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Sammanfattning 
Dagens redovisningsregler, som behandlar hur svenska bolag ska redovisa forskning och 

utveckling (FoU), inrymmer godtycklighet och förser företagsledningar med möjligheten att 

själva bedöma hur kostnadsposter ska redovisas. Detta öppnar för att företagsledare kan 

manipulera kostnaderna och vilseleda sina intressenter gällande företagets prestationer, vilket 

är ett utövande av Earnings Management (EM). I dagens konkurrensutsatta företagsklimat 

ställer investerare höga krav på att bolagen skall nå sina finansiella mål, vilket medför att 

företagsledningar kan använda EM som ett verktyg för att justera de finansiella rapporterna 

och undvika besvikna investerare. Utifrån ett investerarperspektiv och en kvantitativ metod 

undersöker denna studie om EM förekommer bland svenska noterade publika bolag genom 

omklassificering av rörelsekostnader till FoU-kostnader. Med utgångspunkt i teorier om EM 

och signalteorin baseras studien huvudsakligen på en metodologi tidigare initierad av Skaife 

et al. (2013b) på amerikanska företag. Modellerna framtagna av Skaife et al. (2013b) har inte 

prövats av andra forskare, varpå denna studies syfte är att göra en jämförbar studie med 

svenska företag som utgångspunkt. Då ett företags stigande FoU-kostnader inger 

förväntningar om framtida lönsamhet är även vår avsikt att undersöka om företag 

omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader när de inte når uppsatta resultatmål, med 

avsikten att kunna rättfärdiga svaga resultat. 

 

I våra statistiska hypotesprövningar och regressionsanalyser använder vi oss av paneldata 

från åren 2005-2013. Från den första hypotesprövningen kan det konstateras att svenska 

noterade publika bolag i hög grad omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader. Vi 

menar att en omklassificering av kostnader skett då den redovisade FoU-kostnaden inte 

överensstämmer med den prognostiserade (förväntade) FoU-kostnaden, framräknad genom 

modellen av Skaife et al. (2013b). Till följd av osignifikanta resultat i den andra 

hypotesprövningen kan vi inte uttala oss om i vilken utsträckning företag omklassificerar till 

FoU-kostnader när de missar uppsatta resultatmål. Däremot har vi signifikanta resultat som 

visar att de företag som omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader tenderar att ha 

en revisor från “Big Four”, tillhör någon av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen 

(OMXS30) eller redovisar ett negativt resultat det aktuella året. Studiens resultat bidrar med 

praktisk kunskap till investerare samt till de som formger redovisningsreglerna, om hur 

företagsledare utnyttjar godtyckligheten i redovisningen av FoU. Beroende på i vilken 

utsträckning EM förekommer kan dess konsekvenser upplevas både positivt och negativt. 

Dock kvarstår det faktum att investerare utsätts för en ekonomisk risk när företagsledningen 

bryter mot gällande redovisningspraxis och redovisar vilseledande information, något som vi 

menar kan ses som ett oetiskt beteende från ett investerar- och samhällsperspektiv. 
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1 Inledning 
Syftet med detta kapitel är att ge en inblick i studiens problembakgrund, samt att 

presentera en diskussion kring det problem vi ser. Vidare kommer studiens 

problemformulering och syfte att lyftas fram och det teoretiska och praktiska bidraget att 

belysas. Avslutningsvis presenteras en redogörelse för studiens avgränsningar och 

begränsningar, följt av en disposition över hela studiens fortsatta innehåll och upplägg. 
 

1.1 Problembakgrund 

Ekonomisk tillväxt är något som eftersträvas runt om i världen, vilket bekräftas av att G20-

länderna1 under hösten 2014 kom överens om åtgärder som ämnar att höja deras 

gemensamma tillväxt fram till år 2018 (G20, 2014). Världsekonomin fick uppleva stora 

utmaningar samt inbromsningar av tillväxten när finanskrisen svepte in år 2008. För att ta sig 

ur krisen tvingades länder genomföra tuffa finanspolitiska åtgärder, samt försöka finna nya 

källor för tillväxt för att få upp farten i ekonomierna igen (Europeiska kommissionen, 2014a, 

s. 5). Idag finns ett mål om att Europa ska bli mer konkurrenskraftigt och innovativt på lång 

sikt genom att europeiska investeringar i forskning och utveckling (FoU) ska vara minst 3 % 

av BNP år 2020 (Europeiska kommissionen, 2014a, s. 17). Europeiska kommissionen 

(2014a, s. 17) konstaterar själva att det är ett ambitiöst och tufft mål att uppnå då Europas 

FoU-kostnader år 2012 låg på 2,1 % av Europas BNP. Sveriges FoU-kostnader motsvarade 

år 2012 förvisso redan omkring 3,5 % av sitt BNP enligt Europeiska kommissionen (2014a, 

s. 18), men är då också ett välkänt innovativt land.  
 

Även om aktiviteter runt FoU är omfattande i Sverige så är den innovationsdrivna tillväxten 

inte så hög som man kan förvänta sig, vilket ofta kallas för “den svenska paradoxen” 

(Europeiska kommissionen, 2014b, s. 105). I Europa är det vanligt att stimulera innovation 

genom skattelättnader för företag som satsar på FoU, där företag som har FoU-kostnader 

eller inkomster från immateriella rättigheter helt enkelt betalar mindre skatt (Europeiska 

kommissionen, 2014a, s. 19). Ökade FoU-kostnader betyder per automatik inte mer 

innovation, men Europeiska kommissionen menar att de flesta studier som gjorts kring 

effektiviteten av skattelättnader för FoU visar på ett positivt samband med ökade 

innovationer (Europeiska kommissionen, 2014a, s. 38). Samtidigt konstaterades det i den 

årliga studien “Global Innovation 1000”, som granskar de 1000 företag i världen som 

spenderar mest på FoU-kostnader, att det under åren 2005-2014 inte har kunnat visas på ett 

statistiskt signifikant samband mellan upprätthållna finansiella resultat och FoU-kostnader 

(Strategy&, 2014, s. 3-4), vilket gör att effekten av att stimulera FoU kan diskuteras. Om 

skattelättnader ges för satsningar på FoU finns risk att företag omklassificerar befintliga 

kostnader till FoU-kostnader (Europeiska kommissionen, 2014a, s. 48) för att minska 

skattekostnaderna. Europeiska kommissionen menar att omklassificeringar dock kan vara 

korrekta då företag i samband med ändrade förutsättningar får incitament att själva vara mer 

noggrann med sin kostnadsklassificering för att utnyttja eventuella fördelar (2014a, s. 48-

49). Omklassificeringar i sig ändrar dock inte själva existensen av FoU-aktiviteter inom 

                                                
1 G20-länderna omfattar Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Europeiska unionen, 

Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Sydkorea, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Turkiet, 

Storbritannien samt USA (OECD, u.å.). 
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företaget (Europeiska kommissionen, 2014a, s. 49). Ställs Sverige mot resten av Europas 

länder kan det dock konstateras att skattelättnader kring FoU inte förekommer i samma 

utsträckning. Den skattelättnaden som finns i Sverige är att de sociala avgifterna för 

företagens FoU-anställda blir reducerade (Europeiska kommissionen, 2014b, s. 104), vilket 

inte uppmanar till omklassificering av rörelsekostnader till FoU-kostnader i samma 

utsträckning som det gör i andra europeiska länder. 
 

Då Sverige är ett av de mest innovativa länderna i Europa kan kostnader för FoU väntas vara 

relativt höga bland svenska företag. I kontrast till detta gav fackförbundet Unionen (2013, s. 

7) under år 2013 ut rapporten “Vad avgör företagens FoU-investeringar”, en studie gjord på 

svenska företag, där det konstateras att företagen inte klassificerar all sin 

utvecklingsverksamhet som FoU. Undersökningen visade att endast var fjärde företag 

redovisade alla kostnader som härrör utveckling som FoU-kostnader (Unionen, 2013, s. 19). 

Det här kan delvis förklaras av det faktum att mycket av det utvecklingsarbete som bedrivs 

inom företagen inte utförs på separata FoU-avdelningar, utan de är en del av den dagliga 

verksamheten (Unionen, 2013, s. 17), vilket gör att kostnaderna mer troligt klassificeras som 

vanliga rörelsekostnader. Utveckling, enligt undersökningen av Unionen (2013, s. 17), sker 

i samspel mellan företaget och andra intressenter, så som kunder och leverantörer.  
 

Att redovisningen och hanteringen av FoU-kostnader inte alltid är konsekvent kan 

konstateras utifrån ovan förda resonemang. Det finns idag mycket godtycklighet när det 

kommer till hur FoU definieras av olika källor. Statistiska centralbyrån (u.å.) definierar FoU-

verksamhet som “ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med 

eller utan en bestämd tillämpning i sikte”. När en gränsdragning mellan FoU och annan 

närstående verksamhet ska dras menar Statistiska centralbyrån (u.å.) att det i FoU ska finnas 

ett väsentligt nyhetsinslag samt att tekniska eller vetenskapliga problem tas om hand. Det här 

gör att Statistiska centralbyrån (u.å.) inte räknar normalt arbete som följer uppsatta rutiner 

som FoU. Vidare är FoU en immateriell tillgång som behandlas i International Accounting 

Standards 38 (IAS 38). Denna standard gör å sin tur skillnad på forskningsfasen och 

utvecklingsfasen. Enligt IAS 38 är forskning “planerat och systematiskt sökande med utsikter 

till att ge ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt”, medan utveckling handlar om 

“att tillämpa forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt 

förbättrade material, konstruktioner, produkter, processer, system eller tjänster innan 

kommersiell produktion eller användning påbörjas” (FAR akademi, 2014, s. 637). 

Sammantaget beskriver IAS 38 begreppen forskning och utveckling på ett relativt generellt 

sätt, vilket lämnar utrymme för egna bedömningar och subjektiva tolkningar av standarden. 

Detta faktum, att företagsledningar har en stor flexibilitet i sin redovisning av FoU, har också 

bekräftas i flertalet studier (Gul et al., 2003, s. 443; Markarian et al., 2008, s. 247; Guidara 

& Boujelbene, 2014, s. 81). 
 

Redovisningsstandarden IAS 38 som behandlar FoU, utgiven av International Accounting 

Standards Board (IASB), definierar en immateriell tillgång som “en identifierbar icke-

monetär tillgång utan fysisk form” (FAR akademi, 2014, s. 637). Det anges vidare i IAS 38 

att ett företag endast får klassificera något som en immateriell tillgång om den immateriella 

tillgången är identifierbar, företaget har kontroll över tillgången samt om tillgången bidrar 

med framtida ekonomiska fördelar till företaget (FAR akademi, 2014, s. 638-639). FAR 

akademi (2014, s. 644) beskriver att immateriella tillgångar som uppstår genom forskning 
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ska kostnadsföras när de uppkommer och får inte redovisas som en tillgång i företagens 

rapport över finansiell ställning. Det speciella med utvecklingsfasen, i jämförelse med 

forskningsfasen, är att immateriella tillgångar som uppstår genom utveckling ska aktiveras i 

balansräkningen enligt IAS 38 om ett företag uppfyller kriterier återgivna i IAS 38 p. 57 

(FAR akademi, 2014, s. 644).  
 

Smith (2006, s. 200) beskriver att samhällets utveckling går mot en allt mer kunskapsintensiv 

och tjänsteinriktad produktion där immateriella tillgångar ökat i betydelse. I takt med att 

immateriella tillgångar blivit allt vanligare har också allt mer fokus riktats mot redovisningen 

av dessa tillgångar för att uppnå en rättvisande bild av företaget (Smith, 2006, s. 200). Smith 

(2006, s. 68) beskriver att en redovisning vars huvudsyfte är att ge en rättvisande bild följer 

den anglosaxiska traditionen, där synen på redovisningen är mer principiell, medan den 

kontinentala traditionen anser att en bra redovisning är en redovisning som i alla avseenden 

följer lagen. Den anglosaxiska traditionen, som allt fler länder börjar anamma, är mer 

frikopplad mellan redovisningen och beskattningen, vilket gör att redovisningen i högre 

utsträckning ger marknaden den information den vill ha (Smith, 2006, s. 69-70).  IASB, som 

arbetar för en internationell standardisering av redovisningsområdet genom sin utformning 

av IAS och International Financial Reporting Standards (IFRS), formar enligt Smith (2006, 

s. 70-71) sina standarder inom ramen för den anglosaxiska traditionen. IAS och IFRS 

kompletterar varandra och ryms båda inom samlingsnamnet IFRS. 
 

Sedan 1 januari 2005 fastställer Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1606/2002 att alla noterade företag som upprättar koncernredovisning inom Europeiska 

unionen (EU) ska följa IASBs internationella redovisningsstandarder (FAR akademi, 2014, 

s 13). När det kommer till redovisningen i den juridiska personen så anger Rådet för finansiell 

rapportering (Rådet) (2015, s. 4) att svenska noterade publika bolag ska följa 

Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Rådet har gett ut RFR 2 som anger att huvudregeln 

för svenska noterade juridiska personer, vars värdepapper är noterade på en reglerad2 

marknad, är att följa den IFRS de tillämpar i sin koncernredovisning (Rådet, 2015, s. 4). RFR 

2 består dock av rekommendationer som tar vissa avsteg från och har tillägg till IFRS och 

IAS för att anpassa redovisningen till svenska ÅRL (Rådet, 2015, s. 8). Vidare bildades Rådet 

2007, samma år som Redovisningsrådet lades ner (Bokföringsnämnden, u.å.). 

Redovisningsrådet hade som uppgift att utfärda redovisningsrekommendationer och 

utfärdade bland annat RR 15 som behandlade redovisningen av immateriella tillgångar 

(Bokföringsnämnden, u.å.). RR 15 finns kvar i den ordalydelse den hade den 1 januari 2005 

och uppdateras inte längre. Stellan Nilsson (verksam vid Handelshögskolan vid Umeå 

universitet och medförfattare till “Internationell redovisning: teori och praxis”3) hävdar att 

inget formellt beslut finns om att RR 15 inte längre bör tillämpas, men att den ändå kan ses 

som överspelad (S. Nilsson, personlig kommunikation, 11 februari, 2015). Detta innebär att 

om det svenska noterade publika bolaget väljer att inte tillämpa IFRS i den juridiska personen 

ska det följa RFR 2 tillsammans med ÅRL (Rådet, 2015, s. 8). 
 

                                                
2 Med reglerad marknad menas här NASDAQ Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB (Rådet, 

2015, s. 4).  
3 Sundgren, S., Nilsson, H. & Nilsson, S. (2013). Internationell redovisning: teori och praxis. 3:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur.  
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Det kan konstateras att det finns en rad redovisningsregler svenska företag måste ta hänsyn 

till. Trots det faktum att företag har otaliga lagar, regler och riktlinjer att följa när det kommer 

till redovisningen av FoU verkar det onekligen så att de som beslutar om 

redovisningsreglernas utformning har svårt att kontrollera att en korrekt FoU-redovisning 

sker. Flertalet studier har också visat att manipulering av FoU-kostnader förekommer bland 

företagen (t.ex. Baber et al., 1991; Osma & Young 2009; Skaife et al., 2013b). Healy & 

Wahlen (1999, s. 368) menar att när företagsledare använder sitt eget omdöme i den 

finansiella rapporteringen för att vilseleda intressenter gällande företagets prestationer utövar 

de “Earnings Management” (EM). EM är ett erkänt begrepp, var den närmaste svenska 

översättningen kan anses vara “vinstmanipulering”.  
 

Inom EM finns idag främst tre olika grenar som har utforskats, nämligen godtyckliga 

periodiseringar (AM4), verklig vinstmanipulering (REM5) samt omklassificering av 

kostnader (CS6) (McVay, 2006; Haw et al., 2011; Lail et al., 2014). En vanlig kostnadspost 

som nyttjas för att utöva EM är FoU, mycket beroende på den ovan beskrivna 

godtyckligheten i regelverken. AM innebär att företag utnyttjar godtycklighet i 

periodiseringen av exempelvis FoU-kostnader och är ett område som uttömmande har 

utforskats i tidigare studier (t.ex. Subramanyam, 1996; Gul et al., 2003; Koh, 2007). REM 

kan enligt Roychowdhury (2006, s. 336) ta sig uttryck genom att företag avvaktar med eller 

vidtar faktiska ekonomiska handlingar för att därmed nå specifika resultatmål, vilket 

exempelvis kan ske genom att minska sin forskningsverksamhet. REM har precis som AM 

utforskats i stor utsträckning i tidigare studier (t.ex. Baber et al, 1991; Roychowdhury, 2006; 

Gunny, 2010).  
 

Den tredje och nyaste grenen inom EM anses vara omklassificering av kostnader (CS). 

McVay (2006, s. 502) menar i sin studie att ett sätt att utföra CS är att företagsledningen 

uppvisar ett starkare operativt resultat genom att operativa kostnader flyttas till speciella 

kostnadsposter som inte ingår i analytikers vinstprognoser. Detta medför inte någon effekt 

på resultatet på sista raden, men förvränger den bild som företaget uppvisar gentemot sina 

intressenter. McVay (2006) anses av flera studier vara den första att undersöka verktyget 

omklassificering av kostnader i resultaträkningen (t.ex. Haw et al., 2011, s. 517; Behn et al., 

2013, s. 29), och McVay (2006) lämnar dessutom förslag på att en bredare forskning inom 

området måste utföras. Barua et al. (2010, s. 1487) fortsätter att undersöka omklassificering 

i deras studie, och finner belägg för att företag omklassificerar företagets operativa kostnader 

till delverksamheter som ska eller har avslutats, för att därmed förbättra det operativa 

resultatet i den kvarvarande rörelsen. En av de senaste studierna inom området är skriven av 

Skaife et al. (2013b, s. 28), som finner att företagsledningar bland amerikanska noterade 

bolag omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader om uppsatta resultatmål inte nås, 

med syftet att influera investerares uppfattning om företagets prestation. 
 

Sedan studien av McVay (2006) har forskningen inom CS sakta vuxit fram. Dock ser vi att 

forskningen inom CS med fokus på FoU har varit sparsam. Av den litteraturgenomgång vi 

genomfört menar vi att Skaife et al. (2013b) har utfört den enda studien som tittar på hur FoU 

                                                
4 Eng: Accrual Manipulation. 
5 Eng: Real Earnings Manipulation. 
6 Eng: Classification Shifting. 
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omklassificeras i företag genom CS. Vi menar att forskningsområdet kan undersökas djupare 

för att bidra med nya infallsvinklar. Vi ser här ett gap i forskningen kring det faktum om 

liknande omklassificeringar av rörelsekostnader till FoU-kostnader utförs i en svensk 

företagsmiljö och med regler som grundar sig i IFRS.  
 

1.2 Problemdiskussion 

Svenska noterade publika bolag7 måste förhålla sig till IAS 38, RFR 2 och ÅRL när de ska 

redovisa sina FoU-kostnader. Dessa redovisningsregler innehåller en del godtycklighet när 

de skall tolkas och lämnar öppet för företagsledningar att göra egna bedömningar för hur 

kostnader ska klassificeras. I takt med att företagsklimatet hårdnar och konkurrensen ökar 

bland svenska företag ställer också investerare högre krav på företagen att uppnå sina 

finansiella mål, vilket tvingar företagen till att leverera finansiella rapporter som inte gör 

investerare besvikna. Tidigare studier har konstaterat att omklassificering av kostnader (CS) 

förekommer och Skaife et al. (2013b) är ensam om att studera CS och FoU. I studien av 

Skaife et al. (2013b) konstateras att amerikanska företag som följer de amerikanska 

redovisningsreglerna US GAAP omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader om 

uppsatta resultatmål inte nås. Det här menar Skaife et al. (2013b) är ett sätt att undvika att 

göra investerare besvikna då det inger förväntningar om framtida lönsamhet.  
 

Med resultaten från studien av Skaife et al. (2013b), tillsammans med det faktum att FoU är 

ett aktuellt samhällsämne då länder vill främja ekonomisk tillväxt och FoU-investeringar, 

menar vi att en jämförbar studie med den gjord av Skaife et al. (2013b) är av intresse i en 

svensk miljö. Någon liknande studie har inte gjorts bland svenska noterade publika bolag, 

vilket skulle bidra med kunskaper kring om denna typ av omklassificering även sker i ett 

annat företagsklimat och bland företag som till stort följer IFRS. Det faktum att det finns 

skillnader i redovisningen av FoU mellan regelverken i Sverige och USA är ytterligare en 

aspekt som motiverar vår studie. IFRS tillåter exempelvis (till skillnad från US GAAP) att 

aktivera utvecklingskostnader, vilket gör att IFRS lämnar utrymme för fler subjektiva 

bedömningar vid redovisningen av FoU (Schiller & Lundh, 2012, s. 86). Vår studie ämnar 

därför fylla detta kunskapsgap och granska om svenska noterade publika bolag 

omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader, främst när uppsatta resultatmål inte nås. 

Vi menar, med stöd av Skaife et al. (2013b, s. 3), att ett företag inte når uppsatta resultatmål 

när de rapporterar ett lägre resultat jämfört med föregående år. Om företag dessutom visar 

upp höga FoU-kostnader på grund av omklassificering menar vi att investerare får en bild av 

att företaget satsar framåt för framtida goda resultat - en bild som vi avser att undersöka om 

den i många fall kan vara missvisande. 
 

