EQ. 

 
5.3.3 Signalerings teori  
 
I den finansiella rapporten presenterar företag information till utomstående intressenter. 
Anledningen till att den finansiella rapporten behövs är att det finns en 
informationsasymmetri mellan individer. Informationsasymmetri baseras på 
signalerings teori (Connelly et al., 2011, s. 40-41). Inom signalerings teori finns fyra 
nyckelbegrepp enligt Connelly (2001, s. 44-45);  

1. Sändare är företagsledningen som får information om organisationen som 
utomstående intressenter inte har möjlighet att komma åt. De utomstående får 
information som antingen kan vara positiv eller negativ men som utomstående 
intressenter hade funnit användbar. Det kan handla om ekonomiska resultat, produkter 
eller stämningar. I vår studie är det fastighetsföretagens ledare. 

2. Signal är vilken information som företagsledningen väljer att förmedla till 
utomstående intressenter. Det är vanligt förekommande att informationen som 
förmedlas oftast är positiv. I vår studie är det främst den finansiella rapporten som är 
signalen som förmedlas till utomstående intressenter. 

3. Mottagare är individer som tar emot och tolkar information som företagsledningen 
förmedlar. I vår studie är det utomstående intressenter som läser den finansiella 
rapporten.  

4. Feedback är den information som mottagaren förmedlar till den som skickar ut 
signalen. När utomstående intressenter får information av företagsledningen kan de 
skicka egna signaler, genom att exempelvis höja aktiekursen ifall insiders sänder 
information om ökade vinster. I vår studie ger utomstående intressenter främst sin 
feedback genom aktiekursen. 

Informationen som företag sänder ut är viktig för utomstående intressenter i deras 
beslutsprocess (Connelly, 2001, s. 41-42). Därför har företagsledningen möjligheten att 
välja vilken information som ska förmedlas. Genom att välja bort negativa 
informationen och presentera positiv information påverkar företagsledningen 
utomstående intressenters inställning till företaget. Vidare bidrar maktförhållandet till 
att det skapas incitament för företagsledningen att manipulera resultat, för att påverka 
utomstående intressenter att agera i en önskad riktning (Healy & Wahlén, 1999, s. 366). 
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5.3.4 Prospect teorin  
 
Traditionellt sett har ekonomisk forskning sett individer som rationella beslutstagare, 
Kahneman & Tversky (1979, s263) anser att det inte alltid stämmer. Kahneman & 
Tversky (1979) kommer fram till att individer undervärderar troliga utfall i jämförelse 
med givna utfall, vilket kallas för ”certainty effect” vilket gäller när individer ställs 
inför val som inte involverar förluster utan bara vinster (Kahneman & Tversky 1979, s. 
264). I den situation väljer individer hellre en mindre vinst som är given, än en större 
vinst som anses trolig, vilket tyder på att de är riskaversiv. När individer istället ställs 
inför val som endast innehåller förluster är de mer benägna att välja en förlust som 
kanske kommer inträffa istället för en mindre förlust som anses given, vilket författaren 
kallar ”reflection effect” och betyder att samma individer som var riskaversiv till 
vinster är riskbenägna för förluster (Kahneman & Tversky 1979, s. 268-269). 

Vidare anser Kahneman & Tversky (1979, s. 277) att värde nivån snarare beror på 
förändringen i vinster och förluster än från absoluta nivåer av förmögenhet. Kahneman 
& Tversky (1979) delar upp värdet i två delar, där den ena delen står för ursprungsnivån 
och den andra delen för förändringen från ursprungsnivån. Kahneman & Tversky 
(1979) kommer fram till att en lägre ursprungsnivå resulterar i att större hänsyn tas till 
förändringen av de ekonomiska variablerna, vilket kan beskrivas som att marginella 
nyttan minskar med storleken av ursprungsnivån (Kahneman & Tversky, 1979, s. 278). 
Givet att prospect teorin går att applicera på företag och finansiella marknader, skulle 
det kunna innebära det att företag med låga vinster har större incitament att hålla stabila 
eller ökande vinster i jämförelse med företag som redan har höga vinster. Företagen 
med låga vinster kommer vid en förändring av den låga vinsten, se en större reaktion 
från de utomstående intressenterna. Företag med en redan hög vinster kommer inte 
påverkas i samma grad.  

5.4 Utveckling av hypoteser  
 
Hypoteser används för att formulera ett kvalificerat antagande för ett vetenskapligt 
problem. Hypoteserna bygger på studiens problemformulering och ska genom logiska 
och deduktiva tester antingen bekräftas eller förkastas, beroende på studiens resultat 
(Molander, & Hartman, 2003, s. 127-128). Vid utvecklandet av studiens hypoteser har 
vi utgått ifrån den teoretiska referensramen och Liang & Dong (2014) studier, vilket är 
en av få studier som studerat incitamentet till EM inom fastighetsbranschen. 
Hypoteserna som benämns med A, baseras på en fastighetsportfölj utifrån 
fastighetskategori. Hypoteserna som innefattar ett B, utgår ifrån en fastighetsportfölj 
vilket baserats på fastighetsregion.  

 
5.4.1 Utveckling av hypoteser accruals management 
 
Studier av Defond & Parks (1997, s. 137) för AM har konstaterat att företag som har en 
låg avkastning i högre grad använder AM, i jämförelse med företag som har en hög 
avkastning, det beror på att företaget vill undvika att rapportera sjunkande marginaler. 
Till viss del verkar samma fenomen existera för fastighetsföretag, där fastighetsföretag 
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med höga fastighetsvärden och lågavkastande fastigheter i högre utsträckning har 
incitament till AM (Liang & Dong, 2014, s. 122). I Sverige mäts avkastningen för 
fastigheter genom IPD Svenskt fastighetsindex. Utifrån data i appendix 3, vilket vi 
erhållit från MSCI, kan vi konstatera att det finns en skillnad i avkastning mellan olika 
fastighetskategorier. Utifrån appendix 3 kan vi konstatera att kontorsfastigheter under 
perioden 2005-2014 haft den lägsta avkastningen följt av industri-, butiks- och 
bostadsfastigheter. För att utveckla hypotes 1A och hypotes 1B har vi utgått ifrån 
skillnad i avkastningen och antar att benägenheten till AM är störst hos de 
fastighetsföretag som har en fastighetsportfölj vars andel i högre grad består av 
fastigheter med lägre avkastning.  

Hypotes 1A: De fastighetsföretag som har en större andel kontorsfastigheter i sina 
fastighetsportföljer kommer att ha en större benägenhet till AM-strategier följt av 
industri-, butiks- och bostadsfastigheter.  

Hypotes 2A: De fastighetsföretag som har en större andel kontorsfastigheter i sin 
fastighetsportfölj kommer att ha en större benägenhet till långsiktig AM för att 
manipulera sitt resultat, följt av industri-, butiks- och bostadsfastigheter.  

Ovan konstaterade vi att fastighetsföretag med lågavkastande fastigheter tenderar att 
använda AM i högre grad. Avkastningen kan i sin tur avspeglas i risken enligt Eichholtz 
et al. (1995, s. 39-42, s. 55) och Newell & Tan (2003, s. 261-262), även Lind (2004, s. 
9-10) konstaterade att värdeutvecklingen och där med risken beror på en regions 
ekonomiska förutsättningar. Därför förmodar vi att fastighetsföretag som har fastigheter 
i regioner med en expansiv ekonomiskutveckling kommer att ha högre fastighetsvärden 
och en lägre avkastning, och där med en ökad benägenhet till AM. Utifrån MSCIs 
databas för IPD Svenskt fastighetsindex kan vi konstatera att det finns skillnader i 
avkastningen för kontorsfastigheter i olika regioner. Vidare anser ASPECT (2011, s. 
493) att även risken och därmed avkastningen varierar mellan olika regioner. Eftersom 
det saknas data för samtliga fastighetskategori i respektive region, förmodar vi att det 
finns en skillnad mellan regionerna vad gäller benägenheten till AM.  

Hypotes 1B: Det kommer att finnas en skillnad vad gäller benägenheten till AM-
strategier mellan fastighetsföretag, beroende på deras andel av fastigheter i regionerna 
Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige. 

Hypotes 2B: Det kommer att finnas en skillnad vad gäller benägenheten till långsiktigt 
AM mellan fastighetsföretag, beroende på deras andel av fastigheter i regionerna 
Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige.  

 
5.4.2 Utveckling av hypoteser real activities manipulation 
 
Utifrån teoriavsnittet förmodar vi att fastighetsföretag med en större andel 
butiksfastigheter kommer att ha större incitamentet till RAM genom 
intäktsmanipulering följt av industri-, kontors- och bostadsfastigheter. Orsaken är att vi 
förmodar att konkurrensen om hyresgäster är större för butiksfastigheter i förhållande 
till andra fastighetskategorier, vilket avspeglas i risken och därmed avkastningen. 
Vidare är risken enligt Lind (2004, s. 10) kopplad till avkastningen för en 
fastighetskategori, vilket beror på den framtida resultatutvecklingen för den specifika 
fastigheten. Liao et al. (2011, s. 94) konstaterar att det framtida resultatet är beroende av 
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sannolikheten att få fastigheten uthyrd till en marknadsmässig hyra, vilket vi förmodar 
resulterar i att företagsledningen reducerar hyran i syfte att attrahera nya hyresgäster, 
vilket beror på att företagsledningen vill undvika sjunkande marginaler.  

Utifrån resonemanget ovan kan vi konstatera utifrån appendix 3, att fastighetskategorin 
bostads- följt av butiks-, industri- och kontorsfastigheter haft den högsta avkastningen. 
Däremot anser vi att benägenheten till RAM hos bostadsfastigheter är ett undantag, 
eftersom hyresmarknaden för bostäder i hög grad är reglerad genom 
bruksvärdesprincipen (ASPECT, 2011, s. 81-83), vilket skulle kunna resultera i en 
presumerande effekt, där samtliga bostadslägenheter i fastigheten får en lägre hyra. Vi 
förmodar att det minskar benägenheten till RAM i form av intäktsmanipulering baserat 
på den marknadsregleringen som finns i Sverige.  

Hypotes 3A: Benägenheten till RAM i form av manipulering av intäkterna kommer att 
vara större för butiksfastigheter följt av industri-, kontor- och bostadsfastigheter.  

Risken och därmed avkastningen för en enskild fastighet, beror på fastighetstens 
förmåga att genererar förutsägbara hyresintäkter, vilket beror på den lokala 
fastighetsmarknaden. Vidare konstaterar Spence et al. (2009, s. 10-11) att det finns ett 
samband mellan urbanisering och den ekonomisk utveckling i en region, människor 
flyttar till områden med en växande ekonomiskutveckling och lämnar regioner där den 
ekonomiskutvecklingen stagnerat. Vidare förmodar vi att det bidrar till att vissa 
regioner kommer att vara mindre känsliga för förändringar i hyran i förhållande till 
andra regioner. Det förmodar vi kommer att avspeglas i avkastningen för respektive 
fastighetskategori i respektive fastighetsregion, vilket kommer att påverka incitamentet 
till EM. I brist på data för avkastningen för respektive fastighetskategori i de olika 
fastighetsregionerna, antar vi att det kommer finnas en skillnad i benägenheten till RAM 
i form av intäktsmanipulering.  

Hypotes 3B: Det kommer att finnas en skillnad mellan regionerna Stockholm, 
Göteborg, Malmö och övriga Sverige vad gäller benägenheten till RAM i form av 
manipulering av intäkterna  

Beroende på fastighetskategori kommer fastighetskostnaderna att variera, vilket beror 
på anpassningen av fastigheterna i förhållande till hyresgästernas önskemål. 
Butiksfastigheter anpassas i hög grad till hyresgästerna, vilket beror på att lönsamheten 
är beroende av fastighetens förmåga att attrahera kunder till butiksfastigheten (Brown, 
1992, s. 385). Vidare anser Brown (1992, s. 386) att fastighetsföretag i hög utsträckning 
anpassar butiksfastigheten i takt med att preferenserna i samhället förändras, vilket vi 
antar resulterar i kontinuerliga fastighetskostnader. Det bidrar till att fastighetsföretag 
som har en stor andel butiksfastigheter har en hög kostnad för anpassning av lokalerna 
(Liang & Dong 2014, s. 114). Hyresgäster till kontorsfastigheter prioriterar framför allt 
funktionalitet och service, vilket också innebär kostnader i form av ombyggnationer och 
renoveringar, vilket resulterar i större engångskostnader när ett hyresförhållande ingås 
(Ho et al., 2005, s. 441).  

Fastighetskostnader för bostadsfastigheter är i hög grad beroende av hyresintäkterna, 
där högre hyresintäkter resulterar i högre incitament till att renovera, vilket ökar 
fastighetskostnaderna (Brown, 1992, s. 92, s. 98). Däremot omfattas den svenska 
bostadsmarknaden av en hyresreglering (ASPECT, 2011, s. 81-83), vilket bidrar till att 
möjligheterna till en ökning av hyresintäkterna är begränsade. Därför anser vi att 
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fastighetsföretag med en större andel bostadsfastigheter i lägre grad kommer att ha 
incitament till RAM baserat på fastighetskostnaderna. Enligt Thornton (2005, s. 310-
311) efterfrågar hyresgäster till industrifastigheter framförallt stora lokaler, hög takhöjd, 
avlastningsbryggor och närhet till motorvägar och flygplatser. Vi förmodar att det skulle 
innebära att när industrifastigheten väl är byggd, kommer fastighetskostnader för 
renovering och ombyggnationer att vara relativt konstanta.  

Hypotes 4A: Benägenheten till RAM genom diskretionära fastighetskostnader kommer 
att vara lägre för fastighetsföretag som har en större andel bostads- och 
industrifastigheter, följt av kontors- och butiksfastigheter.  

Tidigare studier har inte studerat fastighetsportföljens inverkan på RAM genom 
diskretionära fastighetskostnader baserat på region. I brist på data vad gäller 
avkastningen för respektive region, antar vi att det finns en skillnad mellan regionerna, 
vad gäller benägenheten för RAM i form av diskretionära fastighetskostnader. 

Hypotes 4B: Benägenheten för RAM genom diskretionära fastighetskostnader kommer 
att skilja sig mellan regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige.  

Tidigare studier har konstaterat att det finns ett samband mellan fastigheternas storlek 
och risken för EM. Större fastigheter tenderar i större utsträckning följa utvecklingen för 
aktier och obligationer enligt Kallberg et al., 1996 (s. 367-368), vilket enligt oss skulle 
innebära att det är svårare för företagsledningen att använda RAM. Liang & Dong 
(2014, s. 122) konstaterar även att fastighetsföretag med större fastigheter, baserat på 
fastighetsvärde, i lägre grad använder RAM. En tänkbar orsak kan vara att större 
fastigheter kräver mindre subjektiva bedömningar, vilket skulle minska risken för EM. 
Utifrån data vi erhållet från MSCI för IPD Svenskt fastighetsindex, appendix 4, har vi 
beräknat den genomsnittliga värdestorleken för varje fastighetskategori. Utifrån 
beräkningen kan vi konstatera att kontorsfastigheter tenderar att ha det högst 
fastighetsvärde per enhet, följt av butiks-, bostads- och industrifastigheter. Utifrån 
ovanstående formulerar vi hypotes 5A enligt följande;  

 Hypotes 5A: Fastighetsföretag som har en större andel industrifastigheter kommer att 
ha större benägenheten till RAM genom värdering till verkligt värde och 
försäljningstidpunkten av lång livade tillgångar följt av bostads-, butiks- och 
kontorsfastigheter. 

I likhet med Eichholtz et al. (1995, s. 39-42, s. 55) och Newell & Tan (2003, s. 261-
262) förmodar vi att fastighetsregionen kommer att påverkar avkastning och risknivån. I 
brist på data vad gäller avkastningen för fastigheter baserat på deras geografiska 
placering, misstänker vi att det finns en skillnad mellan olika regionerna. Vidare 
misstänker vi att fastigheter belägna i regioner med god ekonomiskutveckling kommer 
att ha mindre benägenhet till RAM genom värdering och valet av försäljningstidpunkten 
av tillgångarna. Orsaken, enligt oss, är att hyresintäkterna i högre utsträckning kommer 
att vara mer stabila och förutsägbara i regioner med en god ekonomiskutveckling i 
jämförelse mot regioner med mindre god ekonomisk utveckling. Vilket bidrar till att det 
blir lättare att bedöma fastighetsvärdet och antalet subjektiva bedömningar minskar, 
vilket vi förmodar minskar risken för RAM för regioner med god ekonomisk 
utveckling.  
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Hypotes 5B: Det kommer att finnas en skillnad mellan regionerna Stockholm, 
Göteborg, Malmö och övriga Sverige, vad gäller benägenheten till RAM genom 
värdering till verkligt värde och valet av tidpunkten för försäljning och värdering av 
lång livade tillgångar.  

 
5.4.3 Summering av hypoteser  
I tabell 2 summer vi samtliga hypoteser som ingår i studien, vilket vi redogjort för i 
avsnitt 5.4. Att notera är att fastighetskategori övriga fastigheter inte ingår i studiens 
hypoteser 

 

Tabell 2. Summering av studiens hypoteser 

AM-mått  Benägenheten till EM rankande utifrån fastighetsportföljens 
sammansättning 

Total AM 
Hypotes (1A) 

 
Kontor > Industri > Butik > Bostäder 

Lång-AM 
Hypotes (2A) 

 
Kontor > Industri > Butik > Bostäder 

Total AM 
Hypotes (1B) 

 
Stockholm ≠ Göteborg ≠ Malmö ≠ övriga Sverige 

Lång-AM 
Hypotes (2B) 

 
Stockholm ≠ Göteborg ≠ Malmö ≠ övriga Sverige 

RAM-Mått  

Manipulering av intäkterna  
Hypotes (3A) 

 
Butik > Industri > Kontor > Bostäder  

Manipulering av fastighetskostnader 
Hypotes (4A) 

 
Butik > Kontor > Industri, Bostäder 

Manipulering av det verkliga värdet 
och valet av försäljningstidpunkt av 
tillgångar  
Hypotes (5A) 

 

 
Industri > Bostäder > Butik > Kontor 

Manipulering av intäkterna  
Hypotes (3B) 

 
Stockholm ≠ Göteborg ≠ Malmö ≠ övriga Sverige  

Manipulering av fastighetskostnader 
Hypotes (4B) 

 

Stockholm ≠ Göteborg ≠ Malmö ≠ övriga Sverige 

Manipulering av det verkliga värdet 
och valet av försäljningstidpunkt av 
tillgångar  
Hypotes (5B) 

 

Stockholm ≠ Göteborg ≠ Malmö ≠ övriga Sverige 
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5.5 Summering av begrepp, teorier och koncept  
 
I avsnittet sammanfattar vi begrepp, teorier och koncept som är viktiga att förstå utifrån 
beskrivningen av fastighetsmarknaden och vår teoretiska referensram, vilket 
presenterats i de föregående avsnitten.  