1.3 Studiens problemformulering och syfte 

Utifrån den diskussion som fördes i föregående kapitel presenteras vidare studiens 

problemformulering och syfte. Genom att titta på företagsdata över flera år är vår avsikt att 

undersöka i vilken grad svenska noterade publika bolag, som kostnadsför FoU, 

omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader och varför det här fenomenet tenderar att 

                                                
7 Med svenska noterade publika bolag menar vi bolag registrerade på Nasdaq OMX Stockholm och NGM 

Equity. 
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ske. Vi vill undersöka om omklassificering av kostnader (CS) verkar existera och ämnar 

också göra en bedömning av hur omfattande detta i så fall är. Ett av vår studies syften är att 

genomföra en forskning som till största möjliga mån är jämförbar med den av Skaife et al. 

(2013b), detta för att möjliggöra jämförelser av vår studies utfall i en svensk miljö med den 

gjord av Skaife et al. (2013b) i en amerikansk miljö. Det här leder till att studiens 

huvudsakliga problemformulering är: 
 

I vilken grad omklassificerar svenska noterade publika bolag rörelsekostnader till forsknings- 

och utvecklingskostnader? 

 

Vi kommer tillämpa en kvantitativ datainsamling och genom multipel linjär regression ämna 

besvara studiens huvudsakliga problemformulering, detta med utgångspunkt i teorier om 

Earnings Management (EM) och signalteorin. Likt Skaife et al. (2013b) menar vi att det skett 

en omklassificering i ett företag ett specifikt år om vi finner en differens mellan det 

prognostiserade FoU-värdet, som fås fram med hjälp av en modell framtagen av Skaife et al. 

(2013b), och det faktiskt redovisade FoU-värdet. Vidare är även studiens syfte att undersöka 

om det existerar förklarande faktorer som kan kopplas till utövandet av omklassificering av 

kostnader och hur utbredda de i så fall är. Tidigare studier har visat att manipulering av FoU 

sker om företaget inte klarar av att leverera resultat som uppnår förväntningarna. Därför 

kommer studien även innehålla följande delfråga som ämnas besvaras: 
 

I vilken utsträckning kan omklassificering av rörelsekostnader till forsknings- och 

utvecklingskostnader kopplas till att företag inte når uppsatta resultatmål? 

 

Vi menar, likt Skaife et al. (2013b), att ett företag inte når uppsatta resultatmål när de 

rapporterar ett lägre resultat jämfört med föregående år. Studien ämnar också att inkludera 

andra variabler i regressionen som tidigare forskning hävdar har en inverkan på att företag 

inte når sina resultatmål, för att se om de påverkar om företag omklassificerar kostnader.  
 

1.4 Teoretiskt och praktiskt forskningsbidrag 

Det studien teoretiskt avser bidra med är en ökad kunskap om EM som fenomen i allmänhet 

och om omklassificering av kostnader (CS) i synnerhet. Studien fokuserar på att undersöka 

om omklassificering till FoU-kostnader förekommer, vilket också ger en ökad förståelse för 

FoU som kostnadspost. Genom att använda oss av modeller framtagna av Skaife et al. 

(2013b) bidrar vi även till att pröva dessa modellers giltighet i en svensk miljö och undersöker 

därmed existensen av EM med modeller som tidigare inte prövats på den svenska marknaden.  
 

Det praktiska bidrag som föranleder studien menar vi är att både investerare, de som beslutar 

om redovisningsreglernas utformning samt företagets övriga intressenter får ökad kunskap 

och förståelse för hur godtycklighet kan förekomma i företagsredovisningen. En investerare 

kan med ökad förståelse inom detta område effektivare granska företags räkenskaper och 

göra välavvägda beslut var pengar lämpligast bör investeras och därmed minska den 

personliga finansiella risken. Redovisningsreglernas beslutsfattare kan även dra nytta av 

resultaten genom att få en inblick i om aktuella redovisningsregler lämnar utrymme för 

oönskade effekter och om de uppfyller sitt syfte, vilket ur ett praktiskt perspektiv ger dem 

möjligheter att utvärdera och utveckla gällande redovisningsregler. 
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1.5 Avgränsningar och begränsningar 

Nedan följer en beskrivning av vilka kriterier som har påverkat studiens utformning: 
 

● Studien baseras på svenska noterade publika bolag som redovisar en FoU-kostnad om 

minst 100 svenska kronor (SEK). 

● Studien undersöker endast de FoU-investeringar som har kostnadsförts i företagens 

resultaträkning och inte de investeringar som aktiverats som en tillgång i 

balansräkningen. 

● Svenska noterade publika finansiella bolag och försäkringsbolag inkluderas inte i 

studien då dessa företag har särskiljande redovisningsregler samt kapitalstruktur 

jämfört med övriga svenska noterade publika bolag. 

● Tidsperioden för studien sträcker sig från år 2005 till 2013, dels till följd av att 

redovisningsstandarden IFRS infördes i EU från och med 1 januari 2005 och dels för 

att vi använder oss av paneldata i likhet med vår referensstudie Skaife et al. (2013b). 

● Studien begränsar sig till att göra en enklare replikation av forskningen utförd av 

Skaife et al. (2013b) och genomför exempelvis inte de känslighetstester och 

branschindelningar som Skaife et al. (2013b) gör. Detta till följd av begränsningar i 

vårt datamaterial. 
 

En mer utförlig beskrivning om våra avgränsningar och begränsningar finns i kapitel 4, 

praktisk metod. 
 

 

  



8 
 

1.6 Disposition 

Nedan beskriver vi kortfattat studiens fortsatta disposition, se figur 1. 

  

2 Teoretisk 
metod

•Syftet med kapitlet är att presentera den teoretiska forskningsstrategi som 
formgett studien, vilket är en viktig grund för hur vi presenterar och tolkar 
resultaten. Vi motiverar även studiens investerarperspektiv och avslutar med att 
diskutera litteratursökningen samt för studien relevant källkritik.

3 Teoretisk 
referensram

•Kapitlet syftar till att fördjupa läsaren i teorierna inom Earnings Management 
samt signalteorin, vilka båda utgör den teoretiska referensramen i studien och är 
grunden för studiens hypotesprövningar.

4 Praktisk 
metod

•Den praktiska metoden syftar till att redogöra för studiens praktiska 
forskningsdesign, såsom hypoteser och urval. Kapitlet behandlar även kärnan i 
vårt arbete, nämligen de modeller som legat till grund för vår statistiska analys.

5 Empiri

•I empirin presenterar vi resultaten från de multipla regressionerna vi utfört, samt 
lyfter även vilka tester som genomförts för att bedöma styrkan i regressionerna 
och modellernas pålitlighet.

6 Analys

•Analysen inleds med en överskådlig jämförelse med referensstudien av Skaife et 
al. (2013b). Huvudkärnan utgår från att diskutera tillförlitligheten i våra modeller 
för att kunna bedöma förekomsten av omklassificering, samt om missat 
resultatmål stimulerar utövandet av omklassificering av kostnader till FoU.

7 Slutsats

•Slutsatsen berör, förutom studiens huvudsakliga slutsats, även studiens praktiska 
och teoretiska bidrag. Här ges vår syn på intressanta framtida forskningsområden 
och vi belyser även relevanta samhälleliga och etiska aspekter, exempelvis hur 
moraliskt riktigt förekomsten av Earnings Management egentligen är. 

8 Sannings-
kriterier

•Studien avrundas med en diskussion kring hur tillförlitliga och valida resultaten är 
samt i vilken grad de kan anses vara representativa utanför ramen för den här 
studien.

Figur 1. Studiens fortsatta disposition. 
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2 Teoretisk metod 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för den teoretiska metod som ligger 

till grund för uppsatsen, vilket vi menar är av vikt att belysa innan studiens teorier och 

praktiska metod presenteras. Kapitlet inleds med en diskussion kring vårt ämnesval, följt av 

en redogörelse för vår ontologiska respektive epistemologiska ståndpunkt i arbetet samt hur 

vår förförståelse ser ut och hur den kommer hanteras. Därefter beskriver vi vald 

forskningsansats och metodologi för studien, följt av en redogörelse för det perspektiv 

studien är skriven utifrån. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vår gjorda 

litteratursökning samt hur vi kritiskt förhållit oss till källornas kvalité.  
 

2.1 Ämnesval 

Författarna av denna uppsats är inne på sin åttonde och sista termin på 

Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet, med inriktning 

redovisning och revision. Vi har båda ett intresse för finansiell redovisning och har under de 

redovisningskurser vi läst under vår utbildning förstått att det finns utrymme att vara flexibel 

i sin företagsredovisning. Särskilt har vi noterat att regelverket kring forskning och 

utveckling (FoU) är godtyckligt, där utrymme finns för egna tolkningar i redovisningen. Det 

här är något vi båda fastnat för, vilket gjorde att vi undersökte området djupare och fann då 

stöd för att omklassificeringar av rörelsekostnader till FoU-kostnader är något som praktiskt 

förekommer. Då vi inte fann någon studie som tittar på om sådana omklassificeringar av 

kostnader förekommer bland svenska bolag valde vi att gå vidare med detta problem i en 

svensk miljö. 
 

Idag finns det ett fokus kring FoU, framför allt i Europa, där det strävas efter att uppnå en 

viss nivå på FoU-kostnader för att främja innovation bland länderna. Med stöd av teorier 

inom Earnings Management (EM) och signalteorin finner vi det intressant och relevant att 

undersöka hur svenska noterade publika bolag sköter sin FoU-redovisning. Vidare väljer vi 

att utföra studien utifrån en investerares perspektiv, dels då vi menar att det passar vår 

problemformulering och dels då vi själva, som investerare, är intresserad av att lära mer om 

huruvida företag omklassificerar kostnader när uppsatta resultatmål inte nås. Studiens 

perspektiv belyser vi närmare i kapitel 2.8.  
 

2.2 Ontologi - Verklighetssynen 

När forskning bedrivs är det viktigt att reda ut vilken verklighetssyn studien ska utgå ifrån. 

Verklighetssynen, även benämnt som den ontologiska utgångspunkten, handlar enligt Ryan 

et al. (2002, s. 13) och Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 81) om vad som anses vara 

“verkligt” och hur existens uppfattas. Vidare menar Bryman (2011, s. 35) att sociala ting 

antingen ska uppfattas som objektiva enheter som de sociala aktörerna inte har möjlighet att 

påverka på grund av yttre omständigheter, eller så ska dessa verkliga ting anses vara 

konstruerade baserat på de sociala aktörernas uppfattningar och handlingar vilket går att 

påverka. Ontologin, som kan delas upp i objektivism och konstruktionism, påverkar alltså 

enligt Bryman (2011, s. 39) hur forskningen genomförs samt hur de vetenskapliga frågorna 

formuleras. Då vi redan presenterat studiens problemformulering, som Johansson-Lindfors 
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(1993, s. 39) menar i regel redan ger en antydan om forskarens ontologiska ståndpunkt, vill 

vi i ett tidigt skede diskutera denna aspekt.  

 

Objektivismen menar Saunders et al. (2009, s. 110) innebär en verklighetssyn som är baserad 

på att sociala ting existerar i en miljö som styrs av yttre omständigheter som ligger bortom 

deras förstånd. Objektivismen innebär alltså att människorna inte kan påverka utfallet av den 

sociala miljö dom lever i. I motsats finns den ontologiska ståndpunkten konstruktionismen, 

som enligt Nationalencyklopedin (2015) innebär att verkligheten är en konstruerad produkt 

av de sociala aktörer som verkar inom den, vilket går i motsats till vår studies syfte.  I vår 

studie ämnar vi studera den företagsredovisning som är styrd av respektive företagsledning, 

och inte de sociala aktörerna som ingår i företagsledningen, vilket gör att vår studies 

verklighetssyn lutar mot det objektivistiska synsättet. Enligt Bryman (2011, s. 38) kan 

grunden i konstruktionismen ses som att forskaren ska ta hänsyn till hur den sociala 

verkligheten uppstår, vilket vi med andra ord inte kommer att göra. Vi kommer förhålla oss 

objektiva till vår empiri och kommer inte bedöma huruvida empirin har påverkats av sociala 

aktörer. Den teoretiska metod vi förhåller oss till ligger i linje med de objektivistiska 

åsikterna uttryckta av Weber (1975, refererad i Holme & Solvang 1997, s. 321), som menar 

att samhällsvetenskaplig forskning ska vara neutral, objektiv samt fri från egna värderingar. 

 

Vi kommer i enighet med objektivismen granska vårt datamaterial på ett objektivt sätt utan 

att lägga in värderingar i resultatet. Saunders et al. (2009, s. 110) exemplifierar att under ett 

objektivistiskt synsätt ser man att en företagsledning består av personer som följer 

arbetsbeskrivningar för deras tjänst och att det finns formella strukturer för hur rapporteringar 

inom företaget sker. Den renodlade objektivisten skulle i detta sammanhang anse att 

företagsledningar i stort fungerar likadant i alla företag (Saunders et al., 2009, s. 110), vilket 

är ett synsätt vi kommer anamma i vår studie. Vi ämnar inte att studera personerna bakom 

varje företagsledning och deras egenskaper, varpå objektivismen är den ontologiska 

ståndpunkt vi anser är bäst lämpad för vår studie, och är således den verklighetssyn vi 

fortsättningsvis kommer förhålla oss till. 
 

2.3 Epistemologi - Vetenskapssynen 

En viktig fråga att ta ställning till vid genomförandet av studier är vilken den epistemologiska 

utgångspunkten i arbetet skall vara. Saunders et al. (2009, s. 112) beskriver att en 

epistemologisk, eller kunskapsteoretisk, frågeställning handlar om vad som är eller kan 

betraktas som kunskap inom ett ämnesområde. Två epistemologiska synsätt är positivismen 

och interpretativismen. Positivismen förespråkar enligt Bjereld et al. (2009, s. 73) 

användandet av naturvetenskapliga metoder när den sociala verkligheten ska 

studeras.  Vidare menar Smith (2011, s. 5) att positivismen innebär att forskningen syftar till 

att generera material som prövar teorin och bidrar till att utveckla generaliserbara lagar och 

samband. Detta ligger i linje med Saunders et al. (2009, s. 119) som hävdar att positivismen 

innebär att bara företeelser som kan beskådas med blotta ögat ses som fakta och kunskap. 

 

I motsats till positivismen finns det interpretativistiska perspektivet, vilket Bryman & Bell 

(2013, s. 38) beskriver gör skillnad på människor och naturvetenskapens objekt, där det är av 

väsentlighet att forskaren fångar upp den subjektiva innebörden av sociala handlingar. Vidare 

belyser Smith (2011, s. 4) att interpretativismen ser människors handlande som en följd av 
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externa influenser. Då studiens ontologiska ståndpunkt är objektivistisk faller det dock sig 

naturligt att följa positivismen. Detta ställningstagande gör vi med stöd av Smith (2011, s. 5) 

som menar att positivisten ser på vetenskapen som objektiv och värderingsfri. Vi ämnar inte 

få en empatisk förståelse för företagsledningarnas handlingar, vilket Bryman & Bell (2013, 

s. 38) menar är ett fokus inom interpretativismen. Vi vill rikta in oss på de krafter som 

påverkar människors handlingar och förklara vad som driver företagsledningar att 

omklassificera kostnader, vilket Bryman & Bell (2013, s. 38) menar är inom positivismens 

ramar. Studien avser förklara mänskligt beteende, snarare än att förstå det, vilket också talar 

för att positivismen är det synsätt som är mest lämpligt att utgå ifrån. Det finns dock enligt 

Bryman & Bell (2013, s. 38) en debatt kring hur lämpligt det naturvetenskapliga synsättet är 

när samhället ska studeras. Även Saunders et al. (2009, s. 115-116) hävdar kritiskt att 

företagsvärlden många gånger kan vara för komplex för att försöka förklara genom lagar och 

samband, vilket är något vi kommer ha i åtanke i studien. Dock belyser Smith (2011, s. 16) 

att den positivistiska traditionen är den mest framträdande inom forskningsområdet 

redovisning, varför denna kunskapsteoretiska utgångspunkt framstår som lämplig för oss i 

vår redovisningsbaserade studie.  

 

Avslutningsvis menar vi att vi har en passiv människosyn, till följd av att vi förhåller oss till 

en objektivistisk verklighetssyn där vi anser att verkligheten styrs av yttre omständigheter 

utan människans möjlighet att påverka den. Detta ligger också i linje med att vi är 

positivistiska, då Johansson-Lindfors (1993, s. 41-42) menar att en strikt positivist ser 

människan som helt passiv, medan en strikt interpretativist har en aktiv människosyn där 

människan handlar fritt utefter sina intentioner. Vi ser därför medlemmar i företagsledningar 

som passiva, som inte ifrågasätter exempelvis arbetsbeskrivningar och manualer. 
 

2.4 Förförståelse 

När vi står inför scenariot att välja ett relevant forskningsområde inom företagsekonomi, 

menar Gustavsson (1998, s. 22) att vår förförståelse hjälper oss att välja meningsfulla 

områden att undersöka. Förförståelse handlar om att varje enskild forskare har olika 

förkunskaper, vilket enligt Holme & Solvang (1997, s. 151) påverkar hur forskaren definierar 

ett uppmärksammat problem. Johansson (2011, s. 96) beskriver att förförståelsen gör att 

forskare närmar sig problem och tolkningar med mer eller mindre omedvetna antaganden om 

hur saker och ting är beskaffade. Bär vi med oss en allt för omfattande förförståelse menar 

Johansson (2011, s. 96) att det kan leda till att vi gör egna preliminära och grovhuggna 

tolkningar av det vi ämnar studera.  
 

Interpretativismen har sin grund i att tolka fenomen, vilket gör att forskarens förförståelse 

inom området tillåts ta mer plats i arbetet om denna epistemologiska ståndpunkt efterföljs. I 

vår studie kommer vi göra vårt yttersta för att våra värderingar och uppfattningar kring hur 

företagsledningar sköter sin redovisning inte ska påverka studiens innehåll. Att minimera 

våra egna värderingar och synsätt om hur vår omgivning fungerar menar vi är viktigt då vi 

följer objektivismen och positivismen.  
 

Gummesson (1988, refererad i Johansson-Lindfors 1993, s. 76) förklarar att förförståelsen 

kan delas in i förstahands- och andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelsen handlar 

om självupplevda erfarenheter och andrahandsförförståelsen om erfarenheter som inhämtats 
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från studier och läroböcker (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Vi har båda studerat 

Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet, inriktning redovisning 

och revision, och är i skrivande stund inne på vår åttonde och sista termin på programmet. 

Båda författarna har läst redovisning på masternivå och skaffat sig revisorsbehörighet genom 

kurser inom handelsrätt och beskattningsrätt. Utöver de ämneskunskaper vi införskaffat vid 

Umeå universitet har båda författarna studerat varsin termin i Kanada hösten 2013. 

Utlandsstudierna har gjort att våra engelskkunskaper är utmärkta, vilket gör att processen 

med att ta till sig och förstå tidigare gjorda studier och teorier författade på engelska inte är 

något problem för oss.  
 

Från arbetslivet har vi båda erfarenhet utav bankvärlden. Lennartsson har arbetat tre somrar 

i kundtjänst på Sörmlands Sparbank, medan Lejon varit två somrar på Handelsbanken och 

arbetat med riskkontroll, fakturahantering och kontering. Även Lennartsson har erfarenhet 

utav fakturahantering och kontering från ideella engagemang, vilket gör att vi båda har 

praktisk erfarenhet utav kostnadsredovisning. Vår förförståelse kring studiens 

problemområde ser i stort sett likadan ut för oss båda och våra kunskaper och erfarenheter 

gör att vi känner oss trygga inför uppgiften att samla in och analysera empirin. Gustavsson 

(1998, s. 21) menar förvisso att ju mindre forskaren vet om fenomenet som ska studeras, 

desto mindre tid behöver läggas på att korrigera förförståelsen. Gustavsson (1998, s. 21) 

hävdar också att det är en fördel att göra en studie inom ett område där forskaren inte har 

någon förförståelse. Trots vår omfattande förförståelse kommer dess inverkan att minimeras 

i och med att vi gör en kvantitativ datainsamling, vilket gör att vi anser att våra tidigare 

kunskaper och erfarenheter främst kommer vara till vår fördel i studien. Vi har även båda läst 

statistik inom ramen för vår utbildning, vilket gör att vi också är trygga inför den statistiska 

analys som kommer utföras.  
 

2.5 Forskningsansats 

De två primära forskningsansatserna, induktiv respektive deduktiv ansats, behandlar 

sambandet mellan teori och empiri (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). Holme & Solvang 

(1997, s. 50-51) menar att det inte är enkelt att fånga in existerande förhållanden i samhället 

genom teorier, men det är något som är viktigt för att bättre kunna förstå, förklara och 

förutsäga företeelser i samhället. Bryman (2011, s. 26) och Johansson-Lindfors (1993, s. 57) 

hävdar att den deduktiva ansatsen står för den vanligaste uppfattningen om förhållandet 

mellan teori och praktik. Enligt denna ansats utgår forskaren från befintlig teori och kunskap 

inom ett område för att härleda hypoteser som ska granskas och testas för att eventuellt leda 

till en omformulering av teorin (Smith, 2011, s. 3). Detta kan jämföras med den induktiva 

ansatsen som enligt Smith (2011, s. 21) syftar till att skapa nya teorier baserat på de 

observationer som ingår i den aktuella undersökningen. 

 

Vi kommer att i denna studie följa en deduktiv forskningsansats. Bryman (2011, s. 28) 

beskriver dock att forskningsansatserna inte alltid är helt avgränsade från varandra och menar 

att deduktionen rymmer drag av induktionen, liksom att den induktiva ansatsen kan innehålla 

inslag av den deduktiva ansatsen. Exempelvis menar Smith (2011, s. 3) att induktiva studier 

är, likt deduktiva studier, beroende av en viss teoretisk grund för att kunna välja data för 

studien. I vår studie är den epistemologiska utgångspunkten positivismen, vilket enligt 

Bryman & Bell (2013, s. 36) förvisso rymmer element som passar både det deduktiva och 



13 
 

det induktiva synsättet. Vi menar dock att vår studie är deduktiv då vi genom ursprung från 

teorier kring Earnings Management (EM) och signalteorin ämnar bilda hypoteser som vi 

testar i empirin. Fortsättningsvis menar både Smith (2011, s. 21) och Saunders et al. (2009, 

s. 127) att en deduktiv ansats är passande när man studerar ett ämne det finns mycket litteratur 

kring och där hypoteser kan formuleras. Detta styrker vårt val av en deduktiv ansats i och 

med att vårt forskningsområde, som utgör en del inom EM, har en bred teoretisk referensram 

att utgå ifrån. 

 

Saunders et al. (2009, s. 125) hävdar även att det är viktigt att vara oberoende av det som 

studeras vid deduktion, vilket vi kommer vara då vi gör vår empiriinsamling av 

företagsinformation från en databas och inte genom direkt kontakt med företag. Gustavsson 

(1998, s. 17) menar förvisso att om all kunskap inom samhällsvetenskapen skulle baseras på 

deduktiva slutsatser skulle kunskapen inom företagsekonomi vara väldigt begränsad. Även 

Saunders et al. (2009, s. 126) hävdar att de som förespråkar den induktiva ansatsen kritiserar 

deduktionen då den skapar en metodologi som inte tillåter alternativa förklaringar av det 

studerade. Johansson-Lindfors (1993, s. 56) hävdar också att kritiker till deduktionen menar 

att när iakttagelser av verkligheten är teoribestämda så finns risk att teorier bildas som inte 

passar den verklighet den ämnar beskriva. Vi menar ändå, baserat på vårt resonemang ovan 

samt att Bryman (2011, s. 29) menar att kvantitativ data ofta förknippas med en deduktiv 

ansats, att deduktionen är lämpligast för vår studie. 

 

2.6 Metodologi  

Som forskare är det viktigt att välja vilken forskningsstrategi som kommer tillämpas i 

studien. Bjereld et al. (2009, s. 118) belyser att det finns två forskningsinriktningar, 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Bryman & Bell (2013, s. 49) hävdar att det finns olika 

åsikter om hur viktig distinktionen mellan dessa två inriktningar är, men konstaterar att 

distinktionen mellan dem verkar bli viktigare och tydligare, vilket vi fortsättningsvis ska 

belysa.  
 

En kvantitativ metod innebär enligt Bjereld et al. (2009, s. 118) att forskaren försöker 

kvantifiera materialet för att hitta mönster och samband, där frågorna ofta besvaras med hjälp 

av statistiska tekniker. Vidare menar Holme & Solvang (1997, s. 80) att den kvantitativa 

metoden avser att delge information som täcker alla enheter i populationen varav forskaren 

har möjlighet att generalisera sina resultat. Detta kan jämföras med den kvalitativa metoden, 

som Smith (2011, s. 59) menar studerar varje undersökningsenhet intensivt i dess miljö för 

att försöka förstå varför de reagerar som de gör och därefter ge en helhetsbild av det valda 

samplet. Detta tillvägagångsätt är resurskrävande och ger sällan generaliserbara resultat och 

Smith (2011, s. 59) poängterar att forskaren sällan förhåller sig värderingsfri vid en kvalitativ 

metod. Det kvalitativa förhållningssättet strider mot vår övriga forskningsdesign, då vi ämnar 

vara objektiva, värderingsfria och följa deduktionen i vår insamling av observationer. Det 

medför att vi inte har för avsikt att belysa ord, utan snarare kvantifiera data där vi ämnar att 

generalisera resultatet då vårt data täcker in alla enheter i populationen (dvs. alla svenska 

noterade publika bolag som kostnadsför FoU), vilket ger belägg för att välja en kvantitativ 

metod. 
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Bryman & Bell (2013, s. 50) drar slutsatsen att kvalitativ och kvantitativ forskning på ett 

tydligt vis divergerar avseende teorins roll för forskningen samt vilken kunskapssyn och 

ontologisk ståndpunkt som är mest lämpliga för metoden. Kvantitativ forskning hävdar 

Bryman & Bell (2013, s. 49) ofta är teoriprövande, vilket ligger i linje med vår deduktiva 

ansats. Vi har ovan också beskrivit att vi har ett objektivt synsätt och följer positivismen i vår 

studie, vilket Bryman & Bell (2013, s. 49) menar är grunderna i en kvantitativ forskning. Gill 

& Johnson (2002, refererad i Saunders et al. 2009, s. 114) menar att en strukturerad 

metodologi oftast förespråkas när positivismen efterföljs då det underlättar replikering, vilket 

också bekräftas av Bryman & Bell (2013, s. 50). Detta ger oss ytterligare argument för att 

välja en kvantitativ studie. Fortsättningsvis menar Holme & Solvang (1997, s. 76, 78) att en 

kvantitativ metod syftar till att möjliggöra för forskaren att beskriva och förklara fenomen. 

Vi avser i vår studie att kunna förklara om företag ägnar sig åt omklassificering av kostnader, 

och vi anser utifrån ovan förda resonemang att en kvantitativ metod är att föredra. 
 

Kvalitativa forskare riktar enligt Bryman & Bell (2013, s. 182) ofta kritik mot den 

kvantitativa forskningsmetoden för att den brister i sin hänsyn till det faktum att människor 

tolkar den värld de lever i. Detta är vi medvetna om, men i och med att Bryman & Bell (2013, 

s. 416-417) beskriver att kvantitativa forskare i sin tur riktar kritik mot den kvalitativa 

forskningen då de upplever den som alldeles för subjektiv och menar att den medför 

replikations- och generaliseringsproblem inser vi att det finns delade meningar. Vi menar att 

det är väsentligt att belysa båda sidorna till följd av det objektiva synsätt vi menar ska 

genomsyra studien. Vidare redogörelse för vår praktiska metod presenteras i kapitel 4.  
 

2.7 Sammanfattande forskningsstrategi 

För att ge läsaren en överblick av vår teoretiska metod presenterar vi en sammanfattad 

forskningsstrategi. Detta kan likställas med ett paradigm, som enligt Bryman & Bell (2013, 

s. 719) innebär en beskrivning av åsikter och föreskrifter som har inverkan på hur forskaren 

studerar och hur forskaren ska tolka resultaten. Vidare menar Gilje & Grimen (2007, s. 108) 

att när en forskare väljer att arbeta utefter ett visst paradigm kan denne lösa sina problem 

genom att undersöka hur andra forskare inom samma paradigm har arbetat. Genom att inse 

vilket paradigm vi arbetar utefter kan vi enklare strukturera vår studie. 
 

Den egenkomponerade figuren, se figur 2 nedan, visar på ett överskådligt sätt hur våra val 

för ontologin och epistemologin påverkar vilken forskningsansats och metodologi vi 

slutligen väljer att följa. I vår studie kommer vi att förhålla oss till en objektivistisk 

verklighetssyn samt en positivistisk vetenskapssyn. Detta medför att vi anser att verkligheten 

formas av yttre omständigheter som människan inte har möjlighet att påverka, och vi kommer 

att förhålla oss objektiva och värderingsfria till resultatet. Då vi har en bred teorigrund att 

utgå ifrån har vi valt en deduktiv forskningsansats, som gör att vi avser att testa delar av 

befintliga teorier genom hypotesprövningar. Vidare är syftet med studien att kunna förklara 

och beskriva hur företag redovisar, varpå en kvantitativ metod för att kvantifiera snarare än 

att belysa ord överensstämmer bäst med vårt objektivistiska och positivistiska 

förhållningssätt.  
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Figur 2. Sammanfattande forskningsstrategi 

 

2.8 Perspektiv  

Bjereld et al. (2009, s. 17) förklarar att forskaren bör övertala läsaren att ställa upp på det 

perspektiv som studien utgår ifrån. Studien kan uppfattas som mer pedagogisk om problemet 

och perspektivet belyses väl menar Bjereld et al. (2009, s. 17), varför vi klargör studiens 

perspektiv i detta skede. Vi avser att bemöta problem i denna studie utifrån en investerares 

perspektiv. Beroende på vem som tillfrågas ges olika definitioner av investerare, där 

exempelvis Skatteverkets syn på vad som utgör en investerare skiljer sig från bankers och 

finansanalytikers definition. Med investerare menar dock vi en individ eller institution som 

har investerat i och äger aktier i ett företag eller ämnar göra det, oavsett ägarskapets omfång. 

Smith (2006, s. 18) beskriver att företagets investerare kan använda den externa 

redovisningen till att dels bedöma hur företagsledningen sköter företaget och om styrelsen 

ska få sitta kvar, och dels till beslut om att köpa, behålla eller sälja aktier i företaget. Vi väljer 

att se problemet utifrån investerarperspektivet för att skaffa oss en bättre förståelse kring 

företagsredovisning, då vi själva som investerare är intresserade av att se om företag tenderar 

att redovisa högre FoU-kostnader om uppsatta resultatmål inte nås. Resultatet av vår studie 

menar vi dock är av intresse för i stort sett alla intressenter som läser och tar del av en 

årsredovisning, exempelvis banker och leverantörer. Detta är något vi är medvetna om, men 

finner investerarperspektivet som mest intressant och relevant för studiens syfte. Vårt 

perspektiv medför att vi i analysen av empirin kommer använda oss av information som finns 

tillgängligt för investeraren och vi baserar studien på teorier som kretsar kring företagens 

externredovisning.  
 

2.9 Litteratursökning 

När ett problemområde har formulerats är det enligt Backman (2008, s. 24) viktigt att ta reda 

på vad som tidigare har gjorts inom området genom att läsa på och göra en litteratursökning. 

Genom litteratursökningen menar Backman (2008, s. 24) att forskaren till exempel inser 

betydelsen av forskningsfrågan, vilka resultat som presenterats tidigare och vilka metoder 

som använts i tidigare studier. Bryman (2011, s. 97) trycker också på att det är viktigt att göra 

inläsning på tidigare forskning för att på så vis kunna identifiera ett gap i forskningen. Då 

studien har en deduktiv ansats är det även viktigt att vi får en grundlig förståelse för hur 

teoriområdet ser ut, eftersom vi ämnar testa delar av vår teoretiska referensram. 
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Vår litteratursökning inleddes med att undersöka vad tidigare forskning behandlat kring 

Earnings Management (EM) och omklassificering av kostnader (CS), för att senare kunna 

identifiera ett gap inom området. I litteratursökningen har vi granskat böcker från Umeå 

universitetsbibliotek. Vi har dels sökt efter böcker med hjälp av bibliotekets söktjänster och 

dels har vi granskat referenslistor från tidigare studentuppsatser för att se om det finns vanligt 

förekommande böcker, framför allt inom metodologi, som är relevanta för vår studie. 
 

I sökandet av elektroniska källor har vi använt oss dels utav Google Scholar och dels utav 

Umeå universitetbiblioteks söktjänster. Vi har även i vår sökning granskat och använt oss av 

nyckelord som förekommit i artiklar vi funnit relevanta. De sökord som gav oss de bästa 

träffarna var på engelska och utgjordes av Classification Shifting, Research and 

Development, R&D Expense, Earnings Benchmarks, Earnings Management, R&D 

Accounting och Discretionary Reporting Incentives. I våra sökningar har sökorden använts 

separat samt i kombination med andra sökord för bästa möjliga träffbild. Svenska sökord 

användes till en början, men bringade inte framgångsrika resultat för vår aktuella studie. För 

att hitta relevanta källor granskade vi även referenslistorna i artiklar vi fann väsentliga. Det 

här har lett till att vi använt oss av publicerade vetenskapliga artiklar, studentuppsatser, 

nyhetsartiklar och personliga kommunikationer via e-post. Vidare har vi även använt oss utav 

en opublicerad artikel av Skaife et al. (2013b). Med opublicerad menar vi att artikeln ännu 

inte blivit publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Vår litteratursökning resulterade i att vi fann 

omfattande forskning inom EM, men studier kring omklassificeringar av kostnader var 

relativt outforskat. 
 

2.10 Källkritik 

Då vi följer objektivismen är det viktigt för oss att ha ett kritiskt förhållningssätt till det 

material vi grundar vår studie på. Thurén (2013, s. 7-8) samt Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2011, s. 167) menar att det finns fyra källkritiska principer att utgå ifrån, nämligen äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Vi har till största möjliga mån anpassat vår 

arbetsgång för att leva upp till de nämnda principerna för att öka studiens validitet, relevans 

och reliabilitet, vilket Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 167) menar är de tre syften 

som önskas uppnås genom källkritik.  
 

Äkthet handlar om att källan skall vara sann och fri från förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). 

Thurén (2013, s. 17) beskriver att det förekommer att vetenskapen friserar resultat, vilket vi 

dock menar är svårt för oss själva att lyckas upptäcka i vår litteraturgenomgång. För att 

minimera risken att använda källor som strider mot denna princip har vi exempelvis använt 

oss av vetenskapliga artiklar som blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Dock bör 

lyftas att ett avsteg har gjorts från detta genom att vår huvudsakliga referensstudie av Skaife 

et al. (2013b) ej blivit publicerad vid författandet av uppsatsen. En vidare diskussion 

angående hur vi förhåller oss till denna artikel följer senare i detta delkapitel. I övrigt har vi 

tagit i beaktning antalet gånger artiklarna blivit citerade i relation till dess ålder som en 

indikator på den individuella artikelns genomslag och kvalité. Andra aspekter vi vägt in i vår 

helhetsbedömning är om artiklarna blivit peer-reviewed (sv: referentgranskade). Vidare 

hävdar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 168) att användandet av elektroniska källor 

gör att problem med äkthetsprincipen ökar, varför vi har varit noga med vilka webbplatser vi 
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hämtat information ifrån. Merparten av de webbplatser vi använt oss utav har varit från 

trovärdiga institut och organisationer, så som OECD, Skatteverket och SCB.  
 

En källas tidssamband, vilket är den andra källkritiska principen, innebär enligt Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2011, s. 168) att bedöma en källas närhet i tid till händelsen som beskrivs. 

Thurén (2013, s. 31) menar till exempel att ju mer samtida en källa är, desto trovärdigare är 

den då risken att källan glömmer väsentliga detaljer ökar ju längre källan kommer från 

händelsen. Då vi gör en kvantitativ studie med empiriskt material från en databas som kan 

hävdas tillhandahålla samma data idag som den kan tillhandahålla även i framtiden, finns 

ingen risk att data ska gå förlorad. Tidssambandkriteriet anser vi därför inte vara något 

aktuellt problem för vår studie. Emellertid har vi alltid bedömt källans ålder och i den mån 

det varit möjligt arbetat med de senaste utgåvorna av böcker för att hänvisa till så ny kunskap 

som möjligt. Denna metod styrks även av Johansson-Lindfors (1993, s. 87-88) som menar 

att en forskare bör beakta teoriers aktualitet. 
 

Oberoende innebär enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 168) att kontrollera 

källornas relation till varandra för att säkerställa att informationen en källa lämnar inte är 

beroende av en annan källa. Thurén (2013, s. 45) beskriver att man inom källkritiken skiljer 

på primärkällor, som är ursprungliga källor, och sekundärkällor, som är information som 

traderats och gått i flera led. För att hålla oss så oberoende som möjligt har vi i största möjliga 

mån använt oss av förstahandskällor om de varit tillgängliga, även fast Johansson-Lindfors 

(1993, s. 88) menar att forskare i praktiken använder både primära och sekundära källor. Vid 

enstaka tillfällen där informationen vi refererat till inte varit en källa utav större tyngd för 

studiens huvudämne har vi dock gjort bedömningen att sekundärkällor varit en fullgod och 

pålitlig källa.  
 

Den fjärde källkritiska principen är att kontrollera att en källa är tendensfri, vilket enligt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 168) innebär att forskaren undersöker 

uppgiftslämnarens egna intressen i frågan. Det är viktigt att källorna vi använt i studien är 

opartiska för att höja studiens kvalité, då Thurén (2013, s. 8) menar att författare kan ge en 

falsk bild av verkligheten om det exempelvis finns ekonomiska eller personliga intressen i 

att förvränga verkligheten. Genom att vi bearbetat en stor mängd litteratur och forskning 

kring vårt problemområde menar vi att vi minimerat risken för att låta enskilda källor 

snedvrida den verklighetsbild vi presenterar. Vi har inte använt oss av sådana källor där 

förklaringar har varit bristande eller svårtydliga, då vi i enlighet med vår positivistiska 

kunskapssyn i största möjliga mån vill förhålla oss objektiva och undvika att få en snedvriden 

tolkning. 
 

För att underlätta vår kritiska bedömning av kvaliteten på artiklar som blivit publicerade i 

tidskrifter har vi tittat på listan med betygsatta tidskrifter publicerad av Australian Business 

Deans Councils (ABDC, 2015). Listan sammanställdes 2013 och uppdateras med ca. fyra års 

mellanrum (ABDC, 2015). Betygslistan har enligt ABDC (2013) satts ihop av en oberoende 

panel som bland annat består av ämnesspecifika professorer samt internationella experter. 

ABDC (2013) beskriver dock själva att kvaliteten på betygen i listan kan variera och listan 

ska därför enligt ABDC ses som en grov fingervisning i bedömningen av tidskrifternas 

kvalitet, och lämpar sig som en startpunkt i forskarens sammantagna källkritik. Vi fann att 

tidskriften International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and 
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Management Services (med en artikel av Guidara & Boujelbene (2014)) som vi använts oss 

av inte fanns med på listan. Detta kan möjligen förklaras av att tidskriften är förhållandevis 

ny och hade från och med 2011 endast publicerat tre volymer när ABDC sammanställde sin 

lista. Vi är medvetna om att listan av ABDC är en utav flera andra listor som bedömer 

tidskrifters kvalité. Vi anser dock, med stöd av att ABDC (2013) menar att listan ska 

användas som en fingervisning och att de resterande använda tidskrifterna fanns med på 

listan, att vår litteratursökning har genererat tillförlitliga artiklar som bas för vår studie.  
 

Vår studie kommer i största möjliga mån att använda sig av en praktisk metod likt den i 

studien gjord av Skaife et al. (2013b), varför vi finner det extra viktigt att vara källkritisk mot 

denna artikel. Vår studie har delvis grundat sin problematisering kring det som emellertid 

lyfts fram i två olika studier gjorda av Skaife et al. (2013a; 2013b). Dessa artiklar har vid den 

här uppsatsens fortskridande inte hunnit publiceras i någon tidskrift. För att försöka bedöma 

artiklarnas validitet, relevans och reliabilitet har vi sökt efter publicerad kritik mot 

modellerna som används i artiklarna, dock utan att finna någon kritik. Artikeln 

“Classification shifting of R&D Expense” (Skaife et al., 2013b) har dock blivit citerad i 

artiklar av Garza et al. (2014)8 och Curtis et al. (2015)9. Vi har granskat dessa två artiklar för 

att se om någon kritik riktats mot modellerna av Skaife et al. (2013b), men ingen kritik 

belystes. Vidare har vi därför kontaktat Stefan Sundgren, vid skrivande stund professor inom 

redovisning och finansiering vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet, som var på 

konferensen där Hollis A. Skaife presenterade artikeln “A Study of Discretionary R&D 

Reporting” (Skaife et al., 2013a) som hon skrivit tillsammans med sina kollegor. Rörande 

frågan om Skaife et al. (2013a) fick kritik riktad mot sina modeller som uppskattar existensen 

av omklassificeringar till FoU-kostnader under konferensen kommenterade Sundgren att 

“hon fick ingen sådan kritik på konferensen. Det är fråga om en opublicerad studie så det är 

alltid möjligt att det kommer förändringar före den är publicerad. Men min bild är att Skaife 

är en mycket kunnig och produktiv forskare så jag skulle inte se några problem med att 

använda studien” (S. Sundgren, personlig kommunikation, 26 januari, 2015). Detta uttalande 

ger oss indikationer på att modellerna i artikeln av Skaife et al. (2013b) kan anses vara 

tillförlitliga, då de är bearbetade versioner av modellerna i Skaife et al. (2013a). 
 