Fastighetsmarknaden, fastighetsföretag och EM inom fastighetsbranschen 

• Svenska fastighetsmarknaden består av bostadsfastigheter och kommersiella 
fastigheter.  

• Kommersiella hyresavtal genererar större intäkter, eftersom hyresavtalen 
tenderar att vara omsättningsbaserade och mer flexibla i jämförelse med 
bostadshyresavtal. 

• Större fastigheter följer en likartad värdeutveckling som aktier och obligationer.  
• Att uppskatta värdet på en fastighet är svårt, däremot anses 

fastighetsvärderingarna vara på en acceptabel nivå.  
• Green Buildings resulterar i mer förutsägbara hyresintäkter vilket bidrar till 

högre fastighetsvärden.  
• Det finns ett samband mellan benägenheten för EM och avkastningen på 

fastigheter. AM anses mer troligt för fastighetsföretag som har fastigheter som 
har ett högt fastighetsvärde och en låg avkastning. RAM anses i högre grad 
förekomma hos fastighetsföretag med fastigheter som varierar mycket i värde 
och avkastning.  

• MSCI producerar data om den svenska fastighetsmarknaden, vilket ingår i IPD 
Svenskt fastighetsindex. IPD Svenskt fastighetsindex används i flera länder för 
att bedöma avkastningen på fastigheter 

• Få studier är gjorda på den svenska fastighetsmarknaden  

Earnings management 

• EM innebär att företagsledningen påverkar resultatet genom att öka eller sänka 
resultatet i syfte att påverka kontraktsförhållande som baserar på den finansiella 
informationen.  

• EM kan ske genom resultat periodisering (AM) eller verklig resultat 
manipulering (RAM). RAM anses vara den mest skadliga formen av EM för 
aktieägarna. 

• AM påverkar inte kassaflödet utan enbart redovisningen, AM upptäcks oftast 
inom fastighetsbranschen.  

• RAM påverkar kassaflödet genom att företagsledningen förändrar tidpunkt eller 
strukturering av företagets verksamhet, investeringar eller finansieringsbeslut. 
RAM är den EM-metoden företagsledningen föredrar.  

• EM innebär både kostnadsfördelar som kostnader för företaget och aktieägarna. 
De kostnadsfördelar ett företag kan få är lägre kapitalkostnader och en jämnare 
aktiekurs. De kostnader som ett företag kan få om EM upptäcks är främst 
minskat förtroende och en sämre finansiell utveckling.  

Principal- agentteorin och stewardship teorin 
• Tar upp problematiken vad gäller externt ägande och en tillsatt företagsledning.  
• Aktieägarna och företagsledarna har skilda egenintressen, och agerar därefter.  
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• Aktieägarna vet inte vad agenten dagligen gör, och kostnaden för att övervaka 
agenten är större än de fördelar som kan uppnås genom att dagligen övervaka 
agenten.  

• Agenten kommer inte anstränga sig maximalt eftersom aktieägaren inte kan 
övervaka agenten på ett tillförlitligt sätt. Agents prestation utvärderas av 
aktieägarna, vilket oftast belönas utifrån företagets resultat.  

Earnings quality (EQ) och informationsasymmetri 

• EQ förklarar betydelsen av informationens kvalité i den finansiella rapporten. 
• EQ ska: (1) ses i sin kontext, (2) beror på många faktorer som inte kan 

observeras och (3) beror på företags förmåga att producera finansiell 
information.  

• EQ omfattar: (1) resultatets egenskaper, (2) investerares syn på resultatet och 
(3) externa indikationer på resultatfelaktigheter. 

• Det finns ett samband mellan EQ och EM. Fastighetsföretag med lågt 
avkastande fastigheter har lägre EQ eftersom de använder sig av EM i högre 
grad. 

• Informationsasymmetrin är en av de grundläggande faktorerna för existensen av 
EM, där en part har ett informationsövertag i förhållande till den andra parten.  

Signalerings teori och Prospect teori  

• Signalerings teori beskriver förhållandet mellan sändaren av ett budskap och 
mottagaren. Sändaren kan välja att sända ut viss information, vilket påverkar 
risken för EM.  

• Informationen som sänds ut är viktig för utomstående eftersom informationen 
ligger till grund för beslutsfattande.  

• Prospect teorin beskriver individers irrationella beteende på den finansiella 
marknaden i förhållande till givna och osäkra beslut. En individ väljer hellre en 
trolig större förlust än en given mindre förlust. I ett motsatt val väljer individen 
hellre en säker liten vinst än en stor trolig vinst. 

• Eftersom det finns irrationella individer på finansmarknaden skapas motiv till 
EM. 
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6. PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSÄTT OCH URVAL 
______________________________________________________________________ 
I avsnittet redogör vi för det praktiska tillvägagångsätt och vilka tester studien utgått 
ifrån. Orsaken till detta är att läsaren ska ges möjlighet att förstå hur studien är 
genomförd och vilka val som gjorts, vilket är viktigt för studiens replikerbarhet 
(Bryman och Bell, 2003, s. 48-49). I denna del av arbetet ingår beskrivning och 
motivering av valet för en kvantitativ undersökningsmetod baserat på tvärsnittsdata. I 
avsnitt redogör vi även för metoder och modeller som utvecklats för att skatta AM och 
RAM. 

______________________________________________________________________ 

6.1 Urval, data och databearbetning  
 
I avsnittet 6.1 förklarar vi urvalet av företag, datainsamlingen och hur vi bearbetat data. 
Orsaken till att vi väljer att redovisa dessa aspekter är att det bidrar till att studien får en 
högre trovärdighet, samtidigt som vi redogör för läsaren vilka val vi gjort, varför vi 
gjort valen och hur de påverkar studien.  

6.1.1 Urval och population  
 
I den här studien ingår svenska börsnoterade fastighetsföretag vilket varit noterade 
under perioden 2005-2013. I likhet med Teoh et al. (1998) har vi även inkludera de 
finansiella rapporter ett företag publicerat två år innan en börsintroduktion för att skatta 
eventuella företeelser av EM under börsintroduktionen. Orsaken till varför vi valt 
perioden 2005-2013 är att IFRS introducerades i Sverige inför räkenskapsåret 2005, 
vilket bidragit till att vi fått en mer enhetliga redovisning under vår 
undersökningsperiod (EU, 2002, s. 3; FAR Akademi, 2014, s. 13). Vidare innebär det 
att fastighetsföretag som varit börsnoterade under hela eller delar av perioden 2005-
2013 ingått i studien. Vilket innebär att fastighetsföretag vilket noterats, avnoterats eller 
gått i konkurs under åren 2015-2013 ingått i studien. Alternativet hade varit att endast 
inkludera de fastighetsföretag som varit noterade under hela undersökningsperioden, 
vilket kan ge ett felaktigt resultat. Fenomenet kallas enligt Carpenter & Lynch (1999, s. 
339) för survivorship bias vilket kan leda till att uteslutande av företag leder till att 
tolkningar av resultatet blir felaktiga och inte är representativa för populationen i sin 
helhet.  

Vidare bygger studien på ett urval bestående av hela populationen av svenska 
börsnoterade fastighetsföretag. En sådan studie kallas enligt Körner & Wahlgren (2005, 
s. 21) för en totalundersökning. När storleken på urvalet ökar, bidrar det till en 
minskning av samplings- eller urvalsfelet (Bryman & Bell, 2013, s. 213). Vidare menar 
Smith (2011, s. 55) att en studie bör utgå ifrån ett stort urval för att lättare kunna påvisa 
ett statistiskt samband. Smith (2011) anser även att urvalet inte får vara för litet 
eftersom vissa statistiska tester kräver ett minsta urval. Utifrån likartade studier av 
Liang & Dong (2014), vilket kunde uppvisa ett statistiskt samband för mindre än 100 
observationer anser vi att vårt urval är tillräckligt stort.  
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6.1.2 Data, databearbetning och felkällor  
 
När en studie baseras på sekundärdata är det en fördel om studien baseras på en stor 
mängd data av hög kvalité, för att erhålla en hög tillförlitlighet i studiens resultat 
(Smith, 2003, s. 56). I studien har vi valt att göra en totalundersökning, däremot finns 
det fortfarande vissa aspekter att ta hänsyn till vad gäller data. En viktig aspekt är 
informationens tillförlitlighet och relevans, för att kontrollera informationen bör en 
studie regelbundet kontrollera att informationen stämmer (Smith, 2003, s. 59). Eftersom 
många studier inom redovisning och finansiering bygger på komplexa frågeställningar 
krävs enkla och systematiska tillvägagångsätt för att samla in och bearbeta 
informationen (Smith, 2003, s. 59), vilket talar för att använda rådata. Vidare anser 
Smith (2003, s. 59) att Microsoft Excel och statistikprogram är lämpliga programvaror 
att använda vid undersökningar som baseras på en stor mängd data. Därför har vi först 
inhämtat data från databaserna och automatiskt överfört data till Microsoft Excel och 
Stata, vilket minskar risken för felaktigheter i datamaterialet i jämförelse mot om vi 
manuellt skulle läsa in informationen.  

I studien har vi valt att inhämta data från Thomson Reuters Datastream, MSCI, 
Retriever Business och fastighetsföretagens finansiella rapporter. Databasen Thomson 
Reuters Datastream och Retriever Business har försett oss med information från 
fastighetsföretagens finansiella rapporter, MSCI publicerar indexet IPD Svenskt 
fastighetsindex, vilket ger ut information om olika fastigheters avkastning. Vidare har vi 
även använt oss av fastighetsföretagens finansiella rapporter, vilket gett oss information 
om företagens fastighetsbestånd. För en mer detaljerad genomgång av datainsamlingen 
och källorna, se appendix 1-2. 

Tidigare studier av Ince & Porter (2006, s. 472) har konstaterat att databasen Thomson 
Reuters Datastream i vissa fall innehåller felaktig information om företagens finansiella 
ställning. Vidare anser Ince & Porter (2006) att de felaktigheter som finns i Thomson 
Reuters Datastream är främst i form av klassifikation och datatillförlitligheten, vilket 
kan påverka studiens resultat. För att minska sannolikheten för felaktigheter i 
datamaterial har vi jämfört en del av datamaterialet från databasen med företagens 
finansiella rapporter, vilket enligt Smith (2003 s. 59) minskar risken för felaktigheter. 
Vidare påtalar Smith (2003, s. 144) att klassificeringen av kostnader och intäkter kan 
skilja sig mellan företag, vilket leder till felaktigheter i resultatet. För att bedöma risken 
för klassificeringsfel har vi utvärdera strukturen på samtliga finansiella rapporter. Vår 
slutsats är att majoriteten av de finansiella rapporterna har en liknande struktur, vad 
gäller presentationen av de finansiella posterna.  

Studier gjorda av Gustafsson et al. (2005, s. 76) konstaterat att IPD Svenskt 
fastighetsindex är användbart när det gäller studier på den svenska fastighetsmarknaden, 
eftersom indexet består av detaljerad information. Däremot finns det enligt Gustafsson 
et al. (2005) en viss problematik med indexet, eftersom indexet i viss mån påverkas av 
fastighetsrelaterade marknadsfaktorer vilket kan leda till felaktigheter i resultatet. Ett 
exempel enligt Gustafsson et al. (2005) är att marknaden för hyresbostäder är reglerad i 
jämförelse med marknaden för bostadsfastigheter som är marknadsanpassad, vilket kan 
tänkas resulterar i skevheter vad gäller värderingen av fastigheterna. 

I Sverige finns det för närvarande ingen databas, utifrån vår kännedom, som har kartlagt 
sammansättningen av fastighetsportföljen för svenska börsnoterade fastighetsföretag 
under perioden 2005-2013 utifrån IPD Svenskt fastighetsindex och fastighetsregion. Det 
innebär att vi manuellt inhämta data från fastighetsföretagens finansiella rapporter om 
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deras fastighetsportföljer, vilket ökar risken för felaktigheter i datamaterial, eftersom 
material måste klassificeras.  Vidare menar Smith (2003, s. 143-144) att det även finns 
en viss problematik med klassificering av finansiell information, vilket gjort det svårare 
att genomföra studier i taket med att de finansiella rapporterna blivit allt mer komplexa. 
Smith (2003) anser att lösningen på problemet är att göra en sammanfattande 
bedömning av den finansiella rapporten och gör väl avvägda beslut, vilket vi valt att 
göra i studien, vad gäller kategoriseringen av fastighetskategorierna och 
fastighetsregionerna.  

För att lösa problematiken vad gäller felaktigheter vid den manuella datainsamlingen 
har vi genomfört kontinuerliga stickprovskontroller på datamaterialet, vilket enligt 
Smith (2003, s. 59) minskar risken för felaktigheter. Däremot är det svårare att åtgärda 
de felaktigheter som kan uppkomma genom kategoriseringen av fastigheterna utifrån 
deras geografiska placering, eftersom fastighetsföretagen tenderar att själva specificerar 
fastighetsregionen utifrån deras egna riktlinjer.  

6.2 Att mäta earnings management  
 
Tidigare studier av Healy & Wahlén (1999), Cohen et al. (2008) och Dechow et al. 
(2012)  konstaterat att det finns svårigheter i att kartlägga, mäta och dokumentera EM. 
Healy & Wahlén (1999) och Dechow & Skinner (2000) anser att problematiken beror 
på att en uppskattning av resultatet först måste göras, för att senare kunna bedöma 
effekterna av EM. Liang & Dong (2014) och Healy & Wahlén (1999) på 
fastighetsföretag har visat på varierande resultat vad gäller förmågan att upptäcka, mäta 
och dokumentera EM hos fastighetsföretag i jämförelse med traditionella företag. En 
tänkbar orsak kan vara att modellerna och metoderna för att upptäcka och skatta EM är 
allt för allmängiltiga, och inte anpassade till den specifika branschen och företaget 
(Dechow et al., 2011, s. 276; Mc Nichols, 2001, s. 337-338).  

Enligt Dechow et al. (1995, s. 194) har det utvecklats och konstruerats en rad olika 
modeller och metoder för att mäta EM, alltifrån enklare modeller till mer komplexa 
modeller. Vidare har Dechow et al. (1995) undersökt vilka metoder och modeller som 
varit mest effektiva för att upptäcka AM. Dechow et al. (1995) kom fram till att den 
modifierade Jones modellen var den mest effektiva modellen för att mäta och upptäcka 
AM (Dechow et al., 1995, s. 223). Däremot finns det en viss problematik i att mäta AM, 
eftersom kunskaperna om resultat periodiseringar är begränsade, vilket bidrar till en viss 
felkälla vid skattningen av AM (McNichols, 2001, s. 339). 

Däremot har det gjorts få studier vad gäller modellers effektivitet i att upptäcka RAM. 
Zang (2012) och Gunny (2005) konstaterar att CFO är ett effektivt sätt att upptäcka och 
mäta vissa kategorier av RAM. Svårigheten i att upptäcka RAM är främst att det är 
svårt att avgöra den verkliga avsikten bakom företagsledningens beslut (Burgstahler et 
al., 2006, s. 990; Gunny, 2005, s. 16).  

 

6.2.1 Mätmetod: accruals earnings management 
 
Under de senaste åren har ett flertal metoder och tillvägagångssätt utvärderats för att på 
ett effektivt sätt mäta AM. Tidigare studier har baserats på periodiseringar i form av 
obligatoriska och godtyckliga periodiseringar (De Angelo 1986, s. 408; Jones, 1991, s. 
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194). Det finns däremot en viss problematik i att urskilja om de två olika formerna av 
periodiseringarna är AM eller om det bidrar till att förmedla mer relevant finansiell 
information (Bartov et al., 2000, s. 422-423).  

Den ursprungliga modellen, Jones-modell, utvecklades av Jones (1991) för att upptäcka 
och mäta AM baserat på tidsseriedata. Det finns däremot en viss problematik med 
Jones-modell, eftersom det kan uppkomma felaktigheter i resultatet vad gäller 
förmodande tendenser i intäktsredovisningen (Bartov, 2000, s. 426). Dechow et al. 
(1995, s. 2333) löste problematiken genom att introducera ytterligare en modell, den 
modifierade Jones-modell, vilket tog hänsyn till förändringen i intäkterna och justerade 
intäkterna i förhållande till kundfordringarna, vilket resulterade i att modellen i högre 
utsträckning upptäckte AM. Den modifierade Jones-modell använde sig ursprungligen 
av tidsseriedata, däremot har det visat sig att modellen är mer effektiv på att mäta AM 
när modellen baseras på tvärsnittsdata (Bartov et al., 2000, s. 424).  

Dechow et al. (2012, s. 276) anser att nackdelen med den modifierade Jones-modellen 
och liknande modeller är deras förmåga att upptäcka AM, vilket bidrar till ett 
kategoriseringsfel. Anledningen är att modellerna försöker dela upp periodiseringar, för 
att upptäcka de diskretionära periodiseringarna, vilket bidrar till att modellen har en viss 
problematik i att urskilja de två kategorierna av periodiseringar. Dessutom kan 
resultaten bli felaktiga när företag med stora variationer i det finansiella resultatet ingår 
(Dechow et al., 2012, s. 276).  

Tidigare studier gjorda i fastighetsbranschen av Liang & Dong (2014) har mätt två 
kategorier av AM, total AM och långsiktig AM. Periodiseringar som görs i period (t) 
återkommer i period (t+1), i form av minskade eller ökande intäkts- och kostnadsposter. 
Enligt Dechow et al. (1995, s. 201-202) finns det tre antagande vad gäller 
sammansättningen av periodiseringar:  

1) Kostnadsmanipulering – kostnadsredovisningen sker i en senare period än i 
den perioden kostnaden uppkom. Den kostnaden som uppkom i företaget år t, 
redovisas felaktigt i år (t+1), vilket resulterar i en kostnadsminskning för år (t) 
och en kostnadsökning för år (t+1).  

2) Intäktsmanipulering – intäktsredovisningen sker förtidigt i förhållande till den 
prestationen företaget ska utföra, förutsatt att alla kostnader är fasta. Antagandet 
innebär att företagets intäkter ökar, däremot sker ingen ökning av företagets 
kostnader.  

3) Marginalmanipulering - intäktsredovisningen sker förtidigt i förhållande till 
den prestationen företaget ska utföra, förutsatt att alla kostnader är rörliga. 
Kostnaderna för företaget ökar i förhållande till intäkterna.  

I den här studien har vi valt att använda oss av den modifierade Jones modellen som 
använts i tidigare studier gjorda av Dechow et al. (1995) och Liang & Dong (2014). I 
likhet med Liang & Dong (2014) har vi skatta två kategorier av AM, vilket är total AM 
och långsiktig AM. Till vilken grad ett företag använder AM förklaras genom att 
estimera de diskretionära periodiseringarna. Alla variabler som använts för att skatta 
AM har anpassas utifrån fastighetsföretagens finansiella rapporter.  