För att vidare söka efter eventuella brister i artiklarna av Skaife et al. (2013a; 2013b) 

kontaktade vi Skaife, vid skrivande stund professor inom redovisning och 

informationssystem vid University of California Davis, där vi frågade om eventuell kritik 

riktats mot modellerna. Skaife berättar att studien hon gjort tillsammans med sina kollegor 

har varit utmanande då de praktiskt taget utvecklat modellen för prognostiserad FoU från 

grunden och att de är i en process att revidera studien (H. A. Skaife, personlig 

kommunikation, 28 januari, 2015). Dock utför författarna ett antal känslighetstester för att 

testa om deras modell håller, och alla deras resultat klarar dessa tester (Skaife et al., 2013b). 

Skaife menar att det fortfarande finns läsare som hävdar att varje dollar som spenderas på 

FoU faktiskt redovisas, även fast hon tillsammans med sina kollegor, efter diskussioner med 

företagsledningar, kan konstatera att omklassificeringar av kostnader är vanligt 

                                                
8 Garza, D., Giat, Y., Hackman, S. T. & Peled, D. (2014). A Computational Analysis of R&D Support 

Program. Economics of Innovation and New Technology, 1-28. 
9 Curtis, A., McVay, S. E. & Toynbee, S. (2015). The Changing Implications of Research and Development 

Expenditures for Future Profitability. Working paper. University of Washington, Seattle. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2402886  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2402886
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förekommande (H. A. Skaife, personlig kommunikation, 28 januari, 2015). Vid en 

bedömning av huvudförfattaren Skaife kan konstateras att hon är en mycket erfaren forskare 

som varit akademiskt verksam sedan år 1991 och har genom åren tilldelats åtskilliga 

stipendier och priser. Skaife medverkar även sedan år 2000 i flertalet redaktionella paneler 

för diverse tidskrifter (Skaife, 2014). Vi gör därför bedömningen att studierna av Skaife et 

al. (2013a; 2013b) är tillförlitliga studier baserat på Skaifes gedigna erfarenhet samt till följd 

av de omdömen professor Stefan Sundgren gav. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som ligger till grund för vår studie. Kapitlet inleds 

med en översikt av de två övergripande teorier vi anser bildar den mest relevanta grunden 

för studien, nämligen Earnings Management (EM) och signalteorin. Vidare redogör vi för 

EM genom att presentera incitamenten bakom utövandet av EM, följt av en presentation av 

de tre EM-metoderna. EM kommer också i ett enskilt delkapitel kopplas samman med just 

redovisningen av forskning och utveckling (FoU). Sedan presenteras signalteorin och dess 

relevans för studien, följt av en kort sammanfattande överblick av hela teorikapitlet. Delar 

av teorierna kommer sedan utgöra språngbrädan för de praktiska metoder som presenteras 

i senare kapitel. 
  

3.1 Inledande översikt 

Tänk dig en sen kväll i början av december där en företagsledning sitter runt ett bord och vet 

exakt vilka intäkter och kostnader som finns för året som snart passerat. Tänk dig att de också 

vet vilka bonusmål som finns uppsatta för dem, vilka lånevillkor företaget har och vilka 

resultat analytiker och ägare förväntar sig. Med några veckor kvar till bokslut inser denna 

företagsledning att de inte kommer nå uppsatta resultatmål, främst på grund av en försvagad 

operativ verksamhet. Företagsledningen står här inför ett tänkt vägskäl där de kan välja att 

(a) inte göra någonting och leverera dåliga nyheter eller att (b) justera sina räkenskaper för 

att förmildra eller åtgärda den befintliga situationen.  
 

Ovan nämnt är scenarion som vi menar kan existera inom företag. Företag kan välja att 

justera sina räkenskaper på många sätt och till följd av olika anledningar, vilket är ett faktum 

som också lett oss till frågan huruvida företag omklassificerar rörelsekostnader till FoU-

kostnader när uppsatta resultatmål inte nås. Omklassificering av kostnader menar tidigare 

forskare är en gren inom teorierna kring Earnings Management (EM) (t.ex. McVay, 2006; 

Haw et al., 2011; Skaife et al., 2013b; Lail et al., 2014). EM är ett begrepp som enligt Scott 

(2012, s. 423) speglar ett företags val av vinstpåverkande handlingar som utförs för att nå 

företagets vinstmål. I likhet med Scott (2012) definierar Schroeder et al. (2001, s. 82) EM 

som företagsledningars avsikt att påverka den kortsiktiga rapporterade inkomsten. Enligt 

Wolvén (1987, s. 2) utgörs en teori av systematiserade utsagor om ett visst fenomen, vilket 

ger en sammanbindande insiktsfull förklaring till fenomenet. Med stöd av Scott (2012), 

Schroeder et al. (2001) samt Wolvén (1987) menar vi därför att EM kan anses vara en teori, 

varpå EM kommer utgöra huvuddelen av den teoretiska referensramen för studien. Vid sidan 

av EM kommer även signalteorin att ligga till grund för studien, som kortfattat beskriver hur 

företagsledningar skickar signaler till företagets intressenter. Vi menar att dessa två teorier 

är lämpliga med tanke på vår problemformulering och det investerarperspektiv studien utgår 

ifrån. Dessa teorier presenteras vidare i kapitel 3.2 och 3.3. 
 

Vidare har vi i vår litteratursökning även funnit den positiva redovisningsteorin, utvecklad 

av Watts & Zimmerman (1986), som är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse 

ledningens redovisningsval i olika situationer. Teorin berör hur företagsledningar agerar vid 

personliga bonusavtal, risken för att bryta mot kovenanter samt ökade politiska kostnader 

(Watts & Zimmerman, 1986). Vi har undersökt denna teori för att tillskriva vår studie en bred 

litteraturgenomgång, men då Guidara & Boujelbene (2014, s. 82) menar att en majoritet av 
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dagens forskning om FoU och EM härstammar från denna tidiga utgångspunkt för EM, anser 

vi att vi till stor del täcker in den positiva redovisningsteorin i vår teoretiska referensram 

gällande EM. Vi har därmed inte fördjupat oss närmre i den positiva redovisningsteorin utan 

ser den snarare som en tidig utgångspunkt för att fortsättningsvis beskriva utvecklingen av 

EM.  
 

3.2 Earnings Management 

3.2.1 Överblick av Earnings Management 

Redan år 1968 konstaterade Copeland (1968, s. 101) att finansiella rapporter innehåller 

rapporterade värden som påverkats av den valfrihet som finns i redovisningsreglerna. 

Copeland (1968, s. 101) förklarar att kring tiden då studien gjordes fördes misstankar kring 

huruvida företagsledare utnyttjade flexibiliteten i redovisningen till att manipulera vinster. 

Denna manipulation av siffror är något som senare kommit att definieras som Earnings 

Management (EM), vilket handlar om ett företags val att utföra vinstpåverkade handlingar 

för att nå vinstmål (Scott, 2012, s. 423). Vidare definierar Healy & Wahlen (1999, s. 368) 

EM som något som förekommer när företagsledare använder sitt eget omdöme i den 

finansiella rapporteringen för att antingen vilseleda intressenter gällande företagets 

prestationer eller för att påverka uppsatta avtal som beror av redovisade siffror. 
 

Liknande den uppdelning av EM som Healy & Wahlen (1999) är inne på, menar Scott (2012, 

s. 422) att EM kan ses från två olika perspektiv. Det första är ett finansiellt 

redovisningsperspektiv som innebär att företag kan manipulera vinster för att nå analytikers 

förväntade resultat och därmed undvika den negativa respons som ofta uppstår på marknaden 

när företag inte når förväntade vinstprognoser (Scott, 2012, s. 422). Det här perspektivet 

bekräftas också av Glaum et al. (2004, s. 48), som menar att företag genom detta perspektiv 

vill försöka påverka sitt aktiepris. Vidare presenterar Scott (2012, s. 423) att EM också kan 

ses ur ett upphandlingsperspektiv, då företag kan använda sig av EM för att skydda sig mot 

oförutsedda händelser som kan uppstå från exempelvis ofullständiga avtal. Från vilket 

perspektiv företagsledare faktiskt ser på EM beror till mycket på vilka incitament de har att 

utgå ifrån vid utövandet av det, vilket vi diskuterar i kapitel 3.2.2.  
 

Copeland (1968, s. 101) hävdar att ett vanligt sätt att manipulera vinster under tiden då hans 

studie gjordes var genom inkomstutjämning (eng: Income Smoothing), som innebär att de 

årliga vinsterna jämnas ut genom att vinster flyttas från år då det gått väldigt bra till år där 

det gått sämre. Genom inkomstutjämning ser företaget mer stabilt ut över åren och Copeland 

(1968, s. 101) menar att utjämningen görs över två eller fler år. Existensen av EM är något 

som bekräftats utav flertalet forskare även efter Copeland (1968). Till exempel har flertalet 

forskare konstaterat att EM förekommer när företag justerar upp resultat för att undvika att 

rapportera negativa vinster (t.ex. Burgstahler & Dichev, 1997; Roychowdhury, 2006; Barua 

et al., 2010). Företagets vinst är den parameter som intressenter bryr sig mest om menar 

Graham et al. (2005), vilket kan förklara att EM, som möjliggör resultatmanipulering, är ett 

område som växt sedan begreppet introducerades. Graham et al. (2005) undersökte och 

intervjuade över 400 befattningshavare för att ta reda på vad som driver rapporterade vinster 

och lämnade upplysningar inom företag. Författarna kom fram till att hela 78 % av 

befattningshavarna uppoffrar långsiktig värdetillväxt till förmån för att kunna 
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inkomstutjämna, samt att de utövar EM genom att ta till faktiska ekonomiska handlingar 

(Graham et al., 2005, s. 32, 47).  
 

Företagens redovisningsval är ofta komplexa och välgenomtänkta strategiska beslut för att 

dels vara informativa för investerare, men även för att optimera företagsledningens 

möjligheter att nå analytikers vinstprognoser (Scott, 2012, s. 447). EM är förvisso ett utbrett 

fenomen, men företag som följer IFRS har visats använda mindre EM i sin redovisning 

jämfört med icke-amerikanska företag som inte följer IFRS (Barth et al., 2008, s. 496), vilket 

talar för att förekomsten av EM ser olika ut i olika ekonomiska miljöer. Healy & Wahlen 

(1999, s. 366) konstaterar att företagens möjlighet att göra egna bedömningar i sin 

redovisning, i kombination med att företagsrevisionen sällan är oklanderlig, skapar en grund 

för att företag kan rapportera en missvisande ekonomisk bild. Samtidigt som vissa menar att 

EM skapar missvisande bilder, hävdar Graham et al. (2005, s. 44) att företagsledningar 

genom EM vill skapa stabila vinstutvecklingar som ska göra företaget mer förutsägbart för 

investerare. 
 

Synen på konsekvenserna av EM varierar i litteraturen. Park & Shin (2004, s. 434) beskriver 

att synen på EM sträcker sig från något som ses som bedrägeri och som bryter mot 

regelverket, till att EM ses som något positivt. Jiraporn et al. (2008, s. 623) menar att det 

finns argument för att EM kan medföra positiva saker, om avsikten med EM är att belysa 

företagets och vinsternas egentliga fundamentala värde. Denna typ av EM kallas välgörande 

EM (eng: beneficial EM). Det positiva med att använda välgörande EM är enligt Jiraporn et 

al. (2008, s. 623) att det kan förbättra informationsvärdet av företagets resultat genom att det 

bidrar med privat information till aktieägare, som annars inte hade nått ut till ägarna. 

Fortsättningsvis lyfter Jiraporn et al. (2008, s. 622-623) den negativa sidan av EM och 

nämner exempelvis Enronskandalen 2002, som ledde till en av USAs största 

företagskonkurser genom tiderna. Enronskandalen menar Jiraporn et al. (2008, s. 622) är ett 

exempel på opportunistisk EM (eng: opportunistic EM) som medför negativa effekter för 

företaget då ledningen prioriterar egna intressen före ägarnas. Healy & Wahlen (1999, s. 366) 

belyser att den amerikanska finansinspektionen (SEC) har adresserat att EM hotar 

trovärdigheten av de finansiella rapporterna. Detta bekräftas också av Scott (2012, s. 423), 

som visserligen anser det naturligt att företag har incitament till EM givet att de kan välja 

fördelaktiga redovisningsprinciper, men att EM i för stor utsträckning minskar 

tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. Vi kommer fortsättningsvis när vi pratar om 

EM att syfta till den opportunistiska sidan av EM, då det är den sidan av EM som oftast 

åsyftats i tidigare studier.  
 

Hur EM faktiskt utövas och vad incitamenten bakom handlingarna är skiljer sig åt från ett 

företag till ett annat. Vidare kommer vi först att presentera de existerande incitamenten till 

EM som studerats, följt av en presentation av de metoder för utövande av EM som litteraturen 

belyser. Litteraturen har dock olika syn på vilka de framstående metoderna för EM faktiskt 

är, där vissa forskare hävdar att metoderna är tre till antal och innefattar godtyckliga 

periodiseringar (AM), verklig vinstmanipulering (REM) samt omklassificering av kostnader 

(CS) (t.ex. McVay, 2006; Haw et al., 2011; Lail et al., 2014). Andra forskare nämner bara 

två metoder för EM, nämligen AM och REM (t.ex. Gunny, 2010; Zang, 2012; Guidara & 

Boujelbene, 2014). Vi ämnar nedan att ge en fördjupad inblick i teorierna kring de tre 

metoderna AM, REM och CS, som är av störst relevans för vår problemformulering. 
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3.2.2 Incitament till Earnings Management 

Det finns idag flertalet incitament till uppkomsten av Earnings Management (EM), vilket 

bekräftas av tidigare forskning som belyser flera motiv. I en ständigt föränderlig värld är 

detta föga förvånande och incitamenten begränsas egentligen endast utav den egna fantasin. 

Anledningarna till utövande av EM kan företas ur olika perspektiv, där vissa motiv baseras 

utifrån företagets välmående medan andra incitament syftar till att främja företagsledningens 

personliga intressen.  
 

Ett framträdande incitament i tidigare forskning är oviljan att rapportera årliga 

resultatminskningar eller förluster (Burgstahler & Dichev, 1997; Park & Shin, 2004; 

Roychowdhury, 2006; Barua et al., 2010; Fan et al., 2010, s. 1308), då det riskerar att göra 

aktieägare med liten insyn i företaget besvikna. Ett sätt att uppvisa en förskönad verklighet 

är enligt Burgstahler & Dichev (1997, s. 100) att företagsledare belyser resultattillväxt i 

diskussionsdelen av årsredovisningen för att företaget ska se ut att prestera bra i 

intressenternas ögon. Burgstahler & Dichev (1997, s. 122-123) diskuterar de 

transaktionskostnader som uppstår när företagets intressenter agerar på informationen de får, 

och menar att marginalnyttan av EM ökar markant när resultatet manipuleras från ett svagt 

negativt resultat till ett svagt positivt resultat, vilket alltså ger företagen incitament till att 

undvika att rapportera resultatminskningar eller förluster. 
 

Ovan nämnt incitament är nära relaterat till strävan efter att nå företagets uppsatta 

målsättningar. Ett av tidigare studier erkänt motiv till EM är ambitionen att nå företagets 

finansiella vinstmål (t.ex. Glaum et al., 2004, s. 72; Graham et al., 2005, s. 5; Roychowdhury, 

2006, s. 336; Prencipe et al., 2008, s. 72; Fan et al., 2010, s. 1308; Gunny, 2010, s. 886; 

Skaife et al., 2013b; Guidara & Boujelbene, 2014). Bland annat menar Graham et al. (2005, 

s. 5) att uppnådda vinstmål är väldigt viktigt för företag då det skapar ett förtroende hos 

aktieägarna, vilket medverkar till att bibehålla eller öka företagets aktiepris. Att 

aktiemarknaden inte tenderar att vara förlåtande mot företag som inte når vinstmålen kan 

förklaras av att aktiemarknaden ofta har en tro om att de flesta företag kan “hitta pengar” 

genom EM för att nå vinstmålen (Graham et al., 2005, s. 5). Aktiemarknadens verklighetssyn 

medför att företag som faktiskt missar sina vinstmål, om än bara marginellt, ofta kan 

uppfattas vara i en sämre situation än vad de egentligen är, vilket riskerar att göra 

aktiemarknaden besviken.   
  
Vidare finns belägg för att företagsledningar använder EM för personlig vinning, då 

företagets resultat ofta ses som en indikator på företagsledningens prestation. Tidigare 

forskning presenterar bevis för att företagsledare använder EM som ett verktyg för att måna 

om sitt eget rykte i branschen (DeAngelo, 1988; Fan et al., 2010, s. 1308). Vid situationer 

där ledningen möter risken att avsättas från sitt ämbete under omröstningar på årsstämmor, 

menar DeAngelo (1988, s. 3) att företagsledningar tenderar att skönmåla sin egen prestation 

för att framhäva sin kompetens för aktieägarna och minska risken för att bli bortvald. Andra 

personliga incitament för EM som bekräftats av tidigare studier är redovisningsbaserade 

kompensationsplaner för ledningen (t.ex. Healy, 1985; Watts & Zimmerman, 1986; Gul et 

al., 2003; Glaum et al., 2004, s. 72; Jiraporn et al., 2008; Markarian et al., 2008; Fan et al., 

2010, s. 1308). Vanligt förekommande kompensationsplaner är diverse bonusplaner eller 

resultatbaserade mål (Healy, 1985, s. 86). Healy (1985, s. 87) menar att resultatbaserade mål 

innebär att företagsledningen belönas om de lyckas bibehålla vinsterna i företaget på längre 
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sikt, vanligen 3-5 år, medan bonusplanerna ofta omfattar ett kortsiktigt årligt perspektiv. 

Healy (1985, s. 106) finner bland annat bevis för att företagsledningar som nått sitt bonustak 

tenderar att sänka företagets rapporterade vinster till förmån för framtida rapportperioder, 

och vice versa. Företagsledningar har således motiv att för egen ekonomisk vinning 

manipulera redovisningen, antingen av rädsla att förlora jobbet eller genom att nå uppsatta 

mål. 
  
Det finns fortsatt flera motiv till EM. Ett exempel är företagets önskan att nå analytikers 

uppsatta förväntningar (Matsumoto, 2002; McVay 2006; Roychowdhury, 2006, s. 336; Barua 

et al., 2010; Haw et al., 2011) vilket återkopplar till att företaget inte vill göra aktiemarknaden 

besviken. Matsumoto (2002, s. 511) menar att företagsledare antingen manipulerar resultaten 

eller försöker påverka analytiker genom att medvetet i sina uttalanden sänka externa 

förväntningar på resultatet. Motivet till detta bekräftas av Bartov et al. (2002, s. 175) som i 

deras studie menar att investerare belönar de företag som når eller slår analytikers prognoser. 

Resultaten i studien av Bartov et al. (2002, s. 175) förklarar att företag som rapporterar en 

positiv resultatöverraskning gynnas av en ökad aktievärdering till följd, som inte enbart kan 

hänföras till det rapporterade resultatet. Detta ligger i linje med Bange & De Bondt (1998, s. 

153) som menar att en bidragande orsak till att företagsledningar manipulerar vinster är för 

att påverka aktiepriset. Scott (2012, s. 434) menar också att missade förväntningar kan leda 

till en ökad kapitalkostnad och ett fallande aktiepris eftersom investerare sänker 

förväntningarna på framtida resultat. I ett längre perspektiv menar Scott (2012, s. 435) att i 

situationer där företag missar målet kan det medföra negativa konsekvenser för 

företagsledningens rykte. Det här belyser tydligt varför företagsledningar har motiv till att nå 

analytikers förväntningar.   
  
Det har även visat sig att företag är måna om vilket resultat de redovisar för att uppnå 

gynnsamma förutsättningar för den operativa verksamheten. Exempelvis nämner Dechow et 

al. (1996, s. 30) att företag har incitament att manipulera resultatet för att uppvisa en 

förskönad bild och nå extern finansiering till ett förmånligt pris. Det huvudsakliga 

incitamentet inom det här området är dock oviljan att bryta mot lånevillkor och kovenanter 

som bekräftats av flertalet tidigare studier (Watts & Zimmerman, 1986; Dechow et al., 1996, 

s. 30; Glaum et al., 2004, s. 72; Park & Shin, 2004; Markarian et al., 2008; Prencipe et al., 

2008). Incitamentet rörande kovenanter handlar enligt Watts & Zimmerman (1986) om att 

företagsledare försöker manipulera resultat för att bibehålla särskilda nyckeltal på vissa 

nivåer och därmed undvika att bryta mot kovenanter. Detta bekräftas av Park & Shin (2004, 

s. 443) som menar att företag som, på grund av svåra ekonomiska förhållanden bryter mot 

kovenanter, kan räkna med ökade finansiella kostnader och en ännu tuffare ekonomisk 

situation. Detta belyser motiven till att justera företagets resultat som ett sätt att undvika en 

negativ spiral och försöka bibehålla kreditgivarnas förtroende. 
  
För att bygga vidare på diskussionen kring förtroende, har företag även incitament till att 

skapa ett sken av en trygg och stabil verksamhet vilket syftar till att stärka intressenternas 

förtroende för företaget. Glaum et al. (2004, s. 72) nämner till exempel att företag har motiv 

till att bibehålla en jämn utdelningspolicy. Tidigare forskning refererar dock övergripande 

till motivet att skapa en stabil extern bild genom inkomstutjämning (Copeland, 1968; 

Subramanyam, 1996; Markarian et al., 2008; Prencipe et al., 2008). Enligt Copeland (1968, 

s. 101) handlar inkomstutjämning om att företag vill undvika kraftiga upp- och nedgångar i 
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sina resultat, samt att de inte vill visa låga resultat. Detta innebär att om företagets vinst är 

relativt hög (låg) så använder de EM för att sänka (höja) sin vinst, för att på så sätt utjämna 

sina vinster över åren. Detta bekräftas av Scott (2012, s. 422) som menar att företagsledningar 

kan använda sig av EM för att rapportera jämna flöden av växande vinster över en längre 

tidsperiod. Även Subramanyam (1996, s. 278), som i sin studie finner att EM kan användas 

för att förbättra vinsternas förmåga att avspegla företagets fundamentala värde, menar att 

inkomstutjämning kan underlätta att förutspå uthålliga vinster och företagets framtida 

lönsamhet. 
 

Övriga incitament som vi funnit under vår litteraturgenomgång har behandlats av vad vi erfar 

relativt få författare. Tidigare forskning har belyst ambitionen att med hjälp av 

resultatjusteringar uppnå skattemässiga fördelar (Glaum et al., 2004, s. 72; Skaife et al, 

2013a). Ett annat incitament har belysts av Watts & Zimmermann (1986) som påvisar motiv 

att undvika en politisk kostnad, vilket innebär att justera ner resultatet när företaget är väldigt 

framgångsrikt för att undvika att politiker inför produktspecifika skatter för att motverka 

oskäligt höga företagsvinster på samhällets bekostnad. 
  

3.2.3 AM - Godtyckliga periodiseringar 

Den första metod för Earnings Management (EM) vi behandlar, av de tre metoder för EM 

som vi menar existerar, är “Accrual Manipulation” (sv: godtyckliga periodiseringar). 

Roychowdhury (2006, s. 336) definierar Accrual Manipulation (AM) som en metod för 

företag att justera sitt resultat genom att manipulera periodiseringar som inte medför effekter 

på företagets kassaflöde. Exempelvis kan företag genom AM skjuta upp planerade 

avskrivningar eller avsiktligt avsätta mindre kapital för osäkra fordringar än vad regelverken 

kräver (Roychowdhury, 2006, s. 336). Till följd av att redovisningsreglerna många gånger är 

flexibla och godtyckliga möjliggörs situationer där företagsledare kan utnyttja sin frihet att 

periodisera kostnader och intäkter. Hur AM mäts i forskning varierar och frågan kring vilken 

metod som är bäst är kontroversiell, men det är vanligt förekommande att AM mäts genom 

användandet av Jones (1991) modell, i mer eller mindre modifierade varianter (t.ex. 

Subramanyam, 1996; Matsumoto, 2002; Gul et al., 2003; Cohen et al., 2008; Cohen & 

Zarowin, 2010). Kortfattat innebär den ursprungliga modellen av Jones (1991) att 

periodiseringar klassificeras som antingen faktiska periodiseringar eller diskretionära, där de 

diskretionära periodiseringarna anses vara måttet på EM.  
 

Litteraturen inom EM föreslår att AM kan användas framgångsrikt av företagsledare för att 

dölja dåliga resultat ett år eller för att senarelägga vinster från ett år till ett annat de gånger 

vinsterna varit ovanligt stora innevarande år (t.ex. DeAngelo, 1988; Gul et al., 2003). AM 

kan med andra ord användas för att inkomstutjämna. Annan litteratur hävdar att AM kan 

användas som ett verktyg för att bättre kommunicera det verkliga fundamentala värdet av 

företaget (Gul et al, 2006; Subramanyam, 2006, s. 278; Jiraporn et al., 2008, s. 623). I just 

det avseendet värdesätts användandet av AM av aktiemarknaden, då det effektivt kan 

kommunicera information kring företagets framtida lönsamhet (Subramanyam, 2006, s. 278). 

Det är emellertid så att vissa är kritiska till AM. Scott (2012, s. 423) menar att AM kan leda 

till en ond spiral om företag fortsätter att skjuta upp sina förluster till senare år och belyser 

vikten av att inse att AM alltid påverkar nästkommande periods resultat i omvänd riktning. 
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Även Behn et al. (2002, s. 28) menar att AM riskerar att ha en reverserande effekt på 

nästkommande periods resultat. 
 

Hur mycket AM som utövas av företagsledare ser olika ut och litteraturen hävdar att det finns 

specifika faktorer som påverkar detta. En sådan faktor är att nivåerna av EM genom AM 

håller sig på låga nivåer i de fall företaget har en hög andel institutionella investerare med 

lång placeringshorisont, då dessa investerare tenderar att verka bolagsstyrande (Hsu & Koh, 

2005, s. 810, Koh, 2007, s. 294-295). Är de institutionella investerarna mer flyktiga i 

ägarskapet i företaget leder det istället till ökad förekomst av AM (Hsu & Koh, 2005, s. 809). 

Det här riktar fokus mot frågan hur viktiga de institutionella investerarna och deras 

placeringshorisont är för att påverka graden av AM inom företag. Litteraturen är dock inte 

ense om de institutionella investerarnas faktiska påverkan, då exempelvis Koh (2007, s. 295) 

menar att AM inte alls är särskilt vanligt förekommande i företag med kortsiktiga 

institutionella ägare som många kritiker menar.  
 

3.2.4 REM - Verklig vinstmanipulering 

En välkänd och omdiskuterad metod vid utövandet av Earnings Management (EM) som 

nämns i litteraturen är “Real Earnings Manipulation” (sv: verklig vinstmanipulering) (t.ex. 

Bartov 1993; Roychowdhury, 2006). En av de mest framträdande studierna inom Real 

Earnings Manipulation (REM) utfördes av Roychowdhury (2006), där författaren genom 

hypotesprövning undersöker REM för alla företag i databasen Compustat mellan åren 1987-

2001. Roychowdhury (2006, s. 336) beskriver REM som företagsledningens avsteg från 

normalt planerade operationella handlingar med avsikten att nå specifika resultatmål. Vidare 

hävdar Roychowdhury (2006, s. 337) att företagsledningars avsikt med REM är att vilseleda 

åtminstone några av företagets intressenter och få dessa att tro att företaget skapat värde 

genom sin normala operationella verksamhet.  
 

Baber et al. (1991) och Bartov (1993) utförde några av de tidigaste studierna inom REM. 

Genom att använda data för 438 industriföretag i USA mellan åren 1977-1987 konstaterade 

Baber et al. (1991) att företag drar ner på de faktiska FoU-kostnaderna om det finns en 

överhängande risk att företaget inte lyckas rapportera positiva resultat eller att de inte lyckas 

öka på sin vinst från föregående år. Genom att minska de faktiska FoU-kostnaderna påverkas 

det faktiska kassaflödet. Detta är något som Behn et al. (2002, s. 28) menar kan påverka 

resultatet med en omvänd effekt under nästkommande rapportperiod, om företaget avstår 

från nödvändiga investeringar för den fortsatta operativa driften. Innan studien av Baber et 

al. (1991) publicerades, som fokuserar på EM och investeringsbeslut, menar Baber et al. 

(1991, s. 818) att tidigare forskare främst bara hade tittat på vilka alternativa 

redovisningsmetoder som används vid EM.  
 

Tidigare studier lägger fram otaliga bevis och exempel på hur företag kan utöva REM. 

Forskningen har dock främst bekräftat tre huvudsakliga metoder för att utöva REM, nämligen 

försäljningsmanipulation (Healy & Wahlen, 1999, s. 369; Roychowdhury, 2006, s. 339; 

Gunny. 2010, s. 856-857), minskning eller senareläggning av godtyckliga kostnader (Baber 

et al., 1991; Bushee, 1998; Roychowdhury, 2006, s. 339; Gunny. 2010, s. 856-857; Scott, 

2012, s. 424) samt överproduktion (Roychowdhury, 2006, s. 339; Gunny. 2010, s. 856-857). 
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Nedan följer en kort genomgång av hur Roychowdhury (2006, s. 340) menar att dessa tre 

huvudsakliga metoder inom REM kan förekomma:   
 

● Försäljningsmanipulation: Metoden innebär att företagsledare ger tillfälliga 

prisrabatter eller fördelaktiga kundkreditvillkor med avsikten att höja årets 

försäljning och nå kortsiktiga vinstmål. Genom att sänka priserna blir marginalerna 

tillfälligt lägre, med förhoppning om en ökad försäljningsvolym för företaget. Den 

ökade försäljningen sjunker sedan med stor sannolikhet under nästa 

redovisningsperiod när priserna återgår till normala nivåer. Förmånligare 

kundkreditvillkor bidrar också till att temporärt öka vinsterna och innebär indirekt 

rabatterade priser med lägre kassaflöden per kund, med förhoppningen om ökade 

intäkter. 

 

● Minskning av godtyckliga kostnader: Företag kan redovisa bättre resultat genom att 

minska de godtyckliga kostnaderna under den aktuella perioden. Det här är utgifter 

som företaget normalt planerat att ha, men tack vare ett pressat resultat senarelägger 

företaget dessa aktiviteter till nästa redovisningsperiod för att upprätthålla bra 

resultat. Godtyckliga kostnader kan innefatta exempelvis FoU-kostnader, 

marknadsföringskostnader, försäljnings- och administrationskostnader samt 

underhållskostnader. 

 

● Överproduktion: I tillverkande företag finns möjligheten att producera mer varor än 

nödvändigt för att möta ett normalt behov. Att överproducera varor medför att 

kostnad för sålda varor (KSV) blir lägre, då de fasta produktionskostnaderna fördelas 

ut på fler enheter och ger en lägre styckkostnad. Detta förutsätter att den marginella 

kostnaden per enhet är oförändrad, och resultatet av att KSV sjunker innebär 

förbättrade operationella marginaler.  

(Roychowdhury, 2006, s. 340) 
 

Utöver ovan nämnda sätt att utöva REM finns även andra verktyg för att uppnå samma 

resultateffekt. Till exempel menar Bartov (1993, s. 854) att en metod att utöva REM är genom 

att sälja tillgångar för att få en inkomst som utjämnar tillfälliga nedgångar i resultatet. Vidare 

menar Healy & Wahlen (1999, s. 369) att befattningshavare kan anpassa lagernivåer, 

inventarieköp eller kundfordringspolicys för att uppnå önskad effekt på nettointäkterna. Ett 

annat alternativ är enligt Scott (2012, s. 422) att förändra avskrivningstakten för att nå ett 

resultat som är likvärdigt med analytikers förväntningar. Är resultatet väldigt bra försöker 

företaget reducera uppvisat resultat genom att redovisa aggressivare avskrivningar och vice 

versa, vilket Scott (2012, s. 425) refererar till som inkomstminimering. Vad som hittills 

berörts visar på några möjliga alternativ företagsledningar har för att utöva REM. 
 

Något som blivit allt vanligare är att kompensera anställda inom företaget med så kallade 

personaloptioner, vilket enligt Skatteverket (u.å.) är “en rätt att i framtiden få köpa aktier till 

ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor”. Bens et al. (2002, s. 368) visar 

på förekomsten av att företag återköper vanliga aktier för att undvika att vinsten per aktie blir 

utspädd när nytillkomna personaloptioner utfärdas, då många analytiker använder vinsten per 

aktie som en indikator på företagets prestation. Aktieåterköp som metod för REM bekräftas 

även i en studie av Hribar et al. (2006). Pengarna som används till aktieåterköpet är resurser 
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som annars hade kunnat gå till andra nödvändiga investeringar inom företaget (Hribar et al., 

2006, s. 25). Emellertid menar Hribar et al. (2006, s. 26) att investerare noterar om företag 

återköper aktier för att nå vinstmål och diskonterar därför den del av vinsten som härstammar 

från själva aktieåterköpet. Ovan nämnda metoder belyser och sammanfattar att det finns 

många olika varianter av REM som företagen kan använda sig av för att uppnå 

resultateffekter.  
 

Fortsättningsvis finns indikatorer i tidigare studier på att företag med vissa specifika 

karakteristiska förutsättningar tenderar att använda sig av REM som metod för att utöva EM. 

Enligt Roychowdhury (2006, s. 365) är förekomsten av REM bland företag positivt associerat 

med förekomsten av skulder, storleken på lagret och fordringar samt tillväxtmöjligheter. Att 

Roychowdhury (2006, s. 365) menar att tillväxtföretag använder sig av REM anser vi är 

förståeligt med paralleller till studien av Skinner & Sloan (2002). Skinner & Sloan (2002, s. 

289) kommer fram till att aktiepriset hos företag med tillväxtmöjligheter straffas hårdare om 

de rapporterar negativa resultatöverraskningar än vad det gör för mogna företag. Författarna 

finner att magnituden i marknadseffekten från överraskande vinster och förluster inte är lika 

stor för mogna företag som för tillväxtföretag (Skinner & Sloan, 2002, s. 289), varför det är 

viktigt för tillväxtföretag att redovisa goda vinster. Något som däremot hävdas bidra till ett 

reducerat användande av REM är förekomsten av sofistikerade (institutionella) investerare i 

företaget (Roychowdhury, 2006, s. 365). 
 

Även då företagsledare kan se tydliga fördelar att använda REM, menar vi att en medvetenhet 

kring efterföljande konsekvenser bör finnas. Roychowdhury (2006, s. 338) hävdar att REM 

kan sänka värdet på företaget, genom att åtgärder som vidtas idag kan påverka framtida 

kassaflöden negativt. Även Behn et al. (2013, s. 28) menar att REM till viss del riskerar att 

ha en reverserande effekt på nästkommande periods resultat. Genom utövande av REM 

hävdar McVay (2006, s. 504) att företag kan försaka långsiktiga intressen, så som FoU-

möjligheter, till förmån för kortsiktiga resultat. Det skall även påpekas att om det erbjuds 

tillfälliga prisnedsättningar på varor idag för att driva upp försäljningen kan det leda till att 

kunder framöver förväntar sig låga priser, vilket enligt Roychowdhury (2006, s. 338) innebär 

en risk för lägre total försäljning om företaget höjer priserna igen under efterföljande period. 

REM kan således i slutändan vara en relativt dyr metod, men den slutliga prislappen för 

utövandet är svår att bedöma. 
 

3.2.5 CS - Omklassificering av kostnader 

Tidigare studier klargör att det främst har forskats inom två huvudsakliga grenar inom 

Earnings Management (EM), nämligen AM samt REM (McVay, 2006, s. 501; Barua, 2010, 

s. 1304; Haw et al., 2011, s. 517). I vår litteratursökning har vi funnit att “Classification 

Shifting” (sv: omklassificering av kostnader) är ett fenomen som i begränsad utsträckning 

omnämnts redan i studier från 1975, då Ronan & Sadan (1975, s. 142) hävdade att företag 

utövar inkomstutjämning över tid genom att omklassificera inkomstposter. Vi menar dock 

att McVay (2006), som är en välciterad studie, är en av de första författarna att inom EM 

sätta ett avstamp för studier om omklassificering av kostnader (CS). Detta bekräftas även av 

tidigare studier (t.ex. Haw et al., 2011, s. 517; Behn et al., 2013, s. 29). Studien av McVay 

(2006) baseras på alla företag i Compustat mellan åren 1988-2003 som uppfyller hennes 
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villkor för studien, vilket ger nästan 77000 årliga företagsobservationer och därmed gör den 

väldigt omfattande. 
  
Vår litteratursökning har visat att tidigare studier definierar CS på likvärdiga sätt. Enligt 

Barua et al., (2010, s. 1485), som är en av flera studier som utvecklat forskningsområdet efter 

McVays artikel (2006), innebär omklassificering att befattningshavare redovisar intäkter, 

kostnader, vinster och förluster på andra poster i resultaträkningen än vad som de normalt 

skulle redovisats enligt gällande redovisningsregler. Detta bekräftas även av Haw et al. 

(2011, s. 517) som menar att företag med avsikt att förbättra de operativa resultatet 

omklassificerar operativa kostnader i resultaträkningen till övriga kostnadsposter. McVay 

(2006, s. 504) beskriver även att denna typ av åtgärd inte medför någon effekt på det 

slutgiltiga resultatet, men har en stor inverkan på investerares förväntningar på företagets 

framtid och således även aktiepriset. 
  
Vidare påpekar Scott (2012, s. 434) att det är naturligt att befattningshavare som inte når 

uppsatta förväntningar försöker lägga fram förklaringar till detta. Avsikten med 

omklassificering av kostnader är alltså att maskera vad resultatet egentligen baserar sig på 

för redovisningsposter, och just omklassificering är för företagets intressenter ett 

svårupptäckt men allvarligt fenomen. Studier menar exempelvis att omklassificering av 

kostnader kan verka oskyldigt, men pekar på det faktum att posterna i resultaträkningen är 

väldigt informativa för den som läser resultaträkningen (Haw et al. 2011, s. 520; Abernathy 

et al., 2014, s. 604). Vidare menar Abernathy et al. (2014, s. 604) att CS kan vilseleda 

företagets intressenter med avseende på hur företaget presterar. Detta exemplifierar Barua et 

al. (2010), som i sin studie undersöker om operativa kostnader omklassificeras till avvecklade 

verksamheter. Barua et al. (2010, s. 1485) menar att dessa omklassificeringar är svåra att 

upptäcka för investerare eftersom avvecklade verksamheter sällan tillägnas mycket 

upplysningar i finansiella rapporter. McVay (2006, s. 506) förklarar att företagets kostnader 

ofta kan vara allt för ospecificerade för att till och med en revisor ska kunna avgöra om den 

är rätt klassificerad. Dock finns det variabler som kan motverka problematiken med 

omklassificering. Till exempel visar tidigare studier att antalet analytiker som följer företaget 

(Behn et al., 2013, s. 27; Skaife et al., 2013b, s. 3) och institutionellt ägarskap minskar 

användandet av omklassificeringar (Skaife et al., 2013b, s. 3). 
  
Vi har i vår litteratursökning funnit att tidigare studier nämner olika metoder för att utöva 

CS. McVay (2006, s. 506) undersöker huruvida företag omklassificerar operativa kostnader 

till samlingsgruppen “speciella poster”, en kostnadspost som sällan ingår i analytikernas 

prognosmodeller. McVay (2006, s. 506) exemplifierar tillvägagångssättet och nämner 

möjligheten att vid fusioner och uppköp (som är en “speciell post”) kamouflera vanliga 

avgifter som att de tillhör den specifika och ovanliga transaktionen. I sin studie finner McVay 

(2006, s. 506) att det år företag redovisar “speciella poster” ökar även operativa vinster, vilka 

sedan reverserar året efter. Detta innebär enligt McVay (2006, s. 506) att CS ofta associeras 

med negativ avkastning i nästkommande redovisningsperiod. FoU-kostnader kan också ses 

som en “speciell post” enligt McVay (2006, s. 504) som vanliga kostnader kan bli 

omklassificerade till, och McVay menar även att FoU är ett kostnadskonto som ofta 

associeras med framtida vinster i företaget. Detta tillvägagångssätt bekräftas av Skaife et al. 

(2013b, s. 28) som belyser att ledningar använder omklassificering av rörelsekostnader till 

FoU-kostnader för att påverka investerares förväntningar om framtida vinster. Skaife et al. 
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(2013b, s. 4) menar att resultatet i studien styrker deras tanke om att omklassificering 

förekommer för att ursäkta dåliga prestationer. Vidare förklarar Skaife et al. (2013b, s. 7) att 

redovisningsreglernas breda tolkning av FoU ger ledningar möjligheter att omklassificera 

rutinkostnader till FoU. 
 

En annan metod är, som vi nämnt ovan enligt Barua et al. (2010, s. 1485), att 

befattningshavare flyttar vanliga operativa kostnader till avvecklade verksamheter eller som 

är under avveckling för att nå eller slå analytikers prognoser. Barua et al. (2010, s. 1499) ger 

också exempel på att ledningar kan ha incitament att skylla dåliga resultat på avslutade 

verksamheter som sålts med förlust genom att omklassificera kostnader till den redan 

negativa resultatenheten. Lail et al. (2014, s. 455) finner att befattningshavare utnyttjar alla 

tillgängliga möjligheter att skifta kostnader på segmentnivå. Studien av Lail et al. (2014, s. 

455, 473) visade även att företag med agentproblem eller mindre konkurrensutsatta företag 

ofta skiftar kostnader till det operativa resultatet, vilket motsäger den litteratur vi hittills gått 

igenom som menar att företag vanligtvis vill försköna det operativa resultatet.  
 

Tidigare studier har även undersökt vad som påverkar förekomsten av CS. Skaife et al. 

(2013b) undersöker vilka faktorer som bidrar till och vad konsekvenserna blir av 

befattningshavares godtyckliga hantering av FoU-kostnader. Studien av Skaife et al. (2013b, 

s. 13) är omfattande och innefattar alla företagsobservationer innehållande FoU-kostnader 

över åren 1996-2012, vilket slutligen ger 38659 årliga företagsobservationer. Skaife et al. 