För att mäta de totala periodiseringarna har vi använt oss av ekvation (1) som utvecklats 
av Jones (1991, s. 221), där totala periodiseringar (TP) för företaget (i) och år (t), totala 
tillgångar (TILLG), förändring i intäkter (∆INT) och anläggningstillgångar och 
inventarier (AI) ingår. TP beräknas genom skillnaden i nettoinkomsten (NI) och 
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kassaflödet från den löpande verksamheten (CFO) och används för att estimera β!, β! 
och β!.  
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Ekvation 1. Jones modell (AM) 

Koefficienterna β!, β! och β! används i ekvation (2), som är utvecklad utav Dechow et 
al. (1995, s. 199), för att beräkna de icke diskretionära periodiseringar (IDP), där 
∆KUNDF är förändringen i kundfordringar. För att sedan beräkna total AM 
(AM(TOT)), subtraherar vi totala periodiseringar (TP) med icke diskretionära 
periodiseringar (IDP). 
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Ekvation 2. Modifierade Jones modell (AM) 

För ett beräkna långsiktig AM har vi först beräknat de nuvarande periodiseringarna 
(TNP) utifrån ekvation (3) vilket använts i en likartad studie av Liang & Dong (2014, s. 
115). Modellen baseras på Dechow & Dichev (2002, s. 40) modell. I ekvation (3) ingår 
förändringen av omsättningstillgångar (∆O!"##$), förändring av kortsiktiga skulder 
(∆KSKULD), förändring av likvidamedel (∆!"##"$) och förändring av korta 
räntebärande skulder (∆FKRSKULD). 

!"#!,! = ∆!"#$$%!,! − ∆!"!#$%!,! − ∆!"##"$!,! + ∆!"#$"%&'!!! 
Ekvation 3. Nuvarande periodiseringar (AM) 

Vidare beräknade vi de totala långsiktiga periodiseringarna (TLP) för att kunna beräkna 
långsiktig AM. För att beräkna TLP har vi använt ekvation (4) där vi subtraherar de 
totala periodiseringar (TP) med totala nuvarande periodiseringar (TNP). Ekvationen har 
använts i tidigare studier av Liang & Dong (2014, s. 115) och utgår ifrån Jones (1991) 
och Dechow (1995) studier.  

!"#!,! = !"!,! − !"#!,!! 
Ekvation 4. Långsiktiga periodiseringar (AM) 

Metoden som använts för att estimera långsiktig AM utgår ifrån ekvation (5), där ! är 
långsiktig AM (AM(LÅNG)). Felaktigheten som uppkommer i ekvationen kan inte 
förklaras utifrån företagets specifika förutsättningar, utan är ett tillvägagångssätt för 
företagsledningen att använda AM (Liang & Dong, 2014, s. 118). Metoden för att 
upptäcka och mäta långsiktig AM har använts av Liang & Dong (2014) och baseras på 
tidigare studier av Jones (1991) och Dechow (1995). 
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Ekvation 5. Långsiktig AM 

 

6.2.2 Mätmetod: real activities manipulation 
 
Att skatta RAM statistiskt är som vi tidigare nämnt förknippat med en viss problematik, 
eftersom vi måste förstå den bakomliggande avsikten. Den största kritiken som riktas 
mot de mätmetoder som utvecklats för att mäta RAM, är att metoderna inte tagit hänsyn 
till de bakomliggande orsakerna, vilket förmodas leda till OVB (Gunny, 2005, s. 16). 
Vidare anser Gunny (2005, s. 16-17) att RAM är svårare att upptäcka när 
redovisningsreglerna är mer flexibla. I fallet med vår studie för fastighetsföretag, skulle 
det enligt oss innebära att RAM är svårare att upptäcka, eftersom redovisningsreglerna 
vad gäller värderingar av fastigheter är tämligen flexibla och basera i hög grad på 
subjektiva bedömningar.  
 
Roychowdhury (2006) har utvecklat en modell som använts av Cohen et al. (2008), 
Zang (2012), Liang & Dong (2014) för att skatta RAM. Roychowdhury (2006) modell 
har i ett flertal tidigare studier framgångsrikt lyckats konstatera och mäta effekterna av 
RAM i form av intäktsmanipulering baserat på CFO. Däremot har det riktats viss kritik 
mot att modellen baseras på CFO för att skatta RAM. Enligt Zang (2012, s. 682) kan 
företagsledningen använda  AM för att dölja förekomsten av RAM, vilket påverkar den 
skattningen som baseras på CFO. Vidare anser Liao et al. (2011, s. 104) att 
företagsledningen inom fastighetsbranschen är begränsade av att använda AM, 
samtidigt som större revisionsbyråer oftast upptäcker AM (Becker et al., 1998, s. 17). 
Det innebära i vår studie att problematiken viket Zang (2012) beskriver får en begränsad 
inverkan på resultatet.  
 
Enligt Roychowdhury (2006, s. 340-341) kan ett företag manipulera kostnader för att 
dölja överproduktion eller prisreduktioner. Enligt Roychowdhury (2006) resulterar det i 
att CFO påverkas och är således inte en tillförlitlig parameter att inkludera vid 
skattningen av RAM. Däremot har en tidigare studie av Deng & Ong (2014) baserat 
sina studier på CFO för att estimera RAM i form av manipulering av kostnaderna hos 
fastighetsföretag. Modellen de har använt baseras på Roychowdhury (2006) och 
Dechow (1998) modell. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att CFO är en 
tillförlitlig parameter att använda sig av för att skatta RAM i den formen. 
 
För att approximera RAM har vi utgått ifrån tidigare studier gjorda av Deng & Ong 
(2014), Cohen and Zarowin (2008) och Liang & Dong (2014), vilket bygger på den 
ursprungliga modellen av Roychowdhury (2006). Vi har estimera tre typer av RAM;  
 

1.  Manipulering av hyresintäkterna 
2.  Manipulering av fastighetskostnaderna 
3. Manipuleringen av verkligt värde och valet av försäljningstidpunkten för 

        tillgångar 
 
En skattning av koefficienterna β!, β!, β! och β! har gjorts utifrån ekvationerna 6-9 för 
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att sedan beräkna de estimerade; 1) hyresintäkterna, 2) fastighetskostnaderna och 3) 
verkligt värde och försäljningstidpunkten för tillgångar. 

 
Vi uttrycker i likhet med Cohen and Zarowin (2008) och Deng & Ong (2014) det 
normala kassaflödet från den löpande verksamheten (CFO), som en linjär funktion av 
intäkterna (INT) och förändringen av intäkterna i den nuvarande perioden. Modellen 
utgår ifrån att företagsledningen tillfälligt manipulerar årets intäkter genom att ge bättre 
avtalsvillkor till kunden (Roychowdhury, 2006, s. 340). Vidare menar Roychowdhury 
(2006, s. 340) att kassaflödet är högre i den nuvarande period i förhållande till 
intäkterna, vilket resulterar i onormalt höga kassaflöden.  
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Ekvation 6. Manipulering av intäkterna (RAM) 

RAM definierats som det avvikande kassaflödet från den löpande verksamheten 
RAM(CFO), vilket är faktiska CFO minus det estimerade CFO*.  
 
För att estimera den normala andelen fastighetskostnaderna har vi använt oss av 
ekvation (7), vilket förekommer i tidigare studier av Deng & Ong (2014). Modellen 
baseras på en linjärfunktion av företags produktionskostnader, vilket i ekvation (7) 
betecknas som fastighetskostnaderna (FASTK), intäkter (INT) och (D) är en dummy 
variabel som använts om företagets intäkter minskat i jämförelse med det föregående 
året. Företaget kan manipulera resultatet genom att minska kostnaderna för löpande 
underhåll och administration, vilket resulterar i ett högre tillfälligt resultat 
(Roychowdhury, 2006, s. 340). Vidare anser Roychowdhury (2006) att det är mest 
troligt att kostnaderna manipuleras när kostnaderna inte omedelbart resulterar i en högre 
vinst. 
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Ekvation 7. Manipulering av fastighetskostnader (RAM)  

För att beräkna RAM baserat på avvikande fastighetskostnader RAM(FASTK) har vi 
använd oss av de faktiska fastighetskostnaderna FASTK subtraherat med de estimerade 
fastighetskostnaderna FASTK*.  
 
Tidigare studier av Liang & Dong (2014) och Deng & Ong (2014) har använt sig av 
förändringen i verkligt värdet för tillgångar för att estimera RAM. Modellen baserat på 
värdering av tillgångar och valet av försäljningstidpunkten av tillgångar. Vidare menar 
Liang & Dong (2014, s. 118) att orsaken till att den här kategorin av RAM förekommer 
är värdering till verkligt värde av tillgångar inom fastighetsbranschen är subjektiva, 
vilket ökar risken för EM. Som tidigare nämnts är värdering av fastigheter förknippad 
med en viss osäkerhet, eftersom det ibland inte finns någon aktiv marknad för 
tillgången. Däremot tenderar den totala värderingen för ett stort antal fastigheter, vara 
relativt nära det faktiska värdet för samtliga fastigheter. Modellen utgår ifrån att 
försäljningstidpunkten av tillgångar är ett sätt företagsledningen att påverka resultatet, 
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genom att utnyttja skillnaden mellan det verkliga värdet och det faktiska värdet, vilket 
redovisas i resultatet (Gunny, 2005, s. 6). Ekvation (8) har vi använt för att estimera den 
normala värdeförändringen av värdering till verkligt värde för tillgångar (TVV), vilket 
baseras på försäljningen av långa tillgångar (FSÄLJ), försäljningen av långa 
investeringar (ISÄLJ) och marknadsvärdet (MV) enligt följande;  
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Ekvation 8. Manipulering av värdering till verkligt värde och valet av 
försäljningstidpunkten för tillgångar (RAM) 

RAM i form av manipuleringen av värdering till verkligt värde och valet av 
försäljningstidpunkten för tillgångar RAM(TVV) definieras som faktiska TVV minus 
det estimerade TVV*.  
 
För att approximera RAM har vi använt oss av; avvikande hyresintäkter RAM(CFO), 
avvikande fastighetskostnader RAM(FASTK) och avvikande värdering till verkligt 
värde och valet av försäljningstidpunkten för tillgångar RAM(TVV).  
 

6.2.3 Mätmetod: earnings management och fastighetsportföljen  
 
För att mäta fastighetsportföljens inverkan på EM har vi utgått ifrån Liang & Dong 
(2014, s. 118) modell, vilket bygger på den förklarande variabeln (FASTPORT1) som 
beskriver sammansättningen av fastighetsportföljen. Variabeln utgår ifrån den 
procentuella ytandelen bostads-, butiks-, industri-, kontors- och övriga fastigheter ett 
företag äger, baserat på indexet IPD Svenskt fastighetsindex. I ekvation (10) är EMM 
måttet på RAM eller AM vilket estimerats utifrån ekvationerna (1)-(8), KONTVAR är 
de Kontrollvariabelerna som använts i studien.  

!"" = !!! ∗ !"#$%&'$(+ !! ∗!"#$%&'+ !!∗!!! 
Ekvation 9. Fastighetsportföljen baserat på fastighetskategori 

 
Utifrån teoriavsnittet 4.3.2 har vi valt att använda oss av ytterligare en modell, ekvation 
(10), för att mäta fastighetsportföljens inverkan på EM. Modellen baseras på ekvation 
(9), däremot har vi valt att använda den förklarande variabel (FASTPORT2), vilket 
rimligen kan antas ha ett samband mellan EM och sammansättningen av 
fastighetsportföljen. Variabeln utgår ifrån ytandelen fastigheter som ett fastighetsföretag 
har i regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige. Att notera är att det 
genomförts relativt få studier som studerat det långsiktiga resultatets betydelse i 
förhållande till fastighetens geografiska placering (Lind, 2004, s. 11). 

 

!"" = !!!! ∗ !"#$%&'$(+ !! ∗!"#$%&'+ !!∗!!! 
Ekvation 10. Fastighetsportföljen baserat på fastighetsregion 
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6.2.4 Kontrollvariabler  
 

I studien har vi valt att använda oss av kontrollvariabler, orsaken till att vi inkludera 
kontrollvariabler i regressionen är att det kan finnas bakomliggande variabler som 
påverkar sambandet (Djurfeldt et al., 2010, s. 269). Valet av kontrollvariabler baseras på 
tidigare studier gjorda av Liang & Dong (2014, s. 118-119), Liao et al. (2011, s. 102) 
och Anglin et al. (2013, s. 554) som studerat EM inom fastighetsbranschen. De 
kontrollvariabler som valt är; 1) uthyrningsgrad, 2) Log(1-uthyrningsgrad), 3) 
skuldsättningsgrad, 4) totala tillgångar, 5) bruttoresultatutveckling och 6) avkastning på 
totala tillgångar.  

Kontrollvariabelerna 1-2 baseras på information från fastighetsföretagens finansiella 
rapporter och har inhämtats manuellt, övriga kontrollvariabler 3-6 baseras på data från 
Thomson Reuters Datastream och Retriever Business.   

6.3 Statistiska aspekter  
 
I studien har vi undersökt ett statistiskt samband genom regressionsanalyser i 
programvaran Stata. Vid statistiska undersökningar har studien som syfte att undersöka 
om ett observerbart värde skiljer sig gentemot ett förväntat värd, för att kunna bedöma 
om resultatet är statistiskt signifikant (Smith, 2003, s. 60). Det finns vissa statistiska 
aspekter att ta hänsyn till vad gäller problem som kan uppkomma vid statistik 
regressionsanalys.  I det här avsnittet förklarar vi vilka statistiska aspekter vi tagit 
hänsyn till och hur de påverkat studien. Vidare förklarar vi vilka tester vi utfört för att 
säkerställa resultat från regressionsanalyserna och på vilket sätt det är relevanta i 
studien. 

 
6.3.1 Grundläggande statistiska aspekter: deskriptiv statistik 
 
För att läsaren ska kunna granska resultatet är det viktigt att den deskriptiva statistiken 
redovisas, nedan redogör vi för vilka relevanta aspekter vi valt att redovisa för den 
deskriptiva statistiken och skattningarna av EM.  

Deskriptiv statistik genom att en sammanfattning av datamaterialet redovisas i studien, 
ger läsaren en möjlighet att studera det datamaterialet som använts. Att redovisa den 
deskriptiva statistiken är en grundläggande aspekt vid en kvantitativ undersökning för 
att ge en översikt av datamaterialet och underlätta hanteringen av data (Blom et al. 
2005, s. 223). Vi har valt att använda den i Stata inbyggda funktionen summarize som 
ger en tydlig presentation för varje variabels medelvärde, standardavvikelse, max- och 
min värde. 

Standardavvikelsen och medelvärdet är två viktiga aspekter att ta hänsyn till eftersom 
de beskriver medelvärdet och spridningen för en fördelning (Stock & Watson, 2014, s. 
69). Standardavvikelsen är den genomsnittliga avvikelsen för variabeln i förhållande till 
variabelns medelvärde, vilket beskriver hur spridningen för variabeln varierar. Genom 
att studera standardavvikelsen och medelvärdet kan skevheter i den statistiska modellen 
upptäckas, vilket kan bero på extremvärden (Stock & Watson, 2014, s. 69). 

Variabel koefficientens storlek i en multilinjär regression bestämmer hur stor 
påverkan den oberoende variabeln har på den beroende variabeln, när resterande 
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variabler hålls konstanta (Studenmund, 2006, s. 41). Det innebär att en stor koefficient 
har större påverkan på den beroende variabeln än en liten koefficient, det kan användas 
för att jämföra signifikanta koefficienter med varandra för att få fram vilken koefficient 
som har störst påverkan på den beroende variabeln. Vi studerar koefficienten för att 
utvärdera vilken påverkan fastighetsportföljen har på benägenheten till EM, givet att 
regressionen i sin helhet är signifikant.  

 

6.3.2 Grundläggande statistiska aspekter: multilinjär regressionsanalys  
 
Vid statistisk slutledning genom multilinjär regressionsanalys finns det visa statistiska 
aspekter att ta hänsyn till. Nedan redogör vi för det mest relevanta statistiska aspekterna 
vi tagit hänsyn till vid den multilinjära regressionsanalysen.  

Signifikans använts vid statistisk slutledning för att dra slutsatser om antaganden som 
gjorts för en studies population och testas genom ett signifikanstest (Moore, 2010, s. 
351). Ett signifikanstest görs för att hitta bevis mot noll hypotesen i termer av 
sannolikheter (Moore, 2009, s. 356). Vidare menar Blom (2005, s. 320-330) att 
enkelsidigt signifikanstest bör göras för hypotesprövningar och dubbelsidigt 
signifikanstest för skattningsmodeller. Vi har använt oss av Statas inbyggda funktion för 
att göra signifikanttesterna, där vi valt att använda oss av signifikansnivåerna 10 %, 5 % 
och 1 % i likhet med tidigare studier av Liang & Dong (2014) som studerat 
fastighetsportföljens inverkan på EM.  

T-värde och t-test används för att avgöra om noll hypotesen ska förkastas eller 
accepteras, ett t-värde som överstiger det kritiska t-värdet innebär att vi förkastar noll 
hypotesen (Studenmund, 2006, s. 125). Om vi väljer att förkasta noll hypotesen på 5 % 
signifikans nivå innebär det att vi med 5 % sannolikhet förkastar en rättfärdig noll 
hypotes (Studenmund, 2006, s. 125). Vi har utfört testerna i Stata där vi valt 
signifikansnivåerna 10 %, 5 % och 1 % i likhet med tidigare studier, vidare har vi valt 
att redovisa t-värden för samtliga regressioner för att läsaren ska ha en möjlighet att 
granska och konfirmera resultatet.  

Den justerade förklaringsgraden R2 förklarar hur stor variation i den beroende 
variabeln som kan förklaras genom variation i den oberoende variabeln, förutsatt att 
sambandet antas vara linjärt. Vid ett ökat antal variabler tenderar den vanliga 
förklaringsgraden R2 att öka, däremot tar den justerade förklaringsgraden hänsyn till det 
och justerar värdet (Stock & Watson, 2014, s. 242-243). En hög justerad förklarings 
grad R2 är önskvärt vid en statistiks undersökning eftersom det förklarar sambandet 
mellan de två variablerna.  