(2013b, s. 13) nämner att en faktor som bidrar till omklassificering av kostnader är att 

företagen vill rättfärdiga sin prestation om de ej uppnår vinstförväntningarna. Vidare finner 

Haw et al. (2011, s. 519) att hur genomträngande och omfattande omklassificering är i ett 

företag beror på landets rättsliga institutioner, företagets ägarstruktur, vilken typ av revisor 

företaget har samt önskan att nå eller slå analytikers prognoser. Sammanfattningsvis så 

bekräftar detta att det finns olika variabler som påverkar förekomsten av CS, som också har 

bekräftats kan utföras på lite olika sätt. Vidare ska vi reda ut vad som skiljer metoderna åt 

och hur dessa egenskaper inverkar i valet av EM-metod.  
 

3.2.6 Valet mellan AM, REM och CS 

När det kommer till frågan huruvida ett enskilt företag som ämnar att utöva EM ska använda 

sig av AM, REM eller CS lyfter tidigare litteratur för- och nackdelar med vardera metod. Då 

CS inte studerats i samma utsträckning som AM och REM faller det sig naturligt att CS inte 

är lika vanligt förekommande i dessa analyser. Abernathy et al. (2014, s. 600) menar att 

företag ofta kan välja mellan alla tre EM-metoder för att nå sina vinstmål, men att de normalt 

måste väga in skillnaderna på metoderna avseende kostnad, begränsningar och tajmning. 

Exempelvis påverkas den relativa kostnaden för varje EM-metod utav företagets operativa 

miljö och redovisningsmiljö (Abernathy et al., 2014, s. 606). 
 

Alla tre inkomstförskönande metoder väcker enligt McVay (2006, s. 502) förhoppningar om 

lovande framtida resultat. Däremot medför AM och REM en reverserad effekt under 

nästkommande period, medan CS inte medför några nämnvärda framtida effekter (McVay, 

2006, s. 502). Studier har hävdat att CS är den metod som är minst kostsam utav de tre 

nämnda metoderna (McVay, 2006, s. 505; Haw et al., 2011, s. 518; Skaife et al., 2013a, s. 

3). McVay (2006, s. 505) menar att CS är den billigaste metoden eftersom den inte resulterar 
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i några periodiseringar som får omvänd effekt nästa period och då den inte försakar framtida 

möjligheter att växa. Andra studier påpekar också att CS i relation till övriga EM-metoder är 

relativt billigt (Haw et al., 2011, s. 550; Behn et al., 2013, s. 28). Förutsatt att inte ytterligare 

CS utförs den nästkommande perioden kommer alltså nästa periods redovisade resultat vara 

lika med det faktiska resultatet (McVay, 2006, s. 502). Fördelen med CS är även, utifrån 

företagsledarens perspektiv, att det är en metod som är svår för investerare att upptäcka 

(Barua et al., 2010, s. 1485). Abernathy et al. (2014, s. 602) menar också att CS används som 

ett substitut för övriga EM-metoder när dess möjligheter är begränsade, då CS upplevs som 

ett flexibelt verktyg för att utöva EM.  
 

Litteraturen som jämför de olika EM-metoderna fokuserar främst på REM och AM. Gunny 

(2010, s. 856) menar att genom AM riskerar företaget att råka ut för rättsliga tvister om de 

inte presenterat korrekta finansiella rapporter, något som inte är en överhängande risk vid 

REM då företagsledaren själv bestämmer över hur verksamheten drivs ekonomiskt. Vidare 

bör beaktning tas till att AM å ena sidan främst kan tillämpas i slutet av rapportperioden, 

medan REM kan utövas under hela året (Gunny, 2010, s. 856). Å andra sidan kan inte REM 

utövas efter det finansiella årets slut, vilket AM tillåter (Gunny, 2010, s. 856). Jämförs detta 

med CS kan det konstateras att CS är likt AM i detta avseende, som främst kan tillämpas i 

slutet av året men även efter rapportperiodens slut. Fan et al. (2010, s. 1320) hävdar dock att 

CS är mer förekommande under det fjärde kvartalet jämfört med övriga kvartal.  
 

I studien av Graham et al. (2005) menar författarna att företagen hellre tillämpar faktiska 

ekonomiska handlingar genom REM än att tillämpa AM för att manipulera vinster. Att 

företag skulle föredra REM före AM, trots att REM oftast är mer kostsamt för företaget, 

menar Graham et al. (2005, s. 66) kan vara en konsekvens av hur samhället ser på bedrägeri 

efter Enronskandalen från början av 2000-talet. Det här får medhåll från Cohen et al. (2008) 

som visar att efter Sarbanes-Oxley Act (SOX) tillträde år 2002 i USA, som syftade till att 

återställa integriteten i finansiella rapporter genom att hämma bedrägeri och EM, så minskade 

AM signifikant och REM ökade drastiskt. SOX verkar alltså ha påverkat de amerikanska 

företagens metoder för att utöva EM, men den har inte hindrat utövandet av EM, utan snarare 

förflyttat aktiviteten från AM till REM.  
 

Zang (2012) undersökte i en omfattande studie huruvida företagsledare använder REM och 

AM som substitut till varandra. Zang (2012) fann att det sker en avvägning mellan metoderna 

där hänsyn tas till deras relativa kostnader, där företagen väljer att tillämpa den metod som 

är mindre kostsam, något som också bekräftas av Cohen & Zarowin (2010). Vidare menar 

Zang (2012) att företag väljer den metod som passar den aktuella situationen bäst, där hänsyn 

exempelvis tas till när under räkenskapsåret metoden kan utövas. Annan forskning menar 

också att avvägningen påverkas av revisorskvalitén, där företag med hög kvalité på sin 

revision i högre utsträckning använder sig av REM än av AM, då användningen av AM 

begränsas av revisionen (Burnett et al., 2012). Företagsledare har alltså många parametrar att 

ta ställning till om de vill utöva EM på bästa sätt. 
 

3.2.7 Earnings Management och forskning och utveckling 

Beslutsfattare uttrycker enligt Osma & Young (2009, s. 27) oro att FoU-investeringar hos 

företag pressas ner ytterligare till följd av att marknaden kräver kortsiktiga vinster. Osma & 
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Young (2009) drar slutsatsen att företag drar ner på FoU som en reaktion på de kortsiktiga 

vinstkrav som finns, då redovisningen av FoU tillåter stor flexibilitet för att kunna utöva EM. 

Annan tidigare forskning har också funnit bevis att kortsiktiga investeringsbeslut, där FoU-

investeringar skärs ner, tillämpas för att öka resultatet för den innevarande perioden (t.ex. 

Baber et al., 1991; Bushee, 1998; Bange & De Bondt, 1998). Guidara & Boujelbene (2014, 

s. 81) menar att EM genom FoU kan utnyttjas antingen genom AM eller REM. Samtidigt 

finns litteratur som menar att FoU också kan manipuleras genom CS (Skaife et al., 2013b). 

Varför företag sen faktiskt väljer att manipulera FoU skiljer sig åt. Verkställande direktörer 

tenderar exempelvis att skära ner på FoU under deras sista verksamma år (Dechow & Sloan, 

1991) för att kunna uppvisa bra resultat innan deras avgång. Det har även visat sig att det är 

mer troligt att företagsledningar beaktar resultatet för nuvarande period när de överväger just 

FoU-investeringar, jämfört med när de överväger andra kapitalinvesteringar (Baber et al., 

1991). 
 

Att aktivera FoU i balansräkningen är något som är tillåtet enligt IFRS och något som svenska 

noterade publika bolag kan tillämpa. Närmare bestämt är det utvecklingskostnaderna som 

tillåts aktiveras om kostnaden uppfyller en rad kriterier återgivna i IAS 38 p. 57 (FAR 

akademi, 2014, s. 644). Tidigare studier hävdar att aktivering av FoU har ett positivt samband 

med framtida vinster och aktiepriset (Ahmed & Falk, 2006), medan andra hävdar ett negativt 

samband (Cazavan-Jeny & Jeanjean, 2006). Cazavan-Jeny & Jeanjean (2006, s. 55) menar 

att investerare känner osäkerhet kring aktiverade FoU-kostnader då det kan uppfattas som en 

signal om EM. Att företag aktiverar FoU som ett sätt att utöva EM har även bekräftats av 

andra studier (Markarian et al., 2008, s. 246; Cazavan et al., 2011, s. 162). Ahmed & Falk 

(2006, s. 231) menar att det är en värdeskapande möjlighet för företag att kunna välja mellan 

att aktivera eller kostnadsföra sin FoU, då det gör att företag kan aktivera FoU som de tror 

kommer bringa framtida kassaflöden och direkt kostnadsföra de mindre lyckade FoU-

investeringarna.  
 

Det bör belysas att det existerar delade uppfattningar om huruvida själva aktiveringen av FoU 

anses utgöra en grund för EM. I en studie av Persson & Fuentes (2011), gjord på svenska 

noterade bolag, konstaterades det att företagen använder aktivering av FoU som ett redskap 

för inkomstutjämning, något som också går i linje med resultaten från studien av Markarian 

et al. (2008) gjord på italienska noterade bolag. I kontrast med detta så kom Guidara & 

Boujelbene (2014) i sin studie, gjord på franska företag, fram till att företag inte tenderar att 

aktivera FoU-kostnader som ett sätt att inkomstutjämna sina resultat.  
 

I studien av Osma & Young (2009, s. 28), gjord på brittiska företag, konstateras det att 

investerare inte värderar en vinstökning associerad med nedskärningar av FoU lika högt som 

en vinstökning där FoU samtidigt är på normala nivåer. Vidare beskriver Osma & Young 

(2009, s. 28) att hur marknaden reagerar på en nedskärning av FoU beror på hur FoU-

intensivt företaget normalt är samt den upplevda anledningen till nedskärningen. Om FoU-

intensiva företag exempelvis skär ner på FoU i samband med uppvisande av goda resultat, 

oavsett anledning till nedskärningen, är investerare inte särskilt förlåtande till aktionen 

(Osma & Young, 2009, s. 28). För företag som normalt har måttliga nivåer på FoU-

investeringar och skär ner på FoU ett år med bra redovisade resultat så särskiljer investerarna 

på anledningen till FoU-nedskärningen, där de dömer ut nedskärning på grund av 

manipulation och accepterar motiv som rör annat än rent utövande av EM (Osma & Young, 
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2009, s. 28). Resultat från tidigare studier har dock visat att företagsledare är mindre benägna 

att minska på FoU-kostnader för att vända en nedåtgående resultattrend om det institutionella 

ägandet i företaget är högt (Bange & De Bondt, 1998; Bushee, 1998, s. 305), vilket talar för 

att institutionella ägare är mer kontrollerande i företagets räkenskaper och inte vill ha 

kortsiktiga lösningar. Dock visade det sig, kontradiktoriskt, i studien av Bushee (1998, s. 

305) att om institutionell ägarna emellertid har ett väldigt stort ägande i företaget och har hög 

omsättning i sitt aktiehandlande tenderar företaget att utöva mer EM genom FoU, vilket talar 

för att de institutionella ägarna kräver höga resultat på kort sikt av företaget.  
 

3.3 Signalteorin 

Grunden till signalteorin menar Connelly et al. (2011, s. 42) utvecklades år 1973 av Michael 

Spence, som var först med att introducera signalteorin och menade att arbetssökande 

signalerar sin kvalitet till potentiella arbetsgivare genom att uppvisa en för arbetet lämplig 

utbildning. Teorin av Spence (1973) har utvecklats från att enbart handla om signaler på 

arbetsmarknaden till att idag behandlas som en mer allmän teori som kan appliceras på fler 

områden. Connelly et al. (2011, s. 44) menar att signalteorin omfattar en sändare och en 

mottagare av information, och beskriver processen inom signalteorin som att sändaren 

skickar signaler till mottagaren, som i sin tur reagerar på signalen och skickar feedback till 

sändaren. För att applicera detta på vår studie avses sändaren vara företagsledningen som 

skickar finansiell information till investeraren, vilken i sin tur fattar beslut baserade på den 

mottagna informationen, se figur 3. Figuren är egenkomponerad med stöd av Connelly et al. 

(2011, s. 44), där pilarna visar riktningen på hur signalerna fortgår. Vidare är investerarens 

fattade beslut att köpa eller sälja aktier en typ av feedback som företagsledningen kan bedöma 

för att avgöra om deras aktieägare är nöjd med företagsledningens prestation och företagets 

utveckling. 
 

 
Figur 3. Signalteorin i studiens kontext. 

 

Signalteorin kan möjligen återspegla investerares förväntningar på företagens prestationer 

samt företags incitament att uppnå analytikers resultatprognoser. Att signalteorin existerar 

bekräftas även av Matsumoto (2002, s. 510), som hävdar att företagsledningar som vill 

försäkra sig om att möta de ställda förväntningarna på företagets resultat kan, utöver att 
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använda sig av EM, även försöka sänka analytikernas förväntningar. Detta innebär indirekt 

att företaget avser att skicka signaler till externa intressenter med det primära syftet att gynna 

företaget självt istället för att uppvisa en ärlig bild av företagets egentliga prestation.   
 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Studien baseras på en teoretisk referensram beståendes av teorier inom Earnings 

Management (EM) samt signalteorin. Då den teoretiska referensramen till huvudsak består 

av EM-teorier har vi konstruerat en sammanfattande figur för att underlätta läsarens 

förståelse för denna del av referensramen, se figur 4. Figuren ämnar inte belysa kausaliteten 

av något slag och visar inte på hur delarna av EM är viktade mot varandra, utan åskådliggör 

enbart EM på ett lätthanterligt sätt. Vi har inledningsvis gett en övergripande inblick kring 

teorierna inom EM och berört vilka incitament till EM som framkommit i vår 

litteratursökning. Detta har mynnat vidare i en diskussion kring de tre EM-metoderna AM, 

REM och CS, vars existens har bevisats av otaliga forskare. Tidigare studier har funnit att 

vilken metod som tillämpas beror exempelvis på egenskaperna hos det aktuella förtaget, dess 

möjligheter för utövandet av de aktuella metoderna samt det bakomliggande incitamentet till 

utövandet av EM. För att till sist koppla och förtydliga teoriernas relevans för studien förde 

vi också en diskussion specifikt kring EM och FoU.  
 

Signalteorin är den andra utav våra teorier, som vid applicering på vår studie beskriver hur 

företagsledningen skickar signaler till investerare, vilka reagerar på signalen och skickar 

feedback tillbaka till företagsledningen. Trots att vi inte applicerat signalteorin i figur 4 

menar vi att signalteorin kan kopplas till EM då vi hävdar att företagsledningen kan justera 

de signaler de önskar skicka genom EM, där sedan signalteorin beskriver det teoretiska 

förloppet för hur denna signal transporteras. Denna teoretiska referensram utgör härifrån en 

språngbräda från vilken vi kommer bilda hypoteser som avses prövas med multipla 

regressioner. Vår hypotesbildning och praktiska metod beskrivs vidare i kapitel 4, praktisk 

metod. 

 

  
Figur 4. Sammanfattande överblick av Earnings Management. 
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4 Praktisk metod 
Med den teoretiska referensramen presenterad beskriver detta kapitel vilka hypoteser som vi 

formulerar ur teorin och ämnar testa. Kapitlet redogör för studiens forskningsdesign, urval, 

datainsamling, databearbetning samt de bortfall vi noterat. Vidare presenteras de modeller 

och variabler som ligger till grund för regressionsanalysen, följt av de tester vi gör gällande 

multikollinearitet, seriell korrelation samt heteroskedasticitet för att mäta styrkan i 

modellerna. Vi redogör även för en del kritiska moment vi anser finns gällande vår praktiska 

metod och paneldata. 
 

4.1 Hypotesbildning 

I denna studie följer vi deduktionen, vilket innebär att vi utgår från befintliga teorier och 

kunskaper och testar dessa i empirin. För att uppfylla syftet med studien och testa de teorier 

vi redogjort för i den teoretiska referensramen väljer vi att ställa upp hypoteser som kommer 

besvaras med hjälp av regressionsanalyser. Smith (2011, s. 49) menar att hypoteser bör bildas 

utifrån den befintliga teorin för att säkerställa att det vi ämnar testa är grundat i resultat av 

tidigare studier, vilket är något vi ämnar göra. Målet med att ställa hypoteser menar Gilje & 

Grimen (2007, s. 31) är att förklara empiriskt data.  
 

Ett av syftena med vår studie är att möjliggöra en jämförelse mellan våra resultat med ett 

sampel av svenska företag, med resultaten från studien av Skaife et al. (2013b) beståendes 

av ett sampel av amerikanska företag. Skaife et al. (2013b) ställer inte upp hypoteser i sin 

studie, utan beskriver vilka typer av samband de förväntar sig mellan variabler utifrån vad 

tidigare forskning visat. Vi kan förvisso ifrågasätta användandet av hypotesprövning inom 

vårt forskningsområde då det dels inte i alla avseenden finns en bred teoribildning inom 

omklassificering av kostnader (CS) genom kostnadsposten forskning och utveckling (FoU) 

idag och dels då Skaife et al. (2013b) inte ställer upp hypoteser. Emellertid vill vi rättfärdiga 

detta med att vi dels kan använda resultat från studien av Skaife et al. (2013b) som stöd i vår 

hypotesbildning och dels genom att vi använder breda teorier inom EM. Med bakgrund i 

dessa teorier och kunskaper menar vi att vi kan formulera välgrundade gissningar på utfallet 

av vår studies problemformulering, vilket Backman (2008, s. 30) menar är ett typiskt 

tillvägagångssätt när hypoteser skapas. Genom att lyfta fram hypoteser menar vi också att 

det blir ett riktat fokus mot det som är av högsta intresse för vår studie att försöka besvara.  

 

Hypoteser kan antingen ställas upp som en nollhypotes (H0) eller en alternativhypotes (H1), 

där nollhypotesen förutsätter att det inte finns ett samband mellan de aktuella variablerna 

(Smith, 2011, s. 49). Syftet med en nollhypotes är sedan att samla bevis för att kunna förkasta 

den och hävda att den inte stämmer (Smith, 2011, s. 49-50). Viktigt att komma ihåg för att 

vara korrekt i sina slutsatser är att en nollhypotes aldrig kan accepteras, bara förkastas 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 32). Om det inte finns belägg för att det finns en 

kausalitet åt en specifik riktning beskriver Smith (2011, s. 50) att det inte finns något annat 

val än att ställa en nollhypotes. Alternativet till detta är att ställa en alternativhypotes, som 

uttrycker existensen av ett riktat samband (Smith, 2011, s. 50). Eliasson (2013, s. 102) menar 

att både en nollhypotes och en alternativhypotes skall formuleras inför en hypotesprövning, 

vilket vi kommer göra. Likt den arbetsprocess som Eliasson (2013, s. 103) beskriver kommer 

vi att på basis av vårt insamlade data uttala oss om huruvida vi kan tro på alternativhypotesen 
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(dvs. förkasta nollhypotesen) eller om vi inte kan tro på alternativhypotesen (dvs. inte 

förkasta nollhypotesen). Med denna bakgrund i åtanke presenteras härmed studiens första 

noll- och alternativhypotes: 
 

H0A:  Det finns ingen skillnad mellan den prognostiserade FoU-kostnaden och den  

redovisade FoU-kostnaden. 

H1A:  Det finns en skillnad mellan den prognostiserade FoU-kostnaden och den redovisade  

FoU-kostnaden.  
 

Dessa hypoteser (H0A, H1A) uppkom till följd av den diskussion som fördes i den teoretiska 

referensramen i kapitel 3. Det finns otaliga belägg inom teorierna för EM som hävdar att 

resultatmanipulering existerar, vilket det gör genom diverse EM-metoder och med olika 

incitament i åtanke. Då flertalet studier inom området visat att hanteringen av FoU inom 

företag tillåter stor flexibilitet för att kunna utöva EM (t.ex. Baber et al., 1991; Bushee, 1998; 

Bange & De Bondt, 1998; Osma & Young, 2009) formulerar vi en hypotes som ämnar testa 

om FoU-hanteringen är ett verktyg för EM bland svenska noterade publika bolag. Vi menar, 

likt Skaife et al. (2013b), att om det finns en skillnad mellan prognostiserad FoU och 

redovisad FoU så har en omklassificering av kostnader skett. Omklassificering av kostnader 

(CS) menar tidigare forskare är en metod för att utöva EM (t.ex. McVay, 2006; Haw et al., 

2011; Skaife et al., 2013b; Lail et al., 2014). Då Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 32) 

menar att nollhypoteser skall formuleras på ett sätt så att de avviker från det forskaren tror är 

korrekt, blir nollhypotesen att det inte finns en skillnad mellan prognosen och redovisningen. 

Vi tror, med stöd av vad som visats i tidigare forskning, att CS genom FoU förekommer och 

ämnar testa hypotesen på svenska noterade publika bolag.  
 

Om vi efter hypotesprövningen av H0A/H1A kan hävda att omklassificering till FoU-

kostnader existerar bland svenska noterade publika bolag finner vi det intressant att 

undersöka incitamentet bakom det. Ett framträdande incitament inom EM som lyfts fram i 

tidigare forskning är företagens ovilja att rapportera årliga resultatminskningar eller förluster 

(Burgstahler & Dichev, 1997; Park & Shin, 2004; Roychowdhury, 2006; Barua et al., 2010; 

Fan et al., 2010, s. 1308). Det här incitamentet ligger även nära ett annat erkänt motiv till 

EM, nämligen ambitionen att nå företagets finansiella vinstmål (t.ex. Glaum et al., 2004, s. 

72; Graham et al., 2005, s. 5; Roychowdhury, 2006, s. 336; Prencipe et al., 2008, s. 72; Fan 

et al., 2010, s. 1308; Gunny, 2010, s. 886; Skaife et al., 2013b; Guidara & Boujelbene, 2014). 

Från vår teoretiska referensram har vi också med oss att just företagets vinst är en parameter 

som intressenter bryr sig mest om (Graham et al., 2005), varför vi menar att EM bör 

förekomma i de fall när resultatmål inte nås. Då ett av våra syften är att göra en studie som 

är jämförbar med den gjord av Skaife et al. (2013b) i en amerikansk miljö, vill vi därför 

undersöka om CS är förknippat med att företag inte når sina uppsatta resultatmål. Skaife et 

al. (2013b) kom fram till att CS förekommer när företagen inte når de uppsatta resultatmålen. 

Detta leder till att följande hypoteser formuleras för vår studie: 
 

H0B:  Det finns inget positivt samband mellan CS och missat resultatmål.  

H1B:  Det finns ett positivt samband mellan CS och missat resultatmål. 
 

Vi menar likt Skaife et al. (2013b) att ett företag har missat sitt resultatmål om deras resultat 

före extraordinära poster för det innevarande året är lägre än vad det var året innan. Vidare, 
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när vi nu formulerat studiens hypoteser, anser vi att det också är av vikt att belysa att det 

finns risker förknippade med hypotesprövningar. Smith (2011, s. 50) beskriver att forskaren 

kan göra ett av följande två fel: 
 

 Typ 1-fel: att förkasta en sann nollhypotes. 

 Typ 2-fel: att acceptera en falsk nollhypotes. 
 

Sannolikheten för uppkomsten av typ 1-fel menar Smith (2011, s. 50) är den viktigaste att 

försöka minimera utav dessa två typer av fel. Trots detta bör man ändå sträva mot att 

minimera sannolikheten för att typ 2-fel uppkommer och Smith (2011, s. 50) menar att just 

för forskare som skriver en studie inom redovisning så är den största utmaningen att reducera 

nivån av typ 2-fel utan att öka risken för typ 1-fel.  
 

I en statistisk hypotesprövning är signifikansnivån ett mått på vilken risk forskaren är villig 

att ta att förkasta en sann nollhypotes (Lantz, 2014, s. 89). Lantz (2014, s. 85) hävdar att en 

nivå på 5 % är vanligt att använda inom samhällsvetenskapen, varför vi kommer ha den nivån 

som referenspunkt i analysen. Genom val av en signifikansnivå kan vi också justera risken 

för att typ 1-fel och typ 2-fel ska inträffa (Lantz, 2014, s. 90). 
 

4.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen utgör en ram för hur vårt data kommer insamlas och analyseras (Bryman 

& Bell, 2013, s. 62). Forskningsdesignen, eller studiedesignen som det också kallas, kan delas 

in i två grundläggande huvudtyper av studier, nämligen observationsstudie och experimentell 

studie (Lantz, 2014, s. 22, 25). Enligt Körner & Wahlgren (2005, s. 21) innebär en 

experimentell studie att populationen utgörs av en oändlig mängd av möjliga observationer. 

En experimentell studie handlar vidare om att data samlas in genom att urvalet placeras i en 

kontext som är skapad för att överensstämma med den aktuella studiens syfte (Lantz, 2014, 

s. 25). En observationsstudie innebär enligt Lantz (2013, s. 25) att omvärlden studeras “som 

den är”, där forskaren inte påverkar den kontext individerna befinner sig i. Då vi inte kommer 

påverka den kontext vårt sampel befinner sig i menar vi att vi gör en observationsstudie, 

vilket också är i linje med vårt objektiva synsätt i studien. 
 

Vidare kommer vi att göra en retrospektiv studie, vilket innebär att studien baseras på något 

som redan ägt rum (Lantz, 2014, s. 27). Lantz (2014, s. 27) menar att det är vanligt att 

retrospektiva studier är av observationstyp då forskaren i retrospektiv inte kan påverka 

kontexten som undersöks. I vår retrospektiva studie gör vi sedan en tidsserieanalys, vilket 

enligt Lantz (2014, s. 27) innebär att forskaren observerar varje individ i urvalet vid flera 

olika tillfällen i tiden. Alternativet till tidsserieanalysen är att göra en tvärsnittsstudie, som 

Bryman & Bell (2013, s. 77) beskriver innebär att varje individ i studien observeras vid en 

viss tidpunkt. Vår tidsserieanalys kommer ta sig i uttryck som en panelstudie, vilket innebär 

att data samlas in för flera variabler för flera individer, vid flera tillfällen i tiden, för att lyckas 

belysa kausala former av påverkan över tid (Bryman & Bell, 2013, s. 83). Att tillämpa 

paneldata faller sig naturligt då de modeller vi väljer att nyttja i studien, presenterade i kapitel 

4.6, kräver att paneldata används.  
 



38 
 

4.3 Urval 

Innan vi presenterar den metod som ligger till grund för hypotesprövningen kommer vi 

redogöra för vilka enheter det är som kommer undersökas. En population definieras av 

Eliasson (2013, s. 45) som den grupp enheter (individer) forskaren vill uttala sig om. Vår 

studies population är svenska noterade publika bolag som redovisar en FoU-kostnad på minst 

100 svenska kronor (SEK). Med noterade bolag menar vi bolag registrerade på Nasdaq OMX 

Stockholm och NGM Equity. Målpopulationen, som Dahmström (2005, s. 55) menar är den 

del av populationen studien idealt vill undersöka, kommer i vårt fall sammanfalla med 

individerna som ingår i hela populationen. En begränsning görs vidare i att vi tittar på 

observationer mellan åren 2005-2013 i vårt paneldata, där ett företag minst måste ha två år i 

följd av observerade värden för att kunna ingå i urvalet och minst en FoU-kostnad om 100 

SEK ett av åren. Från 1 januari 2005 började IFRS tillämpas i Sverige och medförde nya 

regler för företagsredovisningen, vilket gör att vi tar år 2005 som vårt startår för att få en 

tidsserie där redovisningsreglerna är så lika som möjligt. I vår population ingår inte svenska 

noterade publika finansiella bolag och försäkringsbolag då dessa företag har särskiljande 

redovisningsregler och har en annan kapitalstruktur än övriga bolag. 
  
Studien kommer utgöra en totalundersökning, vilket Eliasson (2013, s. 44) menar är möjligt 

när uttalanden ska göras om en relativt liten grupp individer. Holme & Solvang (1997, s. 182) 

menar att om populationen är liten bör inte ett urval göras, främst då små urval bidrar till 

osäkerhet samt att den extra kostnaden för att studera hela populationen blir förhållandevis 

liten. Vi kommer dessutom använda oss av sekundärdata, som Dahmström (2005, s. 103) 

menar är datamaterial hämtat från olika register och databaser, vilket möjliggör att fler 

individer kan undersökas på ett tidseffektivt sätt. Eliasson (2013, s. 24) menar dock att 

sekundärdata kan medföra problem då forskaren som använder sekundärdata blir bunden av 

det sätt som primärdatat har samlats in. Detta är vi medvetna om och kommer därför söka 

reda på hur de register och databaser vi använder definierar varje specifik redovisningspost 

för att undvika skevhet i resultatet. 
  
Rampopulationen är idealt sett enligt Lantz (2014, s. 102) en förteckning över 

målpopulationen. Om ram- och målpopulationen avviker från varandra talar man enligt 

Dahmström (2005, s. 58) om över- och undertäckning. Övertäckning innebär enligt Körner 

& Wahlgren (2005, s. 13) att ramen innehåller individer som inte tillhör populationen, medan 

undertäckning innebär att vissa individer som tillhör populationen inte kommer med. Dessa 

två typer av täckningsfel ämnar vi att minimera i största möjliga mån när vi inhämtar 

sekundärdata från register och databaser. Till mycket kommer vi förlita oss på att våra valda 

register och databaser ger oss en ram av individer motsvarande hela vår population om 

svenska noterade publika bolag med FoU-kostnad över 100 SEK. Urvalsramen skall visa oss 

exakt vilka individer som ingår i populationen under åren 2005-2013. Vi kommer dock att 

granska det insamlade datat, vidare beskrivet i kapitel 4.4, för att se om individer som inte 

tillhör vår population råkar ha kommit med eller om möjligen individer som tillhör 

populationen måste tas bort på grund av saknade variabelvärden. Vi menar dock att det är 

svårt för oss att upptäcka undertäckning då vi inte ämnar använda flera databaser för att 

inhämta företag (individer), vilket innebär att vi ej kan jämföra möjliga individutfall.  
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4.4 Datainsamling och bortfall 

Tillgång till databaser och information 

I vårt sökande efter lämpligt datamaterial till de modeller som presenteras i kapitel 4.6, har 

vi undersökt datatillgång i databaserna Retriever Business, Thomson Datastream samt 

Amadeus, vilka är de främsta företagsekonomiska databaserna tillgängliga via 

universitetsbiblioteket vid Umeå universitet. Vi har även utan framgång sökt tillträde till 

Compustat som är den databas vår referensstudie Skaife et al. (2013b) använder sig av. 

Huvudsakligen har Amadeus använts för att ladda hem vårt datamaterial, men även Thomson 

Datastream har använts för att komplettera saknad information från Amadeus gällande 

historiska aktiekurser för ett fåtal företag (totalt 59 aktiekurser). I de fall datatillgången har 

varit bristfällig i ovan nämnda databaser har vi även använt oss av företagens 

årsredovisningar, vidare beskrivet senare i detta kapitel. För att avgöra vilka av företagen i 

vårt sampel som tillhör de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, inhämtade vi 

också information från årsberättelser till OMXS30-fonder för vartdera år mellan 2005-2013. 

Vid användandet av Amadeus har vi, för att få förståelse för användning och innehåll, använt 

guider och definitionslistor som varit tillgängliga via databasen samt haft mailkontakt med 

Amadeus supportfunktion i Sverige. Amadeus definition av de variabler vi hämtat från 

databasen återges i Appendix 1. 

 

Bortfall 

Trots att vi definierade kriterier för önskad data från Amadeus gav databasen oss icke 

användbar data. I ett första utkast gav Amadeus oss 70 företag som vi granskade i Microsoft 

Excel. Med hjälp av Skatteverkets hemsida bedömde vi inledningsvis om de företag som 

Amadeus klassade som “onoterat” eller “avnoterat” motsvarade våra kriterier för 

undersökningens urval. Vid denna granskning upptäcktes tre statligt ägda företag samt tio 

företag som varit onoterade under hela vår undersökningsperiod, varpå dessa företag sållades 

bort. För ett företag (A) som avnoterades 2012 hade vi svårt att hitta årsredovisningarna för 

åren innan företaget avnoterades. Då det företaget även saknade många rapporterade värden 

i Amadeus, beslutade vi att sålla bort företaget (A) för att behålla hög tillförlitlighet. Vidare 

gjorde vi bedömningen att sålla bort ett företag (B) som ej redovisade FoU mellan år 2005-

2010, men som diskuterade mycket av sin FoU-verksamhet i årsredovisningarna. Vid en 

kontroll av de värden som Amadeus rapporterat för FoU för företaget (B) under 2011-2013 

jämfört med företagets årsredovisning upptäcktes att dessa inte stämde överens. Beslutet att 

sålla bort företag (B) tog vi eftersom vi ej ansåg oss kunna lita på företagets värden som fanns 

rapporterade i Amadeus, samt för att vi inte anser det lämpligt att estimera variabeln FoU sex 

år i följd då detta skulle sänka resultatets trovärdighet. Ovan nämnda bortfall har lett till att 

vårt sampel i detta läge har minskat från 70 till 55 företag. I övriga fall där vi har företag 

märkta som avnoterade under en del av vår undersökningsperiod använder vi enbart data från 

de år där företaget varit noterat på en aktiv marknad under hela året. Det året företaget blev 

avnoterat eller noterat har alltså inte använts i vår analys, vilket medförde ett bortfall på 47 

st årliga företagsobservationer (vidare kallat: årsobservationer). 

 

Kriterier för datainsamling 

Efter att ha laddat ner data i Amadeus efter våra urvalskriterier gjorde vi en initial överskådlig 

analys av vårt insamlade data. Med hjälp av Microsoft Excel upptäckte vi följande uppenbara 

brister och misstänkta fel i datat: 
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1.   Rapporterat värde saknas, märkt med “n.a.”, 

2.   Rapporterat värde är lika med noll, 

3.   Extremvärden med kraftigt uppseendeväckande förändring i tidsserien. 

 

För att få ett så fullgott och korrekt sampel som möjligt har vi jobbat enligt följande 

regler/kriterier för att åtgärda de upptäckta bristerna i datat.  I de fall Amadeus rapporterat ett 

saknat värde märkt med “n.a.” för ett specifikt år har vi själva inhämtat den saknade 

informationen från företagets årsredovisningar som funnits tillgängliga via respektive 

företags hemsida, alternativt i databasen Retriever Business. Vid inhämtning av saknade 

värden har vi följt Amadeus variabeldefinition (se appendix 1). För att kontrollera 

tillförlitligheten för den manuellt hämtade informationen har vi som en kontroll alltid jämfört 

omsättningen rapporterad av Amadeus med omsättningen hämtad från årsredovisningen för 

det aktuella året. Är omsättningen lika hög i både årsredovisningen och i Amadeus litar vi på 

vår manuella inhämtning. Vi valde omsättningen som referenspunkt då det är en 

förhållandevis lättillgänglig post i resultaträkningen och då den rapporterats av Amadeus för 

samtliga år och företag. I samtliga fall var denna kontroll överensstämmande, vilket gjort att 

vi har kompletterat det nedladdade datat med den manuellt hämtade informationen för 

gällande år. Samma tillvägagångssätt har använts för att kontrollera tillförlitligheten av de 

värden som av Amadeus rapporterats lika med noll. Vidare väljer vi att inte kontrollera 

misstänkta visuella extremvärden, då vi inte har möjligheten att kvalitetssäkra en sådan 

omfattande kontroll av varje rapporterat värde i vårt sampel. Efter den manuella 

informationsinhämtningen saknar vårt sampel slutligen totalt tre stycken värden på årliga 

observationer, där värdet ej kunnat inhämtas utan svårigheter på grund av att 

årsredovisningen har varit i en utländsk valuta. För dessa fall har vi valt att approximera dessa 

saknade värden genom att beräkna medelvärdet för de tre föregående åren. I ett fall hade vi 

inte tillgång till tre historiska år att beräkna ett medelvärde på, varför vi istället använt de tre 

efterföljande åren som bas för vår medelvärdesberäkning. 

 

Datainsamlingens utfall  

Vårt slutgiltiga sampel innehåller 55 företag och har gett oss totalt 392 årsobservationer. 

Metoden vi använt menar vi är i enighet med vår ontologiska och epistemologiska 

ståndpunkt, som innebär att vi ämnar granska datamaterialet så objektivt och värderingsfritt 

som möjligt. Årsobservationerna var relativt jämnt fördelade över hela 

undersökningsperioden, se tabell 1. Vår referensstudie Skaife et al. (2013b) har förvisso 

38659 årsobservationer mellan åren 1996-2012, vilket bland annat kan förklaras av det 

faktum att det finns fler företag i USA än i Sverige. Tidigare studier inom EM har dock haft 

mindre sampel än detta och varit mer likvärdiga vårt sampel. Exempelvis gör Hsu & Koh 

(2005) en studie om EM i Australien med 201 årsobservationer och Markarian et al. (2008) 

samt Prencipe et al. (2008) har 130 respektive 129 årsobservationer i sina studier om FoU 

och EM bland italienska noterade företag. Det här ger stöd för att vårt sampel torde vara 

tillräckligt stort för att möjliggöra statistiska prövningar på inom vårt problemområde.  
 
Tabell 1. Årsobservationernas fördelning över sampelperioden.
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4.5 Databearbetning 

Efter att ha samlat in och korrigerat datat för felaktigheter bearbetade vi datat för att 

möjliggöra en export av vårt datamaterial från Microsoft Excel till SPSS. Denna bearbetning 

bestod av manuella beräkningar av de variabler som inkluderas i modellerna (se kapitel 4.6), 

samt en sammanställning över dessa variabler så att de blev kompatibla för formatet i SPSS. 

Vid manuell databearbetning menar Lantz (2014, s. 177) att bearbetningsfel kan uppkomma, 

så som kodnings- och stansningsfel. Detta är något vi har varit noggranna med att kontrollera, 

då vi är medvetna om riskerna kopplade till den mänskliga faktorn att värden kodas felaktigt 

eller läggs in på fel plats i de filer som ligger till grund för den statistiska analysen. 
 

4.6 Modeller och variabler 

För att uppfylla studiens syfte, besvara våra problemformuleringar och pröva våra ställda 

hypoteser kommer vi nu presentera de modeller som ligger till grund för regressionsanalysen 

av vårt urval. För att testa våra hypoteser i empirin kommer vi använda oss utav två modeller 

vi hämtat från studien av Skaife et al. (2013b), som undersöker om omklassificering till FoU-

kostnader förekommer bland amerikanska företag. Vi har till största möjliga mån använt oss 

av alla variabler som Skaife et al. (2013b) ursprungligen inkluderar i dessa två modeller för 

att underlätta jämförbarhet mellan vår studie och deras studie. Dock har vi ibland behövt ta 

vissa avsteg från modellerna på grund av bristande dataåtkomst. Genom att vi använder 

modeller från artikeln av Skaife et al. (2013b) får vi hjälp att operationalisera de flesta 

begreppen och företeelserna. Då vi i vår studie följer en deduktiv ansats menar Saunders et 

al. (2009, s. 125) att det är viktigt att koncept operationaliseras, det vill säga görs konkreta 

och mätbara, på ett sätt som gör att de kan mätas kvantitativt. 
 

Den första modellen (1) ämnar beräkna den prognostiserade (förväntade) FoU-kostnaden för 

företag i år t och Skaife et al. (2013b, s. 3) beskriver att då modellen fångar upp prognosen 

för FoU så används vidare residualerna för att approximera storleken på omklassificeringen 

till FoU. Det kan noteras att eventuella residualer visar både förekomsten av omklassificering 

av rörelsekostnader till FoU-kostnader samt den omvända riktningen, omklassificering av 

FoU-kostnader till rörelsekostnader. Vi kommer dock fokusera på att endast belysa den ena 

riktningen, nämligen omklassificering av rörelsekostnader till FoU-kostnader. Med hjälp av 

modell 1 ämnar vi besvara hypoteserna H0A/H1A. Modellen ser ut enligt följande: 
 

RD i t = α0 + β1 RD i t-1 + β2 NETCASH i t-1 + β3 PROFIT i t-1 + β4 SIZE i t-1 + β5 OVERI i t-1 

+ β6 NONOP_CF i t + ε i t 
 

Modell 1.  

Där, 

 

RD i t = prognostiserad FoU-kostnad för företag i år t. 

RD i t-1 = FoU-kostnaden delat med den totala försäljningen för företag i år t-1. 

NETCASH i t-1 = likvida medel minus kortfristiga skulder, delat med den totala försäljningen, 

för företag i år t-1. 

PROFIT i t-1 = resultat före extraordinära poster, delat med den totala försäljningen, för 

företag i år t-1. 
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SIZE i t-1 = naturliga logaritmen av ett plus den totala försäljningen för företag i år t-1.  

OVERI i t-1 = den genomsnittliga decilrankningen av likvida medel delat med totala tillgångar, 

samt hävstången (där hävstången är multiplicerad med minus ett så att de mer negativa 

värdena får en lägre decilrankning) för företag i år t-1. Rankningen av vardera värde delas in 

i ett intervall mellan noll och ett och sedan beräknas ett genomsnittsvärde av de två 

rankningarna för varje unik företagsobservation. 

NONOP_CF i t= nettokassaflödet från investeringsverksamheten plus nettokassaflöde från 

finansieringsverksamheten, delat med den totala försäljningen för företag i år t-1. 

ε i t = slumpterm (residual) 
 

I regressionsanalysen använder vi redovisade FoU-värden som den beroende variabeln samt 

de oberoende variablerna beskrivna ovan, för att lyckas få ut residualen (ε i t ) och alla 

betaskattningar i modellen. Tidigare FoU-kostnader (RD i t-1) menar Skaife et al. (2013b, s. 

10) är utgångspunkten när budgeten för innevarande års FoU-kostnad görs då många 

kostnader är relativt fasta från ett år till ett annat (t.ex. löner och forskningsutrustning). Därför 

väntar vi oss ett positivt samband mellan RD i t-1 och RD i t. Skaife et al. (2013b, s. 11) menar 

vidare att också NETCASH i t-1 väntas ha ett positivt samband med RD i t med motiveringen 

att när företaget har mer likvida medel så kommer mer investeras i FoU. Även vi väntar oss 

därför ett positivt samband mellan NETCASH i t-1 och RD i t.  
 