F-värde och f-test används för att hypotestesta regressioner som består av flera 
hypoteser och en grupp av koefficienter (Studenmund, 2006, s. 152). F-testet ska ses 
som ett komplement till den justerade förklaringsgraden, där f-testet tar hänsyn till 
samtliga koefficienters anpassning till ett linjärt samband (Studenmund, 2006, s. 154). 
Ett f-test som innebär att det beräknade f-värdet är högre än det kritiska f-värdet 
resulterar i att vi förkastar noll hypotesen, vilket antar att samtliga koefficienter i 
regressionen har samma värde (Studenmund, 2006, s. 154). I studien har vi i likhet med 
tidigare studier av Liang & Dong (2014) valt att redovisa Prob > F, vilket är 
signifikansnivån för f-testet som baseras på den multilinjära regressionen.  Ett f-värde 
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som är lägre än vår signifikans nivå innebär att vi kan förkasta noll hypotesen 
(Studenmund, 2006, s. 156). Vi har valt en 5 % signifikansnivå.  

 
6.3.3 Grundläggande statistiska aspekter: validering av statistiskt resultat  
 
Genom statistiska metoder kan företagsekonomiska frågeställningar i en komplex 
verklighet studeras genom att kvantifiera handlingarnas betydelse. Måtten kan användas 
för att besvara, förstå och tolka olika frågeställningar inom företagsekonomin, däremot 
är det viktigt att måtten utvärderas för att förstå relevansen och tillförlitlighet 
(Studenmund, 2006, s. 3-6). Utifrån Studenmund (2006, s. 394) har vi kartlagt fyra 
relevanta aspekter som kan påverka resultatet och som vi utrett, vilket är; omitted-
variable bias (OVB), multikolinjäritet, och heteroskedasticitet.  

Omitted-variable bias (OVB) innebär att studien utelämnat variabler i den statistiska 
modellen som kan förklara fenomenet (Studenmund, 2006, s. 395). Om en sådan 
variabel utelämnas uppstår felaktigheter vid regressionsanalysen, vilket resulterar i att 
skattningarna av koefficienterna blir felaktig. För att upptäcka problematiken vad gäller 
OVB studeras feltermen, där den förklarade variabeln är oberoende av feltermen 
(Studenmund, 2006, s. 164). Studenmund (2006, s. 395) anser även att signifikansen, 
resultatet och regressionens anpassning bör diskuteras för att upptäcka OVB. För att 
testa om regressionsmodellerna påverkas av OVB kan ett Ramseys Regression 
Specifikation Error Test (RESET) utföras (Studenmund, 2006, s. 198). Vi har utfört 
RESET för samtliga regressions modeller genom Statas inbyggda funktion OV-test, 
som testar sannolikheten för att OVB. 

Multikolinjäritet är när två eller fler av de oberoende variablerna i en 
multipelregressions analys är korrelerade med varandra i hög utsträckning (Stock & 
Watson, 2014, s. 248). Vilket är ett problem eftersom vi inte kan separera vilka effekter 
de oberoende variablerna har på den beroende variabeln. För att utvärdera om 
regressionsmodellen påverkas av multikolinjäritet kan variance inflation factor (VIF) 
studeras, ett VIF-värde som är mellan 5-10 indikerar på en viss problematik vad gäller 
multikolinjäritet (Mendenhall & Sincich 2003, s. 349 och Wahlgren 2012, s. 138). Om 
regressionen resulterar i ett högt VIF-värde behöver det inte vara ett problem, utan det 
höga VIF-värdet bör istället utvärderas utifrån sin kontext (Studenmund, 2006, s. 266-
267). Vi har beräkna VIF-värdet för samtliga regressioner i studien medhjälp av Statas 
inbyggda funktion.  

Heteroskedasticitet uppkommer vid regression när variansen i feltermen inte är 
konstant, vilket innebär att när värdet på den oberoende variabeln ökar, minskar eller 
ökar variationen i den oförklarade variationen i den oberoende variabeln (Stock & 
Watson, 2014, s. 204-205). Om det inträffar innebär det att regressionens felterm inte är 
användbara för hypotesprövning eller konfidensintervall (Stock & Watson, 2014, s. 
375). Orsaken till uppkomsten av heteroskedasticitet är att det kan saknas en 
förklarande variabel i regressionsmodellen, vilket bidrar till den felaktigheten som kan 
uppstå (Stock & Watson, 2014, s. 207- 209). Vid menar Stock & Watson 2014, (s. 207- 
209) att det vid regressionsanalys är önskvärt om feltermen är konstant och således 
uppvisar homoskedasticitet. För att utvärdera om regressionen påverkas av 
heteroskedasticitet kan The White Test utföras (Studenmund, 2006, s. 360-361). Vidare 
har vi även utfört Cameron & Trivdes test som bygger på The White Test där även 
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kurtosis och skevheten utvärderas för att bedöma heteroskedasticitet. Vi har utvärdera 
heteroskedasticitet för samtliga multilinjära regressioner genom att utföra The White 
Test i Stata.  

6.5 Källkritik och problematik med det praktiskt 
tillvägagångsättet  
 
Vid hypotesprövning kan två olika fel uppstå, typ 1 fel, som innebär att vi förkastar noll 
hypotesen trots att den är sann, och typ 2 fel, som innebär att vi accepterar noll 
hypotesen trots att den är falsk (Studenmund, 2006, 117-118). Riskerna för typ 1 och 
typ 2 innebär att vi har tolkat resultatet med försiktighet.  

Vårt datamaterial innehåller ett visst bortfall eftersom samtliga fastighetsföretag inte 
angett i vilken utsträckning deras fastighetsbestånd bestått av olika fastighetskategorier 
och fastighetsregioner. Det medför en viss osäkerhet eftersom vi inte kan veta hur deras 
fördelning ser ut (Djurfeldt et al. 2010, s. 48). Bortfall är enligt Djurtfeldt et al (2010, s. 
108) särskilt problematiskt när det sker systematiskt, eftersom en grupp observationer 
med särskilda egenskaper kan bli underrepresenterade. På grund av den osäkerhet som 
bortfall medför, har vi valt att plocka bort de observationer som inte innehåller 
fullständig information. Dessutom saknas vissa uppgifter från de finansiella 
rapporterna, vilket bidragit till bortfallet.  

Extremvärden i datamaterialet kan resultera i en missvisande bild av populationen, 
vilket talar för en rensning av extremvärden vid en undersökning (Djurfeldt et al. 2010, 
s. 61). Däremot anser Studenmund (2006, s. 73) att regressionen ska kunna förklara 
eventuella extremvärden så länge observationer inte beror på fel. Vi har i vår studie valt 
att ta bort extremvärden för att hitta ett samband utifrån studiens regressionsmodeller. 
Det är i likhet med tidigare studier av Liang & Dong (2014, s. 121) och Gunny (2010, s. 
867) där det tagit bort eller justerat för extremvärden. Anledningen till rensningen av 
extremvärden är att resultatet kan bli missvisande, exempelvis om ett företag med 
extrem finansiellutveckling inkluderas den modifierade Jones modellen (Dechow & 
Sloan, 1995, s. 223) 

För att kartlägga och åtgärda problemet vad gäller extremvärden har vi studerat all data 
grafiskt, för att utvärdera betydelsen av datapunkterna. Många av extremvärdena vi 
kartlagt har berott på att fastighetsföretagen expanderat kraftigt, avnoterats eller bytt 
verksamhetsinriktning. Vi har konstaterat det utifrån deras finansiella rapporter, där vi 
undersökt vad förändringen berott på.  
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7. RESULTAT OCH ANALYS 
______________________________________________________________________ 

I avsnittet presenterar vi studiens resultat samt diskutera och analysera resultatet. De 
två EM-strategierna AM och RAM presenteras och diskuteras var för sig. Vidare har 
Zang (2012) konstaterat att företagsledningen antingen använder AM eller RAM. 
Utifrån studiens resultat konstaterar vi att det finns fler signifikanta resultat för 
benägenheten till RAM. Därför analyserar vi i högre grad RAM resultatet, vilket Cohen 
et al. (2008), Roychowdhury (2006) och Gunny (2005) är den kategorin av EM som är 
mest skadlig för företaget och aktieägarna. Slutligen diskuteras resultatets etiska- och 
samhälliga aspekter. 

______________________________________________________________________ 

7.1 Deskriptiv statistik  
 
I tabell 3 redovisas deskriptiv statistik för studiens EM-mått, fastighetsportföljer och de 
kontrollvariabler som använts i studien. Den deskriptiva statistiken avser samtliga 
fastighetsföretag som ingår i studien innan eliminering av extremvärden. EM-måtten 
som redovisas i tabell 3 är beräknat utifrån avsnitt 6.2 att mäta earnings management. 
AM beräknas genom att subtrahera totala periodiseringar med icke diskretionära 
periodiseringar och RAM genom att det faktiska värdet subtraherat med det estimerade 
värdet utifrån den angivna ekvationen.  

Tabell 3. Deskriptiv statistik för studiens variabler 

Variabel Ekv. Obs. Medelv. Std. Avv. Min Max 
EM-MÅTT       
AM(TOT) 1 144 -0,0403 0,2440 -1,2328 1,8165 
AM(LÅNG) 5 144 0,0387 0,1977 -0,5928 1,5656 
RAM(CFO)/TILLG(t-1) 6 141 -0,0234 0,0735 -0,3744 0,1331 
RAM(FASTK)/TILLG(t-1) 7 146 -0,0214 0,1392 -1,6031 0,2880 
RAM(TVV)/TILLG(t-1) 8 140 0,0942 0,7437 -0,9976 8,6547 
FASTPORT 1        
Bostäder 9 159 0,1413 0,2590 0,0000 0,9373 
Butik 9 159 0,1325 0,1501 0,0000 1,0000 
Industri 9 159 0,3310 0,3124 0,0000 1,0000 
Kontor 9 159 0,2560 0,1901 0,0000 0,8174 
FASTPORT 2       
Stockholm 10 152 0,4434 0,3402 0,0000 1,0000 
Göteborg 10 152 0,1163 0,1627 0,0000 0,6300 
Malmö 10 152 0,0779 0,1332 0,0000 1,0000 
Övriga Sverige 10 152 0,3526 0,3332 0,0000 1,0000 
KONTROLLVARIABLER       
Skuldsättningsgrad - 136 1,8841 1,2387 0,0000 9,24 
Tot. tillgångar - 136 13854673 10757991 84715 38113000 
Avkast. Tot. tillgångar - 136 6,9294 4,9412 -4,41 27,74 
Resultatutveckling - 136 0,4294 3,7258 -9,6996 39,4586 
Uthyrningsgrad - 136 0,9292 0,0394 0,78 0,99 
Log(1-Uthyrningsgrad) - 136 -1,2477 0,3337 -2 -0,6576 
 

Den deskriptiva statistiken för AM-skattningarna total AM (AM(TOT)) och långsiktig 
AM (AM(LÅNG)), baserat på ekvation (1) och (5) indikerar på att fastighetsföretagen i 
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studien använt sig av AM för att öka eller minska resultatet. Vidare innebär det att 
nuvarande periodiseringar återkommer i nästkommande period, Därför består 
skattningarna av både positiva och negativa utfall.  

Den deskriptiva statistiken för ekvation (6) indikerar på att fastighetsföretagen i studien 
använt RAM i form av manipulering av hyresintäkterna, där företagsledarna har erbjudit 
bättre avtalsvillkor för att öka hyresintäkterna tillfälligt. Utifrån den deskriptiva 
statistiken för ekvation (7), RAM och fastighetskostnader, kan vi konstatera att 
fastighetsföretagen tenderar att ha lägre faktiska fastighetskostnader i jämförelse mot de 
estimerade fastighetskostnaderna. Vidare indikerar den deskriptiva statistiken för 
ekvation (8) på att fastighetsföretagen i studien använt RAM i form av värdering till 
verkligt värde och valet av försäljningstidpunkten av tillgångar, för att påverka årets 
resultat.  

För fastighetsportföljerna baserat på fastighetsregion och fastighetskategori, finner vi att 
de i studien ingår fastighetsföretag som äger en fastighetskategori och fastigheter i en 
fastighetsregion. Vidare visar den deskriptiva statistiken för Kontrollvariabelerna att 
skuldsättningsgraden varierar måttligt mellan fastighetsföretagen. Detsamma gäller 
även de totala tillgångarna, vilket kan bero på att det ingår fastighetsföretag i varierande 
storlekar. Både avkastningen för totala tillgångar och resultatutvecklingen varierar i hög 
grad mellan fastighetsföretagen. Vidare varierar uthyrningsgraden mellan 78 % - 99 %, 
samtidigt som standardavvikelsen är relativt låg.  

7.2 Sammansättning av fastighetsportföljerna 
 
I tabell 4 redovisas sammansättningen av fastighetsportföljerna som ingår i studien, för 
att studera graden av renodling av fastighetsbeståndet och geografisk koncentration. 
Vidare ingår enbart fastighetsföretag vilket angett både fastighetskategori och 
fastighetsregion i sin finansiella rapport för respektive verksamhetsår. 

Tabell 4. Sammansättningen av fastighetsportföljerna 

! Fastighetskategori Fastighetsregion 
Min 0,3325 0,3100 
Max 1,0000 1,0000 
Medel 0,6089 0,6942 
Std. Avv. 0,1885 0,2262 
Obs 150 150 

Notera: Den deskriptiva statistiken baseras på fastighetsportföljer utifrån deras 
maximala andel av fastighetskategorierna bostads-, kontors-, butiks- och övriga 
fastigheter och fastighetsregion Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige.  

 

Den deskriptiva statistiken utgår ifrån sammansättningen av en fastighetsportfölj för 
varje företagsår mellan åren 2005-2013. Vidare tenderar spridningen utifrån den 
maximala andelen att vara större för fastighetsregion i förhållande till fastighetskategori. 
Det innebär att fastighetsföretagen i högre utsträckning äger en större andel 
fastighetskategori i en fastighetsregion, vilket innebär att fastighetsföretagen tenderar att 
diversifiera sig utifrån fastighetsregion i förhållande till fastighetskategori, däremot sker 
även en diversifiering utifrån fastighetskategori, vilket enligt Ali (2006, s. 22-23) är två 
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vanligt förekommande diversifierings strategier. Vidare innebär resultatet i tabell 4 att 
fastighetsföretagens verksamhetsinriktning tenderar att utgå ifrån en viss 
fastighetskategori i en viss fastighetsregion. 

7.3 Estimera: accruals management och real activities 
manipulation 
 
I avsnitten diskuteras och analyseras skattningarna av AM och RAM. Alla regressioner 
baseras på tvärsnittsdata för varje företag och år. De värden som redovisas inom 
parantes är t-värden. Koefficienternas signifikans presenteras enligt följande; signifikant 
på 1 % ***, 5 % **, 10 % *. Just. R2 är den justerade förklaringsgraden baserat på 
Pearsons korrelations koefficient. Om regressionen uppvisar OVB efterföljs det av ett 
JA för OV-test. VIF-värdet är medelvärdet för samtliga koefficienter i 
regressionsmodellen. Om Cameron & Trivedis test indikerar på skevhet, kurtosis och 
heteroskedasticitet för regressionsmodellen i sin helhet efterföljs det av JA. Om Whites 
test indikerat på heteroskedasticitet efterföljs det av ett JA. 

7.3.1 Estimera: accruals management 
 
I tabell 5 redovisas resultatet av skattningen av företagens periodiseringar utifrån 
ekvationerna (1) och (5). Skattningar i tabell 5 har en högre justerad förklaringsgrad och 
fler signifikanta koefficienter i jämförelse mot likartade studier av Liang & Dong (2014, 
s. 116). Ekvationerna uppvisar heteroskedacitet, vilket tidigare studier inte gjort (Liang 
& Dong 2014, s. 121; Teoh et al., 1998, s. 1955). I likhet med Liang & Dong (2014, s. 
116) är regressionerna signifikanta och uppvisar en likvärdig Prob > F.  

Tabell 5. Resultat för skattning av AM utifrån ekvation (1) och (5) 

Variabel Ekvation (1) 
OLS 

Ekvation (5) 
OLS 

Intercept -0,0144 
 (-0,58) 

 

1/TILLG(t-1) 19745,53*** 
 (5,22) 

 

dINT/TILLG(t-1) -0,3841*** 
 (-4,5) 

 

AI/TILLG(t-1) 0,0577*** 
 (4,90) 

 

Intercept  -0,0497 
(-0,90) 

1/TILLG(t-1)  14 665,74 
 (1,62) 

dINT/TILLG(t-1)  0,4907** 
 (2,33) 

AI/TILLG(t-1)  0,0582** 
(2,17) 

Observationer 140 136 
F 9,33 2,45 
Prob > F 0,0000 0,0106 
Just förklaringsgrad R2 37,46% 9.68% 
OV-test Ja Ja 
VIF 1,80 1,88 
Cameron & Trivedis test  Ja Ja 
Whites test Ja Ja 
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Vidare uppvisar regressionen i tabell 5 OVB vilket kan bidra till en felaktig skattning av 
koefficienterna. Eftersom skattningar av totala periodiseringar och långsiktiga 
periodiseringar är signifikanta, förmodar vi att skattningarna går att använda för att 
beräkna total AM och långsiktig AM utifrån avsnitt 5.2.1. Vidare innebär det att 
fastighetsföretagen i studien har använt AM i syfte att påverka resultatet.  

Det finns däremot en indikation på en bristande tillförlitlighet för AM-skattningarna. 
Tidigare studier av Cohen et al., (2008, s. 785) konstaterar att AM har minskat efter 
SOX-perioden, vilket skulle kunna innebär att skattningarna av AM beror på andra 
faktorer. Vidare menar Cohen et al. (2008 s. 785), Becker et al., (1998, s. 17) och Cohen 
& Zarowin (2010, s. 3) att AM ofta upptäcks av revisorer och andra intressenter, 
dessutom är fastighetsföretag begränsade vad gäller möjligheten att använda AM (Liao 
et al., 2011, s. 105). Däremot konstaterar Dechow et al. (1996, s. 3) att kapitalkostnaden 
är lägre för företag som använt AM, samtidigt som det kan bidra till jämnare vinster, 
vilket resulterar i en jämnare aktiekurs, vilket ur ett företags synvinkel är önskvärt 
(Burgstahler & Dichev, 1997, s. 124). Det är något som talar för att skattningarna av 
AM är tillförlitliga, eftersom fastighetsföretag tenderar att ha en stor andel tillgångar, 
vilket skulle resulterat i läge kapital kostnader. Vidare har vi i studien använt oss av den 
modifierade Jones modellen, vilket har varit en av de mest effektiva modellerna för att 
upptäcka AM (Dechow et al., 1995, s. 223).  

Om det skulle visa sig att fastighetsföretagen använt AM skulle det resultera i en lägre 
kvalité på de finansiella rapporterna, och därmed ett minskat förtroendet för den 
finansiella marknaden, vilket vi tidigare redogjort för i teoriavsnittet. Vidare bidrar det 
till att relevansen och tillförlitligheten sjunker, eftersom den finansiella rapporten inte 
avspeglar företagens verkliga finansiella ställning (Dechow et al., 2010; Liang & Dong, 
2014). Däremot har inte den här studien som avsikt att bekräfta existensen av AM hos 
fastighetsföretagen, utan enbart studera hur fastighetsportföljen sammansättning 
påverkar benägenheten till AM, förutsatt att skattningarna är tillförlitliga.  

 

7.3.2 Estimera: real activities manipulation  
 
I tabell 6 redovisas skattningen, utifrån ekvationerna (6) – (8), av; 1) intäkter, 2) 
fastighetskostnader och 3) värdering till verkligt värde för tillgångar. För att beräkna 
RAM har det faktiska utfallet subtraherats med det estimerade utfallet för varje företag 
och år, för att sedan divideras med föregående års tillgångar.  

I likhet med tidigare studier av Gunny (2010, s. 868) och Roychowdhury (2006, s. 349) 
är signifikansen för det estimerade koefficienterna likvärdiga, däremot är den förklarade 
justeringsgraden i vissa fall högre. Tidigare studier har konstaterat av det är svårt att 
skatta RAM, vilket resulterar i OVB (Gunny, 2005, s. 16), vårt resultat indikerar på 
OVB, vilket kan bidra till en felskattning av koefficienterna. Vidare är OVB vanligt 
förekommande i EM-studier eftersom det är svårt att avgöra den verkliga avsikten 
bakom företagsledningens handling (Burgstahler et al., 2006; Gunny, 2005). 
Modellerna uppvisar även heteroskedasticitet, vilket innebär att variansen av 
residualerna inte är konstant. Heteroskedasticitet har även förekommit i tidigare studier 
och problemet kan enligt Gunny (2005, s. 12) till viss del åtgärdas genom att variabeln 
divideras med föregående års tillgångar, vilket modellerna tagit hänsyn till.  
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Tabell 6. Resultat för skattningarna av RAM utifrån ekvation (6)- (8) 

Variabel RAM(CFO) 
OLS 

RAM(FASTK)  
Robust 

RAM(TVV)  
OLS 

 

Intercept -0,01687  
(-0,86) 

   

1/TILLG(t-1) 30017.57*** 
(21,99) 

   

INT/TILLG(t-1) 0.3546*** 
(5,31) 

   

dINT/TILLG(t-1) 0,3780*** 
(18,61) 

   

Intercept  -0,0108*** 
(-2,76) 

  

1/TILLG(t-1)  9809,913*** 
(11,07) 

  

INT/TILLG(t-1)  0,4940*** 
(22,15) 

  

D  -0.0317***  
(-3,80) 

  

INT/TILLG(t-1)*D    0,4187754***  
(9,84) 

  

Intercept    0,0513  
(1,65) 

 

1/TILLG(t-1)    14406,51** 
(2,49) 

 

MV    -2.42e-06  
(-1,1) 

 

FSÄLJ/TILLG(t-1)    -0,1651*** 
(-9,03) 

 

ISÄLJ/TILLG(t-1)   0,0149*** 
(5,34) 

 

Observationer 141 143 138  
F-statistikan 682,98 298,04 43,62  
Prob > F 0,000 0,000 0,000  
Just. R2 97,99% 96,58% 77,39%  
OV-test Ja Ja Ja  
VIF 2,27 1,81 1,87  
Cameron & Trivedis test  Ja Ja Ja  
Whites test Ja Ja Ja  
 

Trots förekomsten av OVB finns det fortfarande en viss sannolikhet att 
företagsledningen i fastighetsföretagen använt RAM. Orsaken till det ät RAM har ökat 
efter SOX-perioden och är den formen av EM som företagsledningen främst föredrar att 
använda (Cohen et al., 2008, s. 33-34; Graham et al., 2005, s. 35; Liao et al., 2011, s. 
104). Om företagsledarna använt RAM skulle det enligt Gunny (2010, s. 886) och 
Bhojrajs (2009, s. 2385) innebär att en rad fördelar skulle kunna uppnås; högre 
avkastning på kortsiktig, lägre kapitalkostnad och lägre skattekostnad. Om det 
förekommit EM i den här formen, skulle det innebär ett minskat marknadsförtroende, en 
mindre andel institutionella investerare och en sämre finansiell utveckling, förutsatt att 
det upptäckts (Zang, 2012, s. 685).  

Utifrån resultatredovisningen kan vi konstatera att fastighetsföretagen i studien tenderar 
att manipulera hyresintäkterna, vilket är i likhet med tidigare RAM-studier av 
Roychowdhury (2006) som gjorts på traditionella företag. Vidare tenderar 
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fastighetsföretagens fastighetskostnader att vara lägre än de estimerade 
fastighetskostnaderna, vilket innebär att studiens resultat indikerar i likhet med tidigare 
studier av Roychowdhury (2006), Liang & Dong (2014) och Cohen et al. (2008), att 
företagen i studien manipulerar fastighetskostnader för att öka resultatet. Vidare 
indikerar resultateten i studien på att fastighetsföretagen i studien använt RAM i form 
av manipuleringen av det verkligt värde och försäljningstidpunkten för tillgångar, vilket 
är i likhet med tidigare EM-studier av Bartov (1993). Orsaken till resultatet förmodar vi 
beror på att bedömningen av värdet för fastigheter beroende av subjektiva bedömningar, 
vilket ökar sannolikheten för EM (Graham et al., 2005; Zang, 2012). Företagsledningen 
kan således utnyttja sitt informationsövertag för att påverka resultatet för att möta de 
externa förväntningarna, vilket enligt Graham et al. (2005) och Burgstahler & Dichev 
(1997) är en vanlig orsak till EM. Vilket även beskrivs av Lambright (2009, s. 209-210) 
där företagsledningen agerar utifrån företagets och aktieägarnas intresse.  

Om det skulle visa sig att fastighetsföretagen använt RAM, skulle det resultera i ett 
minskat marknadsförtroende och därmed en lägre redovisningskvalité (Zang, 2012, s. 
685). Vidare skulle det innebära att det bör ställas högre krav på den finansiella 
rapporten för svenska börsnoterade fastighetsföretag, vilket går emot tidigare studier 
som konstaterat att EM hos fastighetsföretag i hög grad upptäcks hos fastighetsföretag 
(Healy & Wahlén, 1999, s. 375).  

Vidare anser Dechow et al., (2010, s. 344) att redovisningskvalitén ska ses i sin kontext, 
där Liang & Dong (2014, s. 123) konstaterar att upplysningar även bör lämnas om den 
specifika fastigheten. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att fastighetsföretagen, 
givet att RAM förekommit, skulle kunna lämna ytterligare upplysningar om deras 
fastighetsbestånd, vilket skulle öka relevansen och tillförligheten vad gäller den 
finansiella rapporten, vilket skulle kunna bidra till en högre avkastning.  

Däremot är inte studiens syfte att utreda huruvida RAM förekommit hos svenska 
börsnoterade fastighetsföretag, därför kan vi varken bekräfta eller avfärda att EM 
förekommit. Givet de skattningsmodeller som används för att estimera RAM, kan vi 
enbart konstatera att kvalitén på den finansiella rapporteringen skulle kunna öka i syfte 
att höja relevansen och tillförlitligheten.  

7.4 Fastighetskategori och accruals management  
 

I tabell 7 redovisas resultatet för benägenheten till total- och långsiktig AM, utifrån 
fastighetsportföljen vilket baseras på fastighetskategori. I likhet med Liang & Dong 
(2014, s. 121) och Theo et al., (1998, s. 1955) uppvisar inte regressionen i tabell 7 
någon multikolinjäritet eller heteroskedacitet. Den justerade förklaringsgraden och Prob 
> F är i likhet med tidigare studier av Liang & Dong (2014). AM(TOT) FASTPORT1 
uppvisar OVB. Resultatet i tabell 7 är i likhet med Liang & Dong (2014, s. 121) 
resultat, där sammansättningen av fastighetsportföljens påverkar benägenheten till AM. 

 

 

 

 



 61 

 
Tabell 7. Resultat för skattningarna av AM utifrån FASTPORT1 

Variabel AM(TOT) 
FASTPORT1 

OLS 

AM(LÅNG) 
FASTPORT1 

OLS 
Intercept 0,4828 

(0,83) 
-0,5960 
(-0,60) 

Bostäder 0,1988** 
(2,08) 

0,2177* 
(1,78) 

Butik 
 

0,1549 
(1,18) 

0,1782 
(1,08) 

Industri 0,0983 
(1,02) 

0,0577 
(0,45) 

Kontor -0,0054 
(-0,06) 

-0,0122 
(-0,09) 

Uthyrningsgrad -0,6315 
(-0,83) 

0,8413 
(0,68) 

Log(1-Uthyrningsgrad) 0,0108 
(0,11) 

0,2050 
(1,36) 

Skuldsättningsgrad -0,0118 
(-1,20) 

-0,0134 
(-0,94) 

Tot. Tillgångar 6,30e-10 
(0,45) 

7,49e-10 
(0,40) 

Avkast. Tot. Tillgångar 0,0074*** 
(2,75) 

   0,8670** 
(2,08) 

Resultatutveckling -0,0147 
(-1,58) 

-0,0172 
(-1,59) 

Observationer 128 125 
F-statistikan 2,60 1,57 
Prob > F 0,0015 0,0853 
Just. R2 17,60% 7,44 % 
OV-test Ja Nej 
VIF 3,79 4,12 
Cameron & Trivedis test  Nej Nej 
Whites test Nej Nej 

 
Utifrån tabell 7 kan vi konstatera att bostadsfastigheter är den enda fastighetskategorin 
som påverkar benägenheten till total- och långsiktig AM. Liang & Dong (2014, s. 113-
114) konstaterar att fastigheter med låg avkastning ökar benägenheten till AM, vårt 
resultat tyder på det motsatta, där bostadsfastigheter som haft den högsta avkastningen 
är signifikant i studiens modell. Vidare har tidigare studier konstaterat att AM minskat, 
det är därför intressant att diskutera och analysera det signifikanta resultatet för 
bostadsfastigheter.  

En tänkbar orsak till att bostadsfastigheter påverkar benägenheten till total- och 
långsiktig AM, kan förklaras utifrån de specifika förutsättningarna som råder på 
fastighetsmarknaden (Ertugrul & Giambona 2011, s. 506; Liang & Dong, 2014, s. 122). 
Vi förmodar att karaktären på bostadsfastigheter skiljer sig i jämförelse mot 
kommersiella fastigheter, vilket bidrar till de incitamenten som skapas. Vidare förmodar 
vi, utifrån teoriavsnittet 4.2, att en kommersiell fastighet i högre grad består av färre 
hyresavtal med ett större kontraktsvärde i jämförelse mot en bostadsfastighet, vilket 
resulterar i att AM i högre grad upptäcks hos kommersiella fastigheter, eftersom det 
resulterar i en större avvikelse i den finansiella rapporten i form av periodiseringar, 
vilket i den här studien och tidigare studier definierats som AM (Jones, 1991; Leuz et 
al., 2003).  
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Vidare består bostadsfastigheter av flera mindre hyresavtal, vilket resulterar i att fler 
affärshändelser måste granskas för att upptäcka AM för bostadsfastigheter. Därför 
bidrar fastighetskategorin till att incitament för AM skapas, vilket vi förmodar beror på 
att det är kostsamt att granska de ökade antalet affärstransaktionerna till en rimlig 
kostnad. Vilket skulle kunna förklaras utifrån att kvalitén på den finansiella rapporten är 
beroende av revisorernas förmåga att upptäcka felaktigheter (Dechow et al., 2010, s. 
45).  

För att öka relevansen och tillförlitligheten i den finansiella rapporten, och minska 
benägenheten till AM för bostadsfastigheter, anser vi att en tydligare redogörelse bör 
göras för periodisering av hyresintäkter för att upptäcka och förebygga AM. 

7.5 Fastighetsregion och accruals management 
 
I tabell 8 redovisas resultaten för ekvation (10), fastighetsportföljen utifrån 
fastighetsregion, och benägenheten för AM(TOT) och AM(LÅNG).  

Tabell 8. Resultat för skattningarna av AM utifrån FASTPORT2  

Variabel AM(TOT) 
(FASTPORT2)  

OLS 

AM(LÅNG) 
(FASTPORT2)  

OLS 
Intercept -0,7814 

(-1,06) 
-0,4994 
(-0,42) 

Stockholm 0,0395 
(0,44) 

-0,5112 
(-0,56) 

Göteborg 
 

0,0329 
(0,31) 

-0,5866 
(-0,64) 

Malmö 0.2987* 
(1,80) 

-0,3042 
(-0,33) 

Övrigt Sverige 0,0614 
(-0,69) 

-0,4732 
(-0,51) 

Uthyrningsgrad 0,8879 
(0,94) 

1,0296 
(0,85) 

Log(1-Uthyrningsgrad) 0,0785 
(0,67) 

0,0627 
(0,42) 

Skuldsättningsgrad -0,0196* 
(-1,74) 

-0,0268* 
(-1,89) 

Tot. Tillgångar -1,18e-09 
(-0,99) 

3,10e-10 
(0,21) 

Avkast. Tot. Tillgångar 0,7163*** 
(2,60) 

1,2097*** 
(3,41) 

Resultatutveckling -0,0128 
(-1,29) 

-0,0307** 
(-2,46) 

Observationer 128 125 
F-statistikan 2,00 1,92 
Prob > F 0,0169 0,0238 
Just. R2 11,82% 11,17% 
OV-test Ja Ja 
VIF 4,06 79,04 
Cameron & Trivedis 
test  

Nej Nej 

Whites test Nej Nej 
 
Den justerade förklaringsgraden är högre än jämförbara studier av Liang & Dongs 
(2014, s. 116). I likhet med Teoh et al., (1998, s. 1955) och Zang (2012, s. 693) 
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uppvisar skattningarna ingen heteroskedacitet. Däremot indikerar skattningen av 
AM(LÅNG) multikolinjäritet, vilket kan bero på det är svårt att avgöra vilken variabel 
som påverkar ekvationen, vilket i sig inte behöver vara ett problem (Studenmund, 2006, 
s. 266-267). I likhet med Liang & Dong (2014, s. 119) uppvisar resultatet en liknande 
justerad förklaringsgrad och Prob > F.  

I likhet med resultaten för FASTPORT1 och Liang & Dong (2014, s. 121) indikerar 
sammansättningen av fastighetsportföljens påverka benägenheten till AM. Utifrån tabell 
8 kan vi konstatera att fastigheter belägna i Malmö påverkar benägenheten till AM. 
Resultatet kan förklaras utifrån vårt resultat i avsnitt 6.3, där högt avkastande fastigheter 
tenderar att ha högre benägenheten till AM. Det skulle kunna innebära att regionen 
Malmö består av en större andel bostadsfastigheter i förhållande till andra regioner.  

Givet resultaten för AM verkar fastighetsportföljen ha en begränsad inverkan på 
benägenheten till AM. Det kan indikera på att det är andra faktorer som påverkar 
benägenheten till AM, där Grahams et al. (2005, s. 21, s. 65-66) konstaterar att 
ekonomiska faktorer, nyckeltal och marknadens förväntningar är några av de faktorer 
som påverkar användandet av AM.  

7.6 Fastighetskategori och real activities manipulation 
 
Vid skattningen av fastighetsportföljens inverkan på RAM, vilket redovisas i tabell 9 på 
nästkommande sida, har vi använt oss av tre RAM-mått; 1) manipulering av intäkter 2) 
manipulering av fastighetskostnader 3) manipulering av det verkligt värde och 
försäljningstidpunkten för tillgångar. De kontrollvariabler som använts redovisas i 
avsnitt 5.2.4. Resultatet uppvisar en högre justerad förklaringsgrad för samtliga 
regressioner och Prob > F i jämförelse med tidigare studier av Liang & Dong (2014, s. 
119-120). I likhet med Liang & Dong (2014, s. 121) uppvisar inte resultatet några 
problem med multikolinjäritet eller heteroskedasticitet.  
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Tabell 9. Resultat för skattning av RAM utifrån FASTPORT1 

Variabel!! RAM(CFO)!
(FASTPORT1)!

(OLS)!

RAM(FASTK)!
(FASTPORT1)!

(OLS)!

RAM(TVV)!
(FASTPORT1)!

(OLS)!
Intercept! 0,1483 

(0,93) 
0,0860 
(0,66) 

-0,3419 
(-0,54) 

Bostäder! 0,0487** 
(2,24) 

-0,0271 
(-1,28) 

0,0335 
(-0,33) 

Butik! 0,0912** 
(1,70) 

-0,0550* 
(-1,68) 

-0,0263 
(-0,39) 

Industri! 0,0602** 
(2.29) 

-0,0461** 
(-2,18) 

-0,0405 
(-0,02) 

Kontor! 0,0952*** 
(3,60) 

-0,0586** 
(-2,75) 

-0,0019 
(-0,02) 

Skuldsättningsgrad! -0,0000 
(-0,01) 

-0,0061** 
(-2,59) 

-0,0123 
(-0,77) 

Tot.!tillgångar! -1,44e-10 
(-0,38) 

4,12e-10 
(1,37) 

-8,41e-10 
(-0,61) 

AVK.!Tot.!kapital! -0,1574** 
(-1,83) 

0,1030 
(1,48) 

0,9986*** 
(3,30) 

Vinsttillväxt! -0,0085** 
(-2,60) 

0,0001 
(0,04) 

0,0224** 
(2,50) 

Uthyrningsgrad! -0,2708 
(-1,28) 

-0,0469 
(-0,27) 

0,4013 
(0,48) 

Log(1KUthyrningsgrad)! -0,0340 
(-1,21) 

0,0128 
(0,57) 

0,0158 
(0,14) 

Observationer! 123 125 123 
F-statistikan! 2,04 1,80 2,38 
Prob!>!F! 0,0148 0,0079 0,0039 
Just!R2! 24,85% 14,11% 16,10% 
OVKtest! Nej Ja Ja 
VIF! 3,72 3,75 4,06 
Cameron & Trivedis test! Nej Nej Nej 
Whites test! Nej Nej Nej 

 
7.5.1 Real activities manipulation och hyresintäkter 
 
I avsnitt 6.2.2 konstaterar vi att fastighetsföretagen i studien tenderar att reducera hyran 
i syfte att öka hyresintäkterna och därmed påverka årets resultat. Utifrån empiriskt stöd 
kan vi även konstatera att samtliga fastighetskategorier påverkar benägenheten till RAM 
i form av intäktsmanipulering. Kontorsfastigheter tenderar att ha den största 
benägenheten till intäktsmanipulering följt att butiks-, industri- och bostadsfastigheter. 
Vidare kan vi utifrån resultatet konstatera att benägenheten är lägst för 
fastighetskategorin bostäder, vilket är i likhet med den uppställda hypotesen. Vi 
förmodar att orsaken till resultatet är att bostadsfastigheter haft den högsta avkastningen 
under perioden vilket resulterar i minskade incitamenten till att manipulera intäkterna 
eftersom företaget når upp till de externa förväntningarna, vilket är i likhet med tidigare 
studier (Burgstahler & Dichev, 1997, s. 124). Vidare antar vi att den svenska 
hyresregleringen bidrar till resultatet, där bostadshyrorna förhandlas kollektivt 
(ASPECT, 2011, s. 81-83). Eftersom bostadshyrorna förhandlas kollektivt för 
bostadslägenheter förmodar vi att incitament till manipulering av intäkterna minskar, 
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vilket beror på att handlingen kan få en presumerande effekt för resterande 
bostadslägenheter som företaget äger.  

Vidare är orsaken till att företagsledningen använder sig av EM att undvika sjunkande 
marginaler och möta förväntningarna från aktieägare, analytiker och andra intressenter 
(Burgstahler & Dichev, 1997, s. 124; Graham et al., 2005, s. 5; Healy & Wahlén, 1999, 
s. 370; Roychowdhury, 2006, s. 335, s. 364-365). De avvikelser som finns gentemot 
hypotesen förmodar vi beror på att butiks-, följt av industri-, kontors- och 
bostadsfastigheter är de fastighetskategorier som är svårast att hyra ut, vilket resulterar i 
att företagsledningen erbjuder bättre avtalsvillkor för att undvika sjunkande marginaler. 
Därav skapas det incitament till intäktsmanipulering för att möta de externa 
intressenternas förväntningar, vilket är i likhet med tidigare studier (Burgstahler & 
Dichev, 1997, s. 124). Vidare kan resultatet förklaras utifrån de unika förutsättningarna 
som råder för den specifika fastigheten och fastighetskategorin, vilket är kopplade till 
fastighetsmarknaden (Ertugrul & Giambona, 2011, s. 506; Liang & Dong, 2014, s. 122).  

Däremot är en fråga vi bör ställa oss, om RAM i form av intäktsmanipulering för 
kommersiella lokaler bör ses som negativt. Orsaken är att alternativkostnaden till en 
vakant lokal, förmodas kunna vara högre i förhållande till den hyresreducering som 
företagsledningen erbjuder den nya hyresgästen. Ur ett aktieägarperspektiv skulle det 
således vara bättre att företagsledningen påverkar den operationella verksamheten i 
form av RAM i förhållande till att företagsledningen inte gör det. Vidare innebär det att 
modellen i sig, kommer att indikera på RAM, trots att hyresmarknaden inte är villig att 
betala en högre hyra. Det innebär i sin tur att relevansen och tillförlitligheten i den 
finansiella rapporten är förenlig med de redovisningsregler som företaget använder. För 
att förtydliga resonemanget har Gunny (2005, s. 16), Burgstahler et al. (2006, s. 990) 
och Elias (2002, s. 39-42) konstaterat att det är svårt att mäta RAM och att 
redovisningsekonomer i vissa fall är tveksamma till förekomsten av RAM. I situationen 
ovan, har vi redogjort för en sådan situation, där den unika fastighetsmarknaden bidrar 
till att modellen indikerar på RAM, fast att avvikelsen kan bero på andra faktorer.  

Vidare kan en tänkbar orsak till resultatet vara att anställningsavtalet för den ledande 
befattningshavaren i högre grad baseras på förändringen av hyresintäkterna. Liang & 
Dong (2014, s. 122) och Lind et al. (2009, s. 40-41, s. 118) konstaterar att 
avtalsstrukturen för butiksfastigheter i många fall baseras på en rörlig- och en fast hyra, 
vilket är beroende av hyresgästens förmåga att generera intäkter i butiksfastigheten. 
Genom att företagsledningen anpassar fastigheten utifrån rätt mix av hyresgäst kan 
hyresintäkterna öka, eftersom butiksfastigheten tenderar att attrahera mer kunder till 
butiken och därmed genererar större intäkter (Brown, 1992, s. 385). Därmed skapas det 
incitament till att manipulera hyresintäkterna, för att attrahera rätt mix av hyresgäst till 
butiksfastigheten och således möta eller överträffa de externa intressenternas 
förväntningar, vilket tidigare studier konstaterat (Graham et al., 2005, s. 5).  

För att öka relevansen och tillförlitligheten i den finansiella rapporten vad gäller 
hyresintäkterna, skulle en mer omfattande redogörelse för hyresreduceringar och 
hyresavvikelser i högre grad kunna inkluderas i den finansiella rapporten. Vilket skulle 
öka kvalitén i den finansiella rapporten.  
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7.6.2 Real activities manipulation och fastighetskostnader 
 
Utifrån avsnitt 6.2.2 kan vi konstatera att fastighetsföretagen i studien tenderar att 
manipulera fastighetskostnaderna genom att minska fastighetskostnaderna för att 
påverka resultatet. Resultat i avsnittet 6.5 finner vi även att kommersiella fastigheter i 
form av butik, industri- och kontorsfastigheter i fastighetsportföljen resulterar i att 
benägenheten till att manipulera fastighetskostnader minskar. Resultaten är signifikant 
och avviker gentemot tidigare studier av Liang & Dong (2014). En intressant aspekt att 
notera är att det enbart är kommersiella fastigheter som uppvisar signifikanta 
koefficienter, där kontorsfastigheter följt av butiks- och industrifastigheter minskar 
benägenheten till manipulering av fastighetskostnaderna.  

Vidare anser Roychowdhury (2006, s. 340) att företag vars kostnader inte direkt 
resulterar i högre intäkter är särskilt utsatta för kostnadsmanipulering. Däremot påpekar 
Benjamin, et al. (2006, s. 394) att fastighetsföretag som kan kommunicera underhålls-, 
reparations- och kapitalkostnaderna i högre grad kan erhålla högre hyresintäkter. Det 
skulle i fallet med fastighetsföretagen i vår studie kunna tyda på att en större andel 
kommersiella fastigheter, resulterar i att nedlagda fastighetskostnader resulterar i högre 
hyresintäkter, vilket i sin tur minskar incitamenten till att manipulera 
fastighetskostnaderna.  

En tänkbar förklaring till resultatet skulle kunna vara att avtalsstrukturen på 
hyresavtalen skiljer sig, där kommersiella hyresavtal i mindre omfattning omfattas av 
regleringar i jämförelse mot hyresavtal för bostäder (ASPECT, 2011, s. 81-83; Brown, 
1992, s. 385; Lind et al., 2009, s. 40-41, s. 118). Vidare konstaterar Liang & Dong 
(2014, s. 122) och Lind et al. (2009, s. 40-41, s. 118) att avtal strukturen för 
butiksfastigheter i många fall baseras på en rörlig- och en fast hyra, vilket i sig skulle 
kunna innebär att nedlagda fastighetskostnader resulterar i högre hyresintäkter, därför 
minskar incitamenten till att manipulera fastighetskostnaderna, då fastighetskostnaderna 
faktiskt bidrar till att omedelbart generera högre hyresintäkter, vilket är i likhet med 
tidigare studier av Roychowdhury (2006, s. 340).  

Zang (2012, s. 700-701) konstaterar att företagsledningen överväger kostnaden vid valet 
av EM strategi, det skulle kunna innebär att det är mer kostsamt för fastighetsföretag, 
som har en större andel kommersiella fastigheter, att manipulera fastighetskostnaderna. 
Orsaken till resultatet skulle kunna vara att kommersiella fastigheter, bortsett från 
industrifastigheter, tenderar att vara större i jämförelse mot bostadsfastigheter, där det 
har visat sig att det finns ett positivt samband mellan storleken på tillgångarna och 
kostnaden för EM (Cohen et al., 2008, s. 759; Gunny, 2005, s. 2, s. 29; Roychowdhury, 
2006, s. 338). Det innebär i sin tur att företagsledningen anser att kostnaden för EM i 
fastighetsföretag som har en större andel kommersiella fastigheter är såpass stor, att det 
inte överväger fördelarna.  

Vidare förmodar vi att det kan finnas ytterligare en orsak till att fastighetsföretag med 
kommersiella fastigheter bidrar till att minska benägenheten till EM. Om 
företagsledningen väljer att manipulera fastighetskostnaderna, genom att minska 
underhålls- och administrationskostnaderna förmodar vi att den främsta orsaken till att 
incitamenten till den kategorin av RAM minskar är att hyresgästen väljer att hyra sin 
lokal av en annan aktör. 

Palm (2015) har konstaterat att hyresgästerna på kontorsmarknaden har en förmåga att 
bedöma fastighetsföretagens service och därmed välja vilken aktör de vill hyra av, 
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vidare anser ASPECT (2011, s. 528-530) och Lind et al. (2009, s. 39-40) att 
kundnöjdhet är en viktig aspekt vid förvaltningen av kommersiella fastigheter. 
Samtidigt tenderar kommersiella lokaler att anpassas utifrån det kommersiella 
hyresförhållandet (Brown, 1992, s. 385; Ho et al., 2005, s. 441). 

Utifrån tidigare studier som nämnts ovan, förmodar vi att det kommer att resultera i att 
mindre bra fastighetsföretag blir bortvalda i förmån för andra fastighetsföretag. Det 
skulle resultera i kännbart sjunkande marginaler för fastighetsföretaget i form av 
minskade hyresintäkter och ökade kostnader i form av nya anpassningar av lokalerna. 
Orsaken till att företagsledningen använder sig av EM är snarare att dölja mindre 
förluster eller sjunkande marginaler (Burgstahler & Dichev, 1997, s. 124; 
Roychowdhury, 2006, s. 335, s. 364-365), därför minskar incitamenten till EM.  

Att en större andel kommersiella fastigheter bidrar till att minska benägenheten av att 
manipulera fastighetskostnaderna är positivt, eftersom RAM anses vara den mest 
skadliga formen av EM (Cohen et al., 2008, s. 759; Gunny, 2005, s. 2, s. 29 
Roychowdhury, 2006, s. 338). Vidare indikerar resultatet på att en större andel 
kommersiella fastigheter i fastighetsportföljen innebär en ökad redovisningskvalité, i 
avseende på fastighetskostnaderna, eftersom benägenheten till att manipulera 
fastighetskostnaderna har en negativ inverkan på RAM när fastighetsportföljen består 
av kommersiella fastigheter.  

 

7.6.3 Real activities manipulation och värdering till verkligt värde och 
försäljningstidpunkteten av tillgångar  
 
Utifrån diskussionen i avsnitt 6.2.2 kan vi konstatera att fastighetsföretagen i studien 
tenderar att påverka resultatet genom värdering till verkligt värde och försäljning av 
tillgångar. Vi kan konstatera utifrån empiriskt stöd att sammansättningen av 
fastighetsportföljen inte påverkar benägenheten till manipulering av det verkliga värdet 
och försäljningstidpunkten av tillgångar. Vidare uppvisar Kontrollvariabelerna i tabell 9 
för ekvation 9 signifikanta koefficienter för vinsttillväxten och total avkastningen, vilket 
är i likhet med tabell 10 för ekvation 10 som baseras på fastighetsregion. 

Det signifikanta resultatet är i likhet med tidigare studier, där företagsledningen väljer 
att utjämna resultatet för att undvika sjunkande marginaler, dölja små förluster eller för 
att möta marknadens vinstförväntningar (Burgstahler & Dichev, 1997, s. 124; Graham 
et al., 2005, s. 5; Gunny, 2010, s. 857; Zang 2012, s. 701). Vidare har Bartov (1993, s. 
851-854) konstaterat att företagsledningen aktivt väljer tidpunkten för försäljning av 
långlivade tillgångar, för att upprätthålla resultatet eller att undvika sjunkande 
marginaler, vilket är i likhet med studiens resultat.  

Vidare finns det ingen specifik fastighetskategori som skapar incitament till 
manipulering av värdet eller valet av försäljningstidpunkt, därför är det svårare att 
upptäcka den här formen av RAM. Eftersom den här formen av RAM är svårare att 
upptäcka, skulle det innebär att företagsledningen väljer att använda sig av den här 
formen av RAM, vilket är likhet med tidigare studier (Cohen et al., 2008, s. 783; Cohen 
& Zarowin, 2010, s. 4). En konsekvens är att företagsledningen väljer att ge upp 
verkligt långsiktigt värde för aktieägarna i syfte att nå ett jämnare resultat, för att 
således möta marknadens förväntningar (Graham et al., 2005, s. 66).  
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Vidare bygger regressionen på förändring i verkligt värde, vilket i sig innebär en högre 
grad av flexibilitet i redovisningen, vilket har visat sig ha en positivt inverka på 
användandet av RAM (Graham et al. 2005, s. 68; Zang, 2012, s. 700-701). En orsak 
skulle även kunna vara den informations asymmetri som råder mellan aktieägarna och 
företagsledningen, där företagsledningen anses ha ett informationsövertag (Akerlof, 
1989, s. 490; Fields et al., 2001, s. 262). Vi förmodar vi att företagsledningen 
följaktligen kan använda värdering till verkligt värde och försäljningstidpunkten för 
tillgångar för att påverka resultatet, för att upprätthålla vinsten eller överträffa de 
externa förväntningarna. Resultatet skulle vidare kunna förklaras utifrån de specifika 
förutsättningar som råder på fastighetsmarknaden, där värdet för tillgångarna är svåra 
att bedöma (Alcock et al., 2013, s. 460; Ertugrul & Giambona, 2011, s. 506; Liang & 
Dong, 2014, s. 122; Pyhrr et al 1999, s. 17). Det skulle innebära att faktiska 
försäljningspriset avviker från det uppskattade försäljningspriset, vilket resulterar i 
onaturligt stora avvikelser, vilket i modellen skattas som RAM.  

Större fastigheter, vilket ingår i studien, tenderar att följa den allmänna 
ekonomiskutvecklingen för aktier-, obligationer- och andra finansiella placeringar 
(Kallberg et al., 1996, s. 367-368), vilket skulle tala emot att företagsledningen 
använder sig av RAM, eftersom värdering av tillgångarna inte kräver lika mycket 
subjektiv bedömning. Vilket även stöds av Liang & Dong (2014, s. 122) som konstatera 
att fastighetsföretag med större fastigheter i lägre grad har i benägenheten till RAM. 

Däremot är det svårt att uttalat sig huruvida fastighetsföretagen faktiskt har använt sig 
av den här formen av RAM, eftersom vi måste veta deras bakomliggande avsikt 
(Gunny, 2005. s. 16-17). Däremot kan vi konstatera, utifrån empiriskt stöd, att 
sammansättningen av fastighetsportföljen inte påverkar benägenheten till den här 
kategorin av RAM. Däremot, tyder resultatet på att vinsttillväxten och den totala 
avkastningen påverkar den här kategorin av RAM, däremot har vi inget empiriskt stöd 
till att faktiskt uttala oss om huruvida RAM i den här formen förekommit.  

7.7 Fastighetsregion och real activities manipulation  
 
Tidigare studier har inte studerat fastighetsportföljens sammansättning utifrån 
fastighetsregionens inverkan på benägenheten till RAM. Trots det uppvisar 
regressionerna en högre justerad förklaringsgrad i jämförelse med Liang & Dong (2014) 
studier som baserat fastighetsportföljens inverkan på RAM utifrån fastighetskategori. 
Samtliga regressionerna uppvisar ingen multikolinjäritet eller heteroskedacitet. I tabell 
10 presenteras resultatet för fastighetsportföljens inverkan på benägenheten till RAM 
baserat på fastighetsbeståndets geografiska placering. Vidare presenteras resultatet för 
tre RAM-mått; 1) manipulering av intäkter 2) manipulering av fastighetskostnader 3) 
manipulering av det verkliga värdet och försäljningstidpunkten för tillgångar. 
Fastighetsportföljen baseras på ytandelen av fastigheter belägna i regionerna 
Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige. De kontrollvariabler som använts vid 
regressionen redovisas i avsnitt 5.2.4. 

Fastighetsportföljens inverkan på benägenheten till RAM, baserat på fastighetsregion, 
har en inverkan på företagets resultat. Vidare uppvisar manipulering av hyresintäkterna 
i städerna Stockholm och Göteborg signifikanta koefficienter. En tänkbar orsak kan 
vara att fastighetsregionerna Stockholm och Göteborg i hög utsträckning tenderar att ha 
en större andel kommersiella fastigheter i jämförelse mot övriga fastighetsregioner. 
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Tabell 10. Resultat för skattning av RAM utifrån FASTPORT2 

Variabel!! RAM(CFO)!
(FASTPORT2)!

(OLS)!

RAM(FASTK)!
(FASTPORT2)!

(OLS)!

RAM(TVV)!
(FASTPORT2)!

(OLS)!
Intercept!! 0,1560 

(0,89)  
-0,0872 
(-0,48) 

-0,6908  
(-1,07) 

Stockholm!   0,0379* 
(1,67) 

-0,0092 
(-0,37) 

0,0251 
(0,22)  

Göteborg! 0,0577* 
(1,97) 

-0,0485 
(-1,62)  

0,0871 
(0,70)  

Malmö! -0,0089   
(-0,21) 

0,0924*  
(1,97) 

 0,0942   
(0,54) 

Övriga!Sverige! -0,0079 
(-0,35) 

0,0064  
(0,26) 

 0,0717 
( 0,62) 

Skuldsättningsgrad! 0,0016 
(0,54) 

-0,0083**   
(-2,63) 

-0,0224 
(-1,47)   

Tot.!tillgångar! -1,09e-09*** 
(-3,57) 

5,85e-12*  
(1,66) 

-2,59e-10  
(-0,23) 

Avk.!Tot.!kapital! -0,2517*** 
(-3,37) 

0,1681**  
(2,54)  

  1,0496*** 
(3,64) 

Vinsttillväxt! -0,0077***   
(-3,36) 

0,0050 
  (1,34) 

0,0203** 
(2,32)  

Uthyrningsgrad! -0,1286    
(-0,57) 

0,0682  
(0,30) 

0,7245 
(0,88) 

Log(1KUthyrningsgrad)! 0,0229  
(0,77) 

-0,00481 
 (-0,16)  

0,0287 
 (0,27) 

Observationer! 124 124 124 
FKstatistiken! 2,87 1,99 2,44 
Prob!>!F! 0,0005  0,0184 0,0030  
Just!R2! 20,57%  11,99%  16,56% 
OVKtest! Ja Ja   Nej 
VIF! 3,60 3,57  4,61 
Cameron & Trivedis test! Nej  Nej Nej  
Whites test! Nej  Nej Nej  

 

Utifrån tabell 4 finner vi att det är vanligare att fastighetsföretagen i studien äger få 
fastighetskategorier i få fastighetsregioner i jämförelse mot flera fastighetskategorier i 
flera fastighetsregioner, vidare skulle det kunna innebär att fastighetsföretagen i 
Stockholm och Göteborg har en större andel kommersiella fastigheter, vilket skulle öka 
benägenheten till att företagsledningen väljer att manipulerar hyresintäkterna, då det 
råder en större konkurrens om de kommersiella hyresgästerna vilket bidrar till att 
företagsledningen aktivt väljer att manipulera hyresintäkterna, genom att exempelvis 
erbjuda bättre avtalsvillkor. Vidare konstaterar Palm (2015, s. 150) att hyresgästerna på 
den kommersiella hyresmarknaden har en bra kännedom om fastighetsföretagen och det 
råder enligt Lind et al. (2009, s. 39-40) en viss konkurrens om de mest lämpade 
hyresgäster på den kommersiella hyresmarknaden, vilket skulle kunna bidra till de 
incitamenten som skapas.  Vidare tenderar risktilläggen för orterna, enligt ASPECT 
(2011, s. 493), att vara lägre i förhållande till övriga Sverige, vilket skulle kunna 
indikera på att hyresintäkterna är mer förutsägbara. Mer förutsägbara hyresintäkter 
skulle kunna indikera på att det inte råder lika mycket konkurrens på hyresmarknaden, 
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vilket vi förmodar leder till jämnare hyresintäkter och att benägenheten till att 
manipulera hyresintäkterna minskar.  

Utifrån ovanstående resonemang förmodar vi att den signifikanta skattade koefficienten 
beror på att regionerna Stockholm och Göteborg i högre grad består av kommersiella 
fastigheter, där konkurrensen om hyresgästerna är större (Brown, 1992, s. 385; Lind et 
al., 2009, s. 39-41, s. 118). Vidare skulle risken och därmed utvecklingen av 
fastighetens hyresintäkter i högre grad bero på fastighetskategori i jämförelse mot 
fastighetsregion. Det skulle i sin tur innebära att ingen specifik fastighetsregion ger 
upphov till RAM, utan det är snarare den underliggande hyresmarknaden för respektive 
fastighetskategori som ger upphov till manipuleringen av hyresintäkterna. 

Baserat på resultatet i studien, i avsnitt 7.9 Summering av resultatet, finner vi fler 
signifikanta skattade koefficienter för RAM baserat på fastighetskategori i jämförelse 
med fastighetsregion. En bidragande orsak förmodar vi är att sammansättningen av 
fastighetsportföljerna tenderar att utgå ifrån en fastighetskategori i en fastighetsregion. 
Det innebär att benägenheten till EM beror på fastighetskategorin snarare än 
fastighetsregionen. Vidare konstaterar Ali (2006, s. 22-23) att diversifiering utifrån 
fastighetskategori och fastighetsregion är de vanligaste formerna av diversifiering inom 
fastighetsbranschen. Utifrån tabell 4 indikerar vårt resultat på att företagen tenderar att 
äga en viss kategori av fastigheter i en viss region. Det innebär att den finansiella 
rapporten skulle kunna utökas i form av mer information om den specifika 
fastighetsmarknaden i regionen, vilket Palm (2015), Liang & Dong (2014) och Ertugrul 
& Giambona (2011) anser påverkar fastighetsmarknaden, vilket vi förmodar även 
påverkar fastighetsföretagets ekonomiska utveckling. Det skulle öka relevansen och 
tillförlitligheten i den finansiella rapporten.  

7.8 Etiska- och samhälliga aspekter 
 
Utifrån ett etiskt- samhällsperspektiv är EM ett problem för både det enskilda företaget 
och samhället. Vi förmodar att green building skulle kunna minska benägenheten av 
EM. Eichholtz et al., (2010B, s. 2510) konstaterar även att gröna fastigheter har ett 
högre fastighetsvärde, vilket beror på att resultatet är mer förutsägbara i jämförelse mot 
traditionella fastigheter. Vidare konstaterar Burgstahler & Dichev (1997, s. 124) att 
företagsledningen föredrar ett jämnt och förutsägbart resultat, vilket i flera fall resulterar 
i en högre redovisnings kvalité enligt Dechow et al., (2010, s. 379). Vidare förmodar vi 
att en certifiering utifrån green building skulle kunna resultera i ett jämnare och mer 
förutsägbart resultat, därav skulle incitamenten till EM minska och således höja kvalitén 
på den finansiella rapporten, eftersom EM ger en missvisande bild av företagets 
finansiella ställning. Det är även viktigt att notera, att ur såväl ett etik- och 
samhällsperspektiv, är det önskvärt att nå en hög relevans och tillförlitlighet i den 
finansiella rapporteringen, eftersom det är en avgörande faktor vid ekonomiskt 
beslutsfattande (Beyer et al., 2010, s. 296; Healy & Wahlén, 1999, s. 366).  

Vidare går enligt Elias (2002, s. 42) och Dechow & Skinner (2000, s. 236) åsikterna isär 
vad gäller konsekvenserna av EM, där vissa individer anser att EM är positivt för 
företag i förhållande till andra som anser att EM är negativt. En intressant aspekt att 
notera, är att Elias (2002, s. 39) konstaterar att individer som arbetar med redovisning i 
högre grad anser att det är etisk försvarbart att ändra i den löpande verksamheten, för att 
påverka resultatet i jämförelse mot att ändra redovisningsprinciper. Vidare har det visat 
sig att det är manipulering i löpande verksamheten (RAM) som har de största negativa 
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konsekvenserna vad gäller användandet av EM (Cohen et al., 2008; Gunny, 2005, s. 2, 
s. 29). I vår studie kan vi konstatera att skattningarna av RAM har haft ett flertal 
signifikanta skattade koefficienter, det indikerar på att det finns viss benägenheten till 
RAM baserat på sammansättningen av fastighetsportföljen. Resultatet är i likhet med 
tidigare studier, där förekomsten av RAM ökat och är den formen av EM 
företagsledningen helst använder (Cohen et al., 2008, s. 785; Graham et al., 2005, s. 35). 
Det är bekymmersamt att tidigare studier konstaterat att individer anser att manipulering 
av den dagliga verksamheten är godtagbart, eftersom den formen av manipulering haft 
de största konsekvenserna för samhället, vidare skulle det kunna innebär att RAM ökat, 
eftersom det ses som mer accepterat.  

Trots att det finns vissa positiva aspekter ett företag kan erhålla enligt Graham et al. 
(2005), Dechow et al. (1996), Zang (2012) och Bartov (1993) vid användandet av EM, i 
form av att kunna påverka skattesituationen, erhålla en stabilare aktiekurs, få bättre 
lånevillkor och högre avkastning på kortsiktig. Anser vi att EM är negativt ur ett etik-, 
marknads- och samhällsperspektiv eftersom det resulterar i en ineffektiv 
kapitalallokering och bidragit till tidigare redovisningsskandaler, vilket minskar 
förtroendet för den finansiella marknaden (Beyer et al., 2010, s. 296-298; Sridharan, et 
al., 2002, s. 20). Det skulle i vår studie kunna innebära att fastighetsföretag med 
högkvalitativa fastigheter undervärderas och fastighetsföretag med låg kvalitativa 
fastigheter övervärderas, vilket skulle vara i likhet med tidigare studier av Palm (2015, 
S. 150) & Akerlof (1970, s. 489). Därför anser vi att revisorer, investerare och andra 
intressenter bör ha en förståelse att benägenheten till EM även påverkas av de 
fastighetskategorierna ett företag äger och förvaltar. 

7.9 Summering av resultatet  
 
I tabell 11 på nästkommande sida, görs en summering av studiens resultat baserat på 
fastighetsportföljens inverkan på benägenheten till EM. Resultatet indikerar på fler 
signifikanta resultat för fastighetsportföljen baserat på fastighetskategori i jämförelse 
mot fastighetsregion. Vidare finns det fler signifikanta resultat vad gäller benägenheten 
till RAM utifrån fastighetskategori. 
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Tabell 11. Summering av studiens resultat och benägenheten till EM 

AM-Mått                                                                  Benägenheten till EM rankande utifrån  
                                                                                    fastighetsportföljens sammansättning 

Total AM 
Hypotes (1A) 
Resultat  

 
Kontor > Industri > Butik > Bostäder  

Industri (ES), Kontor (ES), Butik (ES) > Bostäder** 

Långsiktig AM 
Hypotes (2A) 
Resultat  

 
Kontor > Industri > Butik > Bostäder  

Industri (ES), Kontor (ES), Butik (ES) > Bostäder* 

Total AM 
Hypotes (1B) 
Resultat  

 
Stockholm ≠ Göteborg ≠ Malmö ≠ övriga Sverige 

Övrigt Sverige (ES), Göteborg (ES), Stockholm (ES) > Malmö*  

Långsiktig AM 
Hypotes (2B) 
Resultat  

 
Stockholm ≠ Göteborg ≠ Malmö ≠ övriga Sverige 

(ES) Övriga Sverige (ES) Stockholm (ES) Göteborg  

RAM-Mått  

Manipulering av intäkterna  
Hypotes (3A) 
Resultat 

 
Butik > Industri > Kontor > Bostäder 

Kontor*** > Butik** > Industri** > Bostäder** 

Manipulering av 
fastighetskostnader 
Hypotes (4A) 
Resultat 

 
Butik > Kontor > Industri, Bostäder  

Bostäder (ES) > Industri**> Butik** > Kontor** 

Manipulering av det verkliga 
värdet och valet av 
försäljningstidpunkt av tillgångar  
Hypotes (5A) 
Resultat 

 
 
 

Industri > Bostäder > Butik > Kontor  
 Kontor (ES), Butik (ES), Industri (ES), Bostäder (ES)   

Manipulering av intäkterna  
Hypotes (3B) 
Resultat 

 
Stockholm ≠ Göteborg ≠ Malmö ≠ övriga Sverige 

Övriga Sverige (ES), Malmö (ES) > Stockholm* > Göteborg* 

Manipulering av 
fastighetskostnader 
Hypotes (4B) 
Resultat 

 
Stockholm ≠ Göteborg ≠ Malmö ≠ övriga Sverige 

Övrigt Sverige (ES), Stockholm (ES), Göteborg (ES), Malmö 
(ES)   

Manipulering av det verkliga värdet  
och valet av försäljningstidpunkt av 
tillgångar  
Hypotes (5B)                                                   Stockholm ≠ Göteborg ≠ Malmö ≠ övriga Sverige 
Resultat                                             Stockholm(ES), Övriga Sverige(ES), Göteborg (ES), Malmö (ES) 
 
Notera: Signifikansnivå: *1 %, ** 5 %, *** 10 %, ES = Ej Signifikant. Fet markerad text = resultatet 
skiljer sig gentemot hypotesen. 
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8. SLUTSATS  
______________________________________________________________________ 

I denna del presenteras studiens slutsatser, teoretiska- och praktiska bidrag, etiska- och 
samhälleliga aspekter samt rekommendationer till vidare forskning. Studiens slutsatser 
bygger på den teori som presenteras i arbetet och det datamaterialet som använts.  
______________________________________________________________________ 

Utifrån empiriskt stöd kan vi konstatera att fastighetsportföljens sammansättning 
påverkar benägenheten av EM för svenska börsnoterade fastighetsföretag, vilket är i 
likhet med tidigare studier av Liao et al. (2011) och Liang & Dong (2014) studier för 
Nya Zeeländska fastighetsföretag. Det innebär att benägenheten till EM beror på flera 
underliggande faktorer, där generella teorierna inom redovisningsområdet även bör 
beakta fastighetsportföljens sammansättning.  

Tidigare studier av Gunny (2005), Healy & Wahlén (1999) och Dechow & Skinner 
(2000) konstaterat att det är svårt att upptäcka och mäta EM utan att veta 
företagsledningens verkliga avsikt med handlingen. Därmed bidrar den här studien med 
ytterligare kunskap om benägenheten till EM, vilket ökar sannolikheten att förstå, 
upptäcka och förebygga ett beteende som ger upphov till EM. Genom att den här 
studien bidragit med ytterligare kunskap om benägenheten till EM, utifrån 
sammansättningen av fastighetsportföljen, kan arbetet med ett ramverk påbörjas, vilket 
enligt Nelson et al. (2003) behövs för att hjälpa intressenter i deras beslutsprocess.   

Liksom tidigare studier av Liang & Dong (2014) och Ertugrul & Giambona (2011) kan 
vi konstatera att fastighetsportföljen påverkas av den underliggande 
fastighetsmarknaden. Där kartläggningen av sammansättningen för fastighetsportföljer, 
vilket ingår i studien, indikerar på att fastighetsföretagen tenderar att diversifiera sina 
fastighetsportföljer utifrån fastighetsregion och fastighetskategori. Det är i likhet med 
tidigare studier av Ali (2006, s. 22-23) som konstaterar att de vanligaste strategierna vid 
diversifiering av en fastighetsportfölj är utifrån fastighetskategori och fastighetsregion. 
Vidare tenderar fastighetsföretagen i studien att inrikta sin verksamhet mot en viss 
fastighetskategori i en viss fastighetsregion. 

Våra signifikanta skattningar av EM kan indikera på att fastighetsföretagen använt sig 
av AM och RAM för att påverka resultatet. De incitament som skapas till EM är främst 
i form av RAM, baserat på sammansättningen av fastighetsportföljen utifrån 
fastighetskategori. Däremot finns det färre incitament till AM baserat på 
sammansättningen av fastighetsportföljen, vilket kan bero på att revisorer och 
investerare i högre grad upptäcker AM (Becker et al., 1998, s. 17; Cohen et al., 2008). 
Vidare väljer enligt Zang (2012) företagsledningen mellan EM-strategierna AM och 
RAM, samtidigt som RAM enligt Cohen et al., (2008) ökat efter SOX-perioden och är 
den formen av RAM som är svårast att upptäcka och företagsledningen helst använder 
(Burgstahler et al., 2006; Elias, 2002; Gunny, 2005). Därför anser vi att skattningarna 
av RAM är mer tillförlitliga.  

Fastighetsportföljens sammansättning och benägenheten till RAM i form av 
intäktsmanipulering indikeras att påverkas av samtliga fastighetskategorier. Vår slutsats 
till att incitamenten skapas, är att företagsledningen vill undvika sjunkande marginaler 
eller förluster, vilket är i likhet med tidigare EM-studier av Roychowdhury (2006), 
Healy & Wahlén (1999), Burgstahler & Dichev (1997) och Graham et al. (2005). 
Däremot indikerar skattningarna av RAM, att fastighetsföretagen i studien manipulerat 
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fastighetskostnaderna. Vidare bidrar kommersiella fastigheter i form av butiks, kontors- 
och industrifastigheter till att minska benägenheten till RAM i form av manipulering av 
fastighetskostnaderna, vilket är i motsats till tidigare studier av Liang & Dong (2014). 
Vi kommer fram till att det beror på den underliggande fastighetsmarknaden och att de 
nedlagda kostnaderna direkt resulterar i högre intäkter, vilket tidigare studier av 
Roychowdhury (2006) konstaterat minskar incitamenten till RAM. Vidare kan vi 
konstatera att sammansättningen av fastighetsportföljen inte påverkar benägenheten till 
manipulering av det verkliga värdet eller valet av försäljningstidpunkten för 
tillgångarna. Vår slutsats är att den kategorin av RAM är svår att upptäcka eftersom det 
kräver många subjektiva bedömningar, vilket ökar sannolikheten för RAM enligt 
tidigare studier av Zang (2012) och Graham et al. (2005), samtidigt som fastigheterna är 
svåra att värdera (Ertugrul & Giambona, 2011; Lind et al., 2009; Pyhrr et al., 1999). 
Vidare är det svårt att avgöra om resultatet för den kategorin av RAM beror på det 
faktum att tillgångarna är svåra att värdera eller att företagsledningen faktiskt utnyttjat 
sitt informationsövertag.  

Resultatet för benägenheten till EM innebär att relevansen och tillförlitligheten i den 
finansiella rapporteringen minskar, eftersom den finansiella rapporten inte avspeglar 
företagets verkliga finansiella situation, vilket tidigare studier konstaterat (Dechow et 
al., 2010, s. 344). Tidigare studier av Dechow et al. (2010) och Liang & Dong (2014) 
har konstaterat att det främst är avkastningen som ger upphov till EM, däremot 
indikerar vår studie på att det är ett flertal andra faktorer som påverkar EM och därmed 
kvalitén i företagens finansiella rapportering. För att öka relevansen och tillförlitligheten 
i den finansiella rapporten, har vi i denna studie kartlagt vilka fastighetskategorier och 
fastighetsregioner som bidrar till att det skapas incitament till EM. För att öka 
relevansen och tillförlitligheten i den finansiella rapporten bör även sammansättningen 
av fastighetsportföljen beaktas för att det ska bli lättare för utomstående att upptäcka 
EM. Vidare är denna studie ett steg i ledet i att utforma ett ramverk för att kunna 
bedöma vilka poster i den finansiella rapporten som bör utvidgas i form av mer 
information för att den finansiella rapporten ska förmedla en mer rättvisbild över den 
finansiella ställningen.  

Trots att antalet observationer är relativt få, i jämförelse med traditionella EM-studier, 
kan vi utifrån visst empiriskt stöd konstatera att sammansättningen av 
fastighetsportföljen påverkar benägenheten av EM. Det är mycket möjligt att resultatet 
skulle skilja sig åt om studien baserats på en annan marknad i ett annat land.  

8.1 Praktiskt-, empiriskt- och teoretiskt bidrag  
 
Det praktiska bidraget är att vi konstaterat, utifrån empiriskt stöd, att sammansättningen 
av fastighetsportföljen tenderar att påverka benägenheten till EM hos svenska 
börsnoterade fastighetsföretag. Vidare tenderar fastighetsföretagen i studien att inrikta 
sin verksamhet mot en fastighetskategori i en fastighetsregion. Vår rekommendation till 
investerare, revisorer, aktieägare och övriga externa intressenter är att de även måste ta 
hänsyn till sammansättningen av fastighetsportföljen för att bedöma sannolikheten för 
EM. Genom att vi skapat en förståelse för att det finns ytterligare aspekter som kan 
förklara fenomenet EM hos svenska börsnoterade fastighetsföretag har vi bidragit till att 
det finns förutsättningar till att skapa ett ramverk för investerare, revisorer, aktieägare 
och övriga externa intressenter, att förstå betydelsen av fastighetsportföljens inverkan på 
benägenheten till EM. Det innebär att de externa intressenter kan skapa sig ett bättre 
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beslutsunderlag för att bedöma fastighetsföretagens finansiella ställning, vilket bidrar 
till en effektivare kapitalallokering. Således har vi bidragit med en praktisk förståelse 
för hur de externa intressenter kan upptäcka, förebygga och förstå vilka ytterligare 
incitament som kan ge upphov till ett skadligt beteende som resulterar i EM hos svenska 
börsnoterade fastighetsföretag. 

Vi har även bidragit med empiriskt material, där vi kartlagt fastighetsbeståndet utifrån 
IPD Svenskt fastighetsindex och fastighetsregion mellan åren 2005-2013 för svenska 
börsnoterade fastighetsföretag. Vi har även bidragit med en ökad teoretisk kunskap 
inom EM, där vi konstaterat utifrån empiriskt stöd, att benägenheten till EM för svenska 
börsnoterade fastighetsföretag varierar utifrån sammansättningen av 
fastighetsportföljen. Studiens resultat, bidrar till tidigare forskning inom EM genom att 
konstatera att EM för svenska börsnoterade fastighetsföretag till viss del, även kan 
förklaras utifrån andra faktorer som inte tidigare forskning kartlagt.  

8.2 Etiska- och samhällsfaktorer 
 
Ur såväl ett etiskt- som samhällsperspektiv är EM ett problem, eftersom EM bidrar till 
ett minskat förtroende för den finansiella marknaden och således bidrar till en mindre 
effektiv kapitalallokering. Vidare förmodar vi att incitamenten till RAM är större i 
jämförelse mot AM, där även hänsyn måste tas till sammansättningen av 
fastighetsportföljen för att bedöma sannolikheten för RAM. Vidare skulle en certifiering 
utifrån green-building kunna minska incitamenten till EM, vilket beror på ett jämnare 
och mer förutsägbart resultat. En sådan certifiering skulle kunna bidra till en 
samhällsvinst i form av en minskad energianvändning och minskade incitament till EM, 
däremot krävs det ytterligare forskning inom området för att kartlägga green building 
certifieringens inverkan på EM. 

8.3 Vidare studier inom ämnet 
 
Vidare studier inom området EM och fastighetsbranschen kan göras.  Främst skulle en 
kvalitativ studie kunna göras, för att undersöka EM inom fastighetsbranschen. Det 
skulle bidra med en ökad förståelse för hur individer som arbetar inom 
fastighetsbranschen ser på EM. Fortsatta studier inom området skulle även kunna 
studera om resultatet skiljer sig i förhållande till andra länder, om incitament till EM 
varierar mellan onoterade och noterade fastighetsföretag i Sverige och hur en green-
building certifiering kan tänkas påverka benägenheten till EM.  
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9. SANNINGSKRITERIER  
______________________________________________________________________ 
I avsnittet diskuterar vi studiens sanningskriterier, orsaken är att om en studie ska 
anses ha en hög kvalité, och därmed trovärdighet krävs det att en utvärdering av 
faktorerna görs. I avsnittet diskuterar vi studien reliabilitet, validitet, replikerbarhet 
och generaliserbarhet.  
______________________________________________________________________ 

För att utvärdera studiens resultat anser Bryman et al., (2003, s. 75-77) och Smith 
(2003, s. 39) att författarna till studien ska utvärdera studiens reliabilitet och validitet. 
Bryman et al. (2003, s. 80) anser även att studien ska granska och utvärdera 
mätmetoden, kausaliteten, generaliserbarheten och replikerbarheten. Nedan redogör vi 
för ovanstående faktorer och hur det påverkar studien.  

9.1 Reliabilitet  
 
För att uppnå en hög reliabilitet i en studie anser Bryman et al. (2003, s. 74-76) att en 
studie bör utvärdera tre aspekter, vilket är; 1) stabilitet, 2) intern reliabilitet, 3) 
internbedömarreliabilitet. Vidare innebär en hög reliabilitet enligt Smith (2003, s. 40) 
att ett likartat resultat kan nås genom att genomföra studien ytterligare en gång utifrån 
likartade förutsättningar. Bryman et al. (2005, s. 48) påpekar även att det inte bör finnas 
några slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar som påverkar studiens slutsatser.  

För att öka reliabiliteten i en studie anser Bryman et al. (2003, s. 76) att det studien 
avser att mäta måste vara stabilt över tid och inte fluktuerar, vilket innebär att om vi 
genomför en liknande undersökning igen, erhåller vi ett liknande resultat. Det variabler 
vi valt att mäta och därmed inkludera i studien utgår ifrån fastighetsföretagens 
årsredovisningar. Därför har vi undersöka om det förekommit några större förändringar 
i de redovisningsreglerna som fastighetsföretagen valt att tillämpa under tidsperioden 
2005-2013. Ett exempel på en sådan stor förändring är införandet av IFRS för 
börsnoterade företag under 2005. Utifrån vår undersökning finner vi att det inte 
förekommit några större förändringar i redovisningsreglerna som företagen använda sig 
av. Däremot görs det ofta mindre förändringar i redovisningsreglerna mellan 
räkenskapsår, vi förmodar däremot att ingen av förändringar har påverkat studiens 
resultat nämnvärt.  

Intern reliabilitet beskriver tillförlitligheten och följriktningen för de indikatorer av 
skala eller index vilket ingår i studien. I studien har vi beskrivit fastighetsportföljen 
utifrån andelen av en fastighetskategori eller fastighetsregion, vilket är i likhet med 
tidigare studier av Liang & Dong (2014). Däremot baseras Liang & Dong (2014) studie 
på andelen fastighetskategorier utifrån fastighetsvärdet för respektive fastighetskategori. 
I brist på data för fastighetsvärdet för respektive fastighetskategori har vi istället valt att 
använda oss av ytandelen, vilket varje företag redovisat. Vidare har vi i tabell 4 valt att 
redovisa sammansättningen av fastighetsportföljen för företagen som ingår i studien 
utifrån den fastighetskategori och fastighetsregion som är störst för vartdera företag och 
år. Det kan bidra till att en felaktig bild förmedlas, eftersom vissa företag andelsmässigt 
har jämnfördelning mellan fastighetskategorier och även fastighetsregion.  

Bryman et al. (2003, s. 77) anser att när en studie bygger på subjektiva bedömningar bör 
även den internabedömarrelabilitet utvärderas. Vår studie bygger till viss del på 
subjektiva bedömningar vad gäller fastighetsföretagens verksamhet och klassificeringen 
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av fastighetsregion. Några fastighetsföretag har under undersöksperioden förändrat sin 
verksamhet, avnoterats eller omstrukturerats. Det har resulterat i att vi fått bedöma när 
fastighetsföretaget inte längre har haft som huvudsakliga verksamhet att äga, förvalta 
och utveckla fastigheter, vidare har det resulterat i bortfall av ett fåtal observationer. 
Däremot har de flesta subjektiva bedömningar gjorts för att bestämma fastigheternas 
geografiska placering, där fastighetsföretagens årsredovisningar inte varit konsekvens i 
sin redovisning vad gäller fastighetsregion. Vilket har resulterat i att vissa 
fastighetsregioner även innefattar närliggande områden, vi bedömer att det fått en viss 
inverkan på resultatet, därav ett lägre antal signifikanta skattade koefficienter utifrån 
benägenheten till EM baserat fastighetsportföljen utifrån fastighetsregion.  

9.2 Validitet  
 
En studie som baseras på arkivdata har enligt Smith (2003, s. 146) i de flesta fall en hög 
validitet, eftersom studien bygger på empirisk data. Vidare argumenterar Bryman et al., 
(2003, s. 79) att en hög validitet nås genom att observationerna är stabila över tiden. 
Smith (2003, s. 146-147) anser att det finns två kritiska processer vid studier som 
baseras på arkivdata, vilket är urvalsprocessen av företag och förändringar i 
lagstiftningen, vilket påverkar den finansiella informationen. 

I studien har vi använt oss av arkivdata vilket baserat på fastighetsföretagens finansiella 
rapportering, därav anser vi att datamaterialet är stabilt över tiden eftersom 
datamaterialet baseras på tidigare verksamhetsår och kan således inte fluktuera. Vidare 
har studiens skattningar av RAM baserats på samtliga börsnoterade fastighetsföretag 
som funnits under den observerbara tidperioden, vilket innebär att studien inte tenderar 
att ha några större problem vad gäller urvalet av företag. Samtliga företag har även 
omfattas av ett liknande regelverk under tidsperioden (IFRS) och de regler som 
aktiemarknaden tillämpat. Däremot finns det en avvikelse för ett fåtal företag, som 
omfattats av andra redovisningsregler året innan börsnotering. Däremot är de poster 
som använt i studien relativt likvärdiga, vilket göra att det inte förekommer några större 
skillnader vad gäller tillämpningen av redovisningsregler.  

Bryman et al., (2003, s. 75-77) och Dahmström (2005, s. 335) anser att en hög 
validiteten nås genom att använda en väll utvecklad metod, som mäter det fenomenet 
studien har som syfte att mäta. En sådan metod är oftast utvecklad över tid och mäter 
därmed det rätta orsakssambandet (Bryman et al., 2003, s. 77-78). I vår studie har vi 
använt oss erkända och mycket förekommande metoder, som används i många tidigare 
EM-studier, för att skatta AM och RAM.  

Vi har använt oss av Den modifierade Jones-modellen vilket har använts i flertalet 
tidigare studier och baseras på Jones-modell, modellen har använts i många tidigare 
EM-studier och har enligt (Dechow et al., 1995, s. 223) visat sig var den mest effektiva 
metoden för att upptäcka och skatta AM. Vidare har vi använt oss av Roychowdhury 
(2006) metod för att skatta RAM, metoden har använts i tidigare studier av Cohen et al. 
(2008), Deng & Ong (2014), Zang (2012) och Liang & Dong (2014) som skattat RAM 
inom fastighetsbranschen och andra branscher. Vidare har Roychowdhury (2006) metod 
framgångsrikt i ett flertal situationer lyckats skatta RAM, därför anser vi att metoden är 
tillförlitlig och höjer studiens validitet. För att skatta fastighetsportföljens inverkan till 
benägenheten till EM har vi använt oss av Liang & Dong (2014) modell, vilket har 
kunna kartlägga benägenheten till EM baserat på fastighetsportföljens sammansättning 
utifrån fastighetskategori. Däremot har vår modell som använts för att kartlägga 
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benägenheten till EM baserat på fastighetsregion inte använts i tidigare studier, vi anser 
därför att de tolkningar som gjorts utifrån modellen, bör tolkas med försiktighet.  

Utifrån ovanstående framställning, anser vi att studien har en relativt hög validitet, 
vilket beror på datamaterialet, de metoder som använts och den statistiska utvärderingen 
av de metoder som använts. Däremot bör metoden som skattar benägenheten till EM 
baserat på fastighetsregion utvärderas ytterligare, vidare anser vi att den modellen har 
en lägre validitet. Orsaken är att datamaterialet i högre grad baseras på subjektiva 
bedömningar, eftersom fastighetsföretagen inte redovisade sitt fastighetsbestånd på ett 
likvärdigt sätt. Det har resulterat i att fler subjektiva tolkningar gjorts, vilket kan innebär 
att modellen utgår ifrån fel indikatorer, vilket enligt Dahmström (2005, s. 335) minskar 
en studies validitet. Däremot uppvisar modellen inga statistiska problem, vad gäller 
heteroskedacitet eller multikolinjäritet.  

9.3 Generaliserbarhet och replikerbarhet  
 
Generaliserbarhet är beroende av huruvida studiens resultat kan appliceras på de 
undersökningsenheter som inte deltagit i studien och därmed populationen i sin helhet 
(Bryman och Bell, 2003, s. 81; Johansson, 1993, s. 94). Vidare anser Bryman & Bell 
(2005, s. 83) att generaliserbarheten i de flesta fallen är hög för kvantitativa 
tvärsnittsstudier. Vår studie baseras på en kvantitativ tvärsnittsstudie, där vi gjort en 
total undersökning, för samtliga svenska börsnoterade fastighetsföretag som varit 
registrerade på en handelsplats godkänd av finansinspektionen under perioden 2005-
2013. Det är svårt att avgöra om resultatet kan appliceras på samtliga fastighetsföretag, 
givet bortfallet, som varit noterade under perioden, däremot kan vi konstatera att vissa 
fastighetskategorier i jämförelse med andra fastighetskategorier i högre grad ger upphov 
till benägenheten av EM. Vidare kan vi konstatera att studiens resultat påvisar att det 
finns andra faktorer som kan förklarar EM inom fastighetsbranschen, ur den synvinkeln 
är resultatet även generaliserbart i andra sammanhang. 

Replikerbarheten i en studie är viktigt, eftersom det ger andra forskare möjlighet att 
utvärdera och granska studiens resultat (Bryman och Bell, 2003, s. 48) Enligt Bryman et 
al. (2008, s. 49) är replikerbarheten god i de flesta tvärsnittsstudier, förutsatt att studien 
tydligt klargör vilka undersökningsenheter som ingått i studien, vilka mätmetoder som 
används i studien, hur hanteringen av data skett och hur data analyserats. I den här 
studien har vi klargjort studiens undersökningsenheter (appendix 2), mätmetoder 
(avsnitt 5.2), hantering av data (avsnitt 5.1) och hur data analyserats (avsnitt 5.3). 
Vidare har vi även beskrivit tillvägagångsättet och vi har även sparat den data som 
studien baseras på, därför anser vi att studien uppfyller kravet vad gäller 
replikerbarheten, eftersom andra forskare kan erhålla ett likartat resultat baserat på våra 
data och den extern data som använts i studien. 
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APPENDIX 1. Variabler vid datainsamling 
 

Variabel (AM) Beskrivning Databas 
AI (WC02501) Anläggningstillgångar och inventarier  DS 
CFO (WC04860) Kassaflödet från löpande verksamhet DS 
Total AM Diskretinära peridiseringar B 
Långsiktig AM Diskritionära totala långsiktiga periodiseringar  B 
FKRSKULD (WC03051) Korta räntebärande skulder DS 
INT (WC01001) Intäkter DS 
IPD Icke distriktionära peridoseringar B 
KASSAF (WC02003) Förändring i likvidamedel DS 
KSKULD Kortsiktiga skulder DS 
KUNDF (WC02051) Kundfordringar DS/BR 
NI (WC01751) Nettoinkomsten DS 
OTILL (WC02201) Omsättningstillgångar DS 
TILGG(WC02999) Tillgångar DS 
TLP Totala långsiktiga periodiseringar B 
TNP Total nuvarande periodiseringar B 
TP Totalperiodisering B 
   Variabel (RAM) Beskrivning Databas 
CFO (WC04860) Kassaflödet från löpande verksamhet DS 
TILGG (WC02999) Tillgångar DS 
INT (WC01001) Intäkter DS 
FASTK (WC01051) Fastighetskostnader DS 
TVV (WC01253 - WC01254) Förändring i värdering av tillgångarnas verkliga 

värde 
DS 

D Dummy variabel om intäkterna minskat B 
MV (MV) Marknadsvärdet DS 
FSÄLJ (WC04870-WC04601) Försäljning av långa-tillgångar DS 
ISÄLJ (WC04601) Försäljning av långa-investeringar DS 
   Variabler, fastighetsportföljen Beskrivning Databas 
BOSTÄDER Ytandel bostäder FP 
BUTIK Ytandel butik FP 
INDUSTRI Ytandel industri  FP 
KONTOR Ytandel kontor FP 
ÖVRIGT Ytandel övrigt FP 
RSTOCKHOLM Ytandel fastigheter i Stockholm FP 
RMALMÖ Ytandel fastigheter i Malmö  FP 

RGÖTEBORG Ytandel fastigheter i Göteborg  FP 
RÖSVERIGE Ytandel fastigheter i övriga Sverige FP 
   Kontrolvariabler  Beskrivning Databas 
UG Uthyrningsgrad FP 
SSG  Skuldsättningsgrad BR 
Resultatutveckling (WC01001-WC01051) Förändring av resultatet, procentuellt beräkning DS/B 
TTG (WC02999) Totala tillgångar DS 
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AVTILL (WC01751/WC02999) Avkastning på tillgångar, procentuellt DS 
Notera: DS = Thomson Reuters Datastream BR = Retriever Business, FP = Fastighetsföretagets 
finansiella rapport, B = Egen beräkning utifrån teoriavsnittet.  

APPENDIX 2. Fastighetsföretag som ingår i studien 
 

FÖRETAG/ÅR -13 -12 -11 -10 -09 -08 -07 -06 -05 
ALLOKTON AB          - - F F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A - 
AMHULT 2 AB          - - F/R F/R/A F/R/A F/R F/R/A F/R/A F 
ATRIUM LJUNG. F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 
BRINOVA FAST. - F/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 
CASTELLUM AB         F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 
CATENA AB            F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R - 
COREM PROP.       F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R R - 
DAGON AB             - - F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R - - 
DIN BOSTAD           - - - - F F/R/A F/R/A F/R - 
DIÖS FAST.    F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 
FABEGE AB            F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 
FAS. AB 
BALDER 

F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 

FASTPARTNER F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 
HEBA FAST.  F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/A R/A R/A - 
HEMFOSA FAST. F/R/A F - - - - - - - 
HUFVUDSTADE
N     

F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 

KLÖVERN AB F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 
KUNGSLEDEN F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 
NP3 AB F/R/A F/R/A - - - - - - - 
PLATZER FAST. F/R/A F/R/A - - - - - - - 
SAGAX AB F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F 
TRIBONA F/R/A F/R/A F/R - - - - - - 
VICTORIA PARK F/R/A F/R R - - - - - - 
WALLENSTAM  F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R/A F/R 
Notera: I tabellen redovisas vilka företag som ingår i studien. F innebär att företaget ingår i 
kartläggningen av sammansättningen av fastighetsportföljen. A innebär att företaget ingår i någon av 
skattningarna av AM, R innebär att företag ingår i någon av skattningar av RAM.  

 

APPENDIX 3. IPD Svenskt fastighetsindex, 10 år 
 

IPD Svenskt fastighetsindex, 2013-12-31, 10 år.   
Fastighetskategori       Total avkastning 1 år %  Direkt avkastning 1 år % Total avkastning årstakt 10 år % 
Alla fastigheter 6,8 4,9  7,9 
Butiker  5,2 5,3  8,6 
Kontor 7,2 5,0  7,5 
Industri 6,4 6,9  8,2 
Bostäder  4,0 4,0  9,6 
Övrigt 5,7 5,7  8,0 
Källa: MSCI     
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APPENDIX 4. IPD Svenskt fastighetsindex, fastighetsstorlek 
 

IPD Svenskt fastighetsindex, 2013-12-31    
Fastighetskategori  Totalt värde (SEK m) Antalet 

fastigheter 
Andel 

fastigheter 
% 

Genomsnittsvärde/fastighet 
(SEK m) 

Alla fastigheter 463 727,8 2 849 100 162,8  
Butiker  80 376,6 374 13,1 214,9  
Kontor 242 416,0 642 22,5 377,6  
Industri 10 178,2 144 5,1 70,7  
Bostäder  67 415,9 828 29,1 81,4  
Övrigt 63 341,0 861 30,2 73,6  
Källa: MSCI      
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