PROFIT i t-1 och SIZE i t-1 är två variabler som Skaife et al. (2013b, s. 11) menar att 

företagsledningar tar ställning till i början av året när budgeten för FoU år t ska sättas. Vi 

kommer dock inte att uttala oss om hur dessa variabler kan komma att inverka på RD i t, då 

även Skaife et al. (2013b, s. 11) menar att det är svårt att veta om större och mer lönsamma 

företag satsar mer pengar på FoU eller om deras incitament till FoU-investeringar avtar med 

växande framgång. När det kommer till OVERI i t-1, som visar sannolikheten på förhand att 

ett företag över- eller underinvesterar i projekt, förväntar sig dock Skaife et al. (2013b, s. 12) 

ett positivt samband till RD i t. Skaife et al. (2013b, s. 12) menar att när företag har god 

tillgång på likvida medel och har en låg hävstång är de mer benägna att överinvestera i FoU, 

varför även vi väntar oss ett positivt samband mellan variabeln och RD i t. Den sista variabeln 

i modellen (1) är NONOP_CF i t, där vi likt Skaife et al. (2013b, s. 12) väntar oss ett positivt 

samband till RD i t då tillgång till kontanter och externt kapital möjliggör FoU-investeringar. 

Då OVERI i t-1 och NONOP_CF i t medför mer komplicerade beräkningar, med fler 

antaganden från vår sida, presenterar vi hur dessa variabler är beräknade i Appendix 2. 
 

För att vidare testa om företagsledningar omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader 

när uppsatta resultatmål inte nås (dvs. hypoteserna H0B/H1B) använder vi även oss av en 

andra modell (2), där vi likt Skaife et al. (2013b, s. 16) använder oss av residualerna från 

modell 1 som värde på företagets omklassificering till FoU (RD_CS i t): 
 

RD_CS i t = α0 + β1 MISSED_BENCHMARK i t + β2 AUDITOR i t + β3 FOLLOWING i t + 

β4 BTM i t + β5 LOGMV i t + β6 LOSS i t + ε i t  
 

Modell 2. 

Där, 
 

RD_CS i t = residualerna från modellen över prognostiserade FoU-värden för företag i år t. 
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MISSED_BENCHMARK i t  = dummyvariabel som sätts till 1 om företagets resultat före 

extraordinära poster vid år t har minskat från år t-1, och sätts till 0 annars, för företag i. 

AUDITOR i t = dummyvariabel som sätts till 1 om företaget revideras av någon av följande 

revisionsbyråer: Ernst & Young, Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers (“Big Four”), 

och sätts till 0 annars, för företag i år t. 

FOLLOWING i t = dummyvariabel som sätts till 1 om företaget inte tillhör OMXS30, och 

sätts till 0 annars, för företag i år t.  

BTM i t = bokfört värde på eget kapital dividerat med marknadsvärdet på eget kapital vid 

slutet av det innevarande året, för företag i år t. 

LOGMV i t = naturliga logaritmen av marknadsvärdet på det gemensamma egna kapitalet i 

början av året, för företag i år t.  

LOSS i t = dummyvariabel som sätts till 1 om resultat före extraordinära poster är negativ vid 

år t, och sätts till 0 annars, för företag i. 

ε i t = slumpterm 

 

Från modellen (2) väntar vi oss ett positivt samband mellan MISSED_BENCHMARK i t och 

RD_CS i t till följd av att flertalet studier bekräftat att Earnings Management (EM) används 

för att lyckas nå vinstmål (t.ex. Glaum et al., 2004, s. 72; Graham et al., 2005, s. 5; 

Roychowdhury, 2006, s. 336; Prencipe et al., 2008, s. 72; Fan et al., 2010, s. 1308; Gunny, 

2010, s. 886; Skaife et al., 2013b; Guidara & Boujelbene, 2014). Till denna variabel 

inkluderas även AUDITOR i t och FOLLOWING i t som vi menar visar på egenskaper hos 

företag som kan relateras till att de inte når sina resultatmål. Skaife et al. (2013b, s. 17) samt 

Francis et al. (1999, s. 31-32) menar att en revisor från ”Big Four” kan begränsa möjligheten 

för företag att utöva EM-metoder så som AM, vilket öppnar upp för att CS blir en av få 

kvarstående EM-metoder att använda och därför kan öka i omfattning. Dock kan det 

argumenteras för att en större revisionsbyrå rimligen besitter större kompetens och därför 

istället motverkar omfattningen av CS. Parallellt med detta menar dock McVay (2006, s. 506) 

att revisorer har svårt att avgöra om kostnader är rätt klassificerade, vilket skulle tala för att 

AUDITOR i t inte påverkar RD_CS i t. Samtidigt menar Haw et al. (2011, s. 519) att hur 

omfattande CS är i företag beror på vilken revisor företaget har. Till följd av de 

motsägelsefulla teorierna uttrycker vi inte hur den förväntade kausaliteten är riktad mellan 

AUDITOR i t och RD_CS i t.  
 

FOLLOWING i t menar vi ger en fingervisning för om företag som är mer bevakade av 

analytiker än andra företag utövar CS i mindre utsträckning än andra. Tidigare studier har 

visat att antalet analytiker som följer företaget minskar användandet av omklassificering 

(Behn et al., 2013, s. 27; Skaife et al., 2013b, s. 3), varför vi väntar oss ett positivt samband 

mellan FOLLOWING i t och RD_CS i t. Från variabeldefinitionen av FOLLOWING i t gör vi 

ett avsteg från definitionen använd av Skaife et al. (2013b, s. 17), som i sin studie tittar på 

antalet analytiker som gör prognoser för företaget i denna variabel, då vi ej har tillgång till 

denna data. Vi menar att vår egenkonstruerade approximation av variabeln ger en 

fingervisning angående om företag som är mer bevakade av analytiker utövar mindre CS. Vi 

menar att företag som tillhör OMXS30, som är de trettio mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen, granskas av fler analytiker än övriga företag.  
 

BTM i t, LOGMV i t och LOSS i t är variabler inkluderade i modellen (2) för att Skaife et al. 

(2013b, s. 18) menar att dessa fångar upp faktorer som påverkar huruvida företag når sina 
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resultat. Vi kommer inte, i likhet med Skaife et al. (2013b, s. 18), att göra prediktioner kring 

vilka samband dessa variabler har till RD_CS i t då det inte är självklart hur tillväxtmöjligheter 

(BTM i t), storlek (LOGMV i t) och begränsade resurser (LOSS i t) påverkar förekomsten av 

omklassificering till FoU. Dessa variabler är inkluderade för att utgöra kontrollvariabler i 

modellen. 
 

Ett avsteg vi gjort från modellerna av Skaife et al. (2013b) är att vi ej har med variabeln 

INST_INV i modell 2, som tar hänsyn till andelen aktier som ägs av institutioner. Variabelns 

relation till förekomsten av omklassificering till FoU skulle vara av intresse att granska, då 

Skaife et al. (2013b, s. 3) menar att institutionellt ägarskap minskar användandet av CS. Vi 

har dock ej tillgång till denna typ av information och menar att innebörden av denna variabel 

är svår att modellera och fånga upp på andra sätt än genom att titta på just antalet 

institutionella ägare. Litteraturen kring detta har dock varit motsägelsefull, där vissa hävdar 

att institutionella investerare minskar EM i företag (Bange & De Bondt, 1998) och där andra 

menar att deras ägarskap snarare uppmanar till EM inom företagen (Bushee, 1998, s. 305). 

Dock inverkar faktorer så som investerarnas placeringshorisont en hel del på vad resultaten 

inom litteraturen hävdar.  
 

Med hjälp av SPSS och Microsoft Excel kommer vi först och främst genomföra OLS-

regressioner (ordinary least square) med modellerna beskrivna ovan. Vidare kommer vi 

granska korrelationskoefficienter, ANOVA-utskrifter, förklaringsgraden (R2) och 

signifikanstest för att avgöra modellernas giltighet. Dessa tester och utfallet från dem 

beskrivs närmare i kapitel 5 där empirin presenteras. Där kommer även en diskussion föras 

kring hur vi hanterar misstänkta extremvärden i studien. Vidare finns tre tester som Smith 

(2011, s. 81) menar att forskare bör genomföra för att undersöka styrkan i OLS-

regressionsmodellen, nämligen tester rörande multikollinearitet, seriell korrelation samt 

heteroskedasticitet. Samtliga tre tester kommer vidare att behandlas i vår studie och 

presenteras nedan. 

 

4.7 Multikollinearitet 

När två förklarande variabler i en multipel regression är starkt korrelerande (r) med varandra, 

det vill säga det finns ett samband mellan variablerna, existerar multikollinearitet (Körner & 

Wahlgren, 2005, s. 174). Måttet r kan anta värden mellan 1 och -1, där värden nära 1 visar 

på ett starkt positivt samband och där värden nära -1 visar på ett starkt negativt samband 

(Lantz, 2014, s. 91). Är sambandet istället svagt mellan variablerna är r nära noll (Lantz, 

2014, s. 91). Körner & Wahlgren (2005, s. 174) beskriver att vid multikollinearitet så 

förklarar två variabler i praktiken samma sak, varpå forskaren bör överväga att bara låta den 

ena variabeln ingå i modellen. Genom att bara ta med den ena av dessa två variabler menar 

Körner & Wahlgren (2005, s. 174) att modellen blir enklare och gör att skattningen av 

regressionskoefficienterna ökar i säkerhet. Vikten av att minska korrelationen mellan de 

förklarande variablerna för att öka pålitligheten i modellen belyses även av Smith (2011, s. 

81). 
 

Vi kommer att undersöka multikollinearitet genom att titta på r samt VIF (Variance Inflation 

Factor), presenterad i kapitel 5. Studenmund (2014, s. 272) menar att värdet på r ger en 

indikation på om multikollinearitet föreligger. Vidare beskriver Studenmund (2014, s. 272) 
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att vissa forskare använder 0,8 som kritiskt värde på r, men att denna typ av indikator ska 

användas med försiktighet om studien innehåller fler än två förklarande variabler. Eftersom 

våra modeller innehåller fler än två förklarande variabler väljer vi därför också att undersöka 

VIF. Enligt Studenmund (2014, s. 273) är VIF ett enkelt mått att använda som ger 

indikationer på hur mycket multikollineariteten har ökat variansen i koefficienterna. 

Tumregeln för att bedöma VIF menar Studenmund (2014, s. 274) är att ett VIF-värde som 

överstiger 5 indikerar att multikollinearitet föreligger. Studenmund (2014, s. 274) poängterar 

dock att VIF är en indikator som, likt många andra indikatorer, har vissa svagheter och att 

värdet bör betraktas med viss försiktighet.  
 

4.8 Seriell korrelation 

Vid studier som baserar sig på data från tidsserier menar Studenmund (2014, s. 322) att det 

är vanligt förekommande med seriell korrelation. Seriell korrelation, som även kallas 

autokorrelation, innebär enligt Moore et al. (2011, s. 708) att värden för en variabel påverkas 

av värdet på samma variabel under föregående period, vilket bryter mot ett grundläggande 

statistiskt antagande om att alla observationer är oberoende varandra. Vår studie baseras på 

sekundär paneldata, och det är därför av vikt för oss att undersöka och diskutera eventuella 

trend- och säsongseffekter som kan vara inneboende i våra observationer.  
 

För att undersöka om variablerna i en modell innehåller seriell korrelation menar Westerlund 

(2005, s. 195) att en forskare kan använda sig av främst två tester; LM-testet och Durbin-

Watsons test. Vi väljer att använda oss av Durbin-Watsons test, då Westerlund (2005, s 198) 

hävdar att det är ett mer exakt test som kan användas även vid få observationer jämfört med 

LM-testet, som dessutom kan anses vara ett approximativt test. Beräkningarna kan ses i 

kapitel 5. Studenmund (2014, s. 334) menar att d-statistikan, som används för att mäta seriell 

korrelation i ett Durbin-Watson-test, kan anta värden mellan 0-4, där 0 indikerar stark positiv 

seriell korrelation och fyra indikerar en stark negativ seriell korrelation. Vidare menar 

Studenmund (2014, s. 334) att ingen seriell korrelation föreligger om d-statistikan antar ett 

värde på 2. Avslutningsvis kan tilläggas att Westerlund (2005, s. 197) nämner att värdet från 

Durbin-Watsons test kan jämföras med ett kritiskt värde som beror på antalet observationer 

och förklarande variabler. I tabellen som Westerlund (2005, s. 197) presenterar går det att 

utläsa kritiska värden för när Durbin-Watsons test indikerar positiv seriell korrelation på 5 % 

signifikansnivå. Tabellen innehåller värden för maximalt 100 observationer och fyra 

förklarande variabler, vilket ger ett kritiskt lägsta värde på 1,61. Detta kritiska värde stiger 

med antalet observationer och förklarande variabler, varpå vi anser att 1,61 är ett bra 

riktvärde för att bedöma om seriell korrelation förekommer i vår studie. 
 

4.9 Heteroskedasticitet 

Vid genomförande av en linjär regression menar Gujarati (2003, s. 387) att ett viktigt 

grundläggande antagande är att avvikelserna är homoskedastiska, dvs. de har samma varians. 

Motsatsen, heteroskedasticitet, förekommer om värdena för de beroende och oberoende 

variablerna inte har liknande varianser (Saunders et al., 2009, s. 462-463). Studenmund 

(2014, s. 380) menar att konsekvensen av existensen av heteroskedasticitet är den samma 

som konsekvensen för seriell korrelation, vilket är att hypotestestningen inte blir pålitlig. I 

och med att vi använder oss av tvärsnittsdata (som en del av vårt paneldata) och har ett sampel 
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med företag av olika storlek finns stor sannolikhet att årsobservationerna ej har liknande 

varians och att heteroskedasticitet därmed förekommer. För att avgöra om heteroskedasticitet 

existerar väljer vi att grafiskt plotta residualerna (residualerna i kvadrat) mot de skattade 

värdena på de beroende variablerna likt den metod Gujarati (2003, s. 401-402) beskriver, 

vilket kan göras efter att vi skattat vår regressionsmodell. Om de oberoende och de beroende 

variablerna har liknande varians skall punkterna i grafen vara spridda på ett osystematiskt 

sätt, vilket skulle tyda på att heteroskedasticitet inte existerar (Gujarati, 2003, s. 402). 
 

4.10 Kritik mot den praktiska metoden  

Kritik mot datainsamling och databearbetning 

När vi hämtade data från Amadeus fick vi ursprungligen med företag som inte tillhörde vår 

population. Dessutom var vissa värden felrapporterade eller saknades, exempelvis fanns 

endast information om företagets marknadsstatus för det senaste året och ingen information 

framgick om när det blivit noterat/avnoterat. Avsaknaden av information ledde till att vi 

kompletterade vårt ursprungliga data med information från bland annat årsredovisningar. 

Nackdelen med att manuellt inhämta information är att det uppstår en inneboende risk att de 

värden som inhämtas är felaktiga av olika anledningar. Fördelen med att manuellt inhämta 

data, vilket naturligtvis genomförts med stor noggrannhet, menar vi är att det ger oss ett 

betydligt större sampel med fler sammanhängande år. I många fall saknades ett enda värde 

för ett företag och år, vilket i viss mån hade kunnat lösas med en approximering. Vi menar 

dock att den manuella inhämtningen gör samplet mer verklighetsförankrat jämfört med vad 

en approximation av ett värde för ett år hade inneburit, samtidigt som risken elimineras att 

forskaren ersätter ett nollvärde, som var korrekt redovisat, med en approximation. Vad gäller 

vår variabel AUDITOR i t innehöll databasen endast information om företagets revisor för det 

senaste tillgängliga året. I en debattartikel av Dan Brännström (2011), generalsekreterare på 

FAR, framhävs det som vanligt förekommande att revisorers uppdrag sträcker sig över en 

längre period. Då vi endast har revisionsinformation om ett år, tar vi stöd av Brännström 

(2011) och gör ett antagande om samma revisor över hela undersökningsperioden. Vi är dock 

medvetna om att företagen naturligtvis kan ha bytt revisor över tiden, och vi har därför 

ytterligare antagit att de företag som genomfört ett byte av revisor under vår sampelperiod 

har bytt till en storleksmässigt jämförbar revisor, dvs. hade företaget en ”Big Four”-revisor 

gör vi ett antagande om att företaget även efter bytet revideras av en annan byrå inom ”Big 

Four”.  
 

Kritik mot paneldata 

Vår paneldatastudie, som skapats med hjälp av Amadeus, kommer att baseras på en 

obalanserad panel, vilket enligt Lantz (2014, s. 28) innebär att minst en individ som vi 

undersökt vid någon tidpunkt inte har undersökts vid samtliga tidpunkter. Enligt Bryman & 

Bell (2013, s. 83) uppstår problem när det är bortfall i paneldata då det kan vara så att de 

individer som lämnar undersökningen skiljer sig från dem som är kvar, vilket kan ge 

snedvridna resultat. Detta problem är inte något vi kommer försöka korrigera för, dock har 

vi analyserat antalet årsobservationer för vartdera år mellan 2005-2013 och kan konstatera 

att årsobservationerna var relativt jämnt fördelade över perioden, se tabell 1 i kapitel 4.4. Vi 

anser dock att användandet av paneldata är nödvändigt dels för att kunna följa modellerna 

från studien av Skaife et al. (2013b) och dels för att Scott (2012, s. 424) menar att om man 
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bättre vill kunna upptäcka och förstå Earnings Management bör man tänka i termer av flera 

perioder, eftersom att det då är lättare att upptäcka metoder så som inkomstutjämning.  
 

Fortsättningsvis bör också kritik riktas mot att använda data spridd över en tidsserie. 

Exempelvis menar Smith (2014, s. 145) att strukturella förändringar kan ha ägt rum inom 

företagen/industrin eller att redovisningsmetoden ändrats under den aktuella tidsserien. Detta 

är som ovan nämnt en av anledningarna till att vi valde sampelperiod från och med år 2005, 

då IFRS implementerades i Sverige. Dock kvarstår problemen med tvärsnittsdata, 

exempelvis att företag kan klassificera finansiella poster på olika sätt (Smith, 2014, s. 144). 

Detta påverkar även paneldatat, vilket självklart kan ge snedvridande resultat i slutändan. 

Andra problem med tvärsnittsdata som Smith (2014, s. 144) lyfter är att databasen kan 

utesluta företag som blivit fusionerade, uppköpta eller gått i konkurs. Dessa problem kan 

finnas i vårt datamaterial, men är något vi inte kommer undersöka vidare och är dessutom 

problem som är svåra att hantera.  
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5 Empiri 
Kapitlet syftar till att presentera studiens resultat. Resultaten inkluderar utförda tester för 

multikollinearitet, seriell korrelation samt heteroskedasticitet. Vidare behandlas den 

deskriptiva statistiken följt av en presentation av resultaten från de multipla regressionerna 

och korrelationsmatriserna. Kapitlet avslutas med att belysa hur de multipla regressionerna 

och korrelationsmatriserna hade fallit ut om de justerats för extremvärden.  
 

5.1 Multikollinearitet  

I tabell 2 presenteras korrelationsmatrisen för variablerna i modell 1. Skaife et al. (2013b) 

redovisar inte korrelationen mellan de oberoende variablerna i sin motsvarighet till modell 

1, men vi väljer ändå att göra denna beräkning för att bättre beskriva vårt data. 
 
Tabell 2. Korrelationsmatris 1 för modell 1.

 

Av tabell 2 framgår att modell 1 innehåller värden som visar på tendenser till 

multikollinearitet. När korrelationen (r) antar värden nära noll är sambandet mellan 

variablerna svagt, vilket gäller i de flesta fall i tabellen ovan. Dock framgår det att det finns 

tre värden som överstiger 0,8, som indikerar att multikollinearitet kan föreligga. Högst 

korrelation finns mellan variablerna PROFIT i t-1 och RD i t-1 med ett negativ värde på -0,983, 

vilket innebär att en ökad lönsamhet medför en minskning i FoU och vice versa. Vi ser även 

höga värden på r mellan PROFIT i t-1 och NETCASH i t-1 (-0,812), samt mellan RD i t-1 och 

NETCASH i t-1 (0,838). Tittar vi på VIF-värdena ser vi att RD i t-1 samt PROFIT i t-1 har värden 

över den kritiska gränsen 5.0, vilket indikerar problem med multikollinearitet.  
 

Som tidigare nämnts kan det diskuteras om högt korrelerande oberoende variabler bör 

uteslutas ur modellen för att få en säkrare skattning. Skaife et al. (2013b) presenterar inte 

korrelationen mellan de oberoende variablerna i modell 1 i sin studie, vilket gör att vi inte 

kan jämföra hur likvärdiga resultaten är. Vi anser dock att det inte är aktuellt att utesluta 

någon variabel i modell 1, främst då vi avser utföra en studie som är så jämförbar som möjligt 

med den av Skaife et al. (2013b). Även Studenmund (2014, s. 276) menar att det i de flesta 

fall är bäst att inte justera modellen på grund av misstänkt multikollinearitet då det ofta kan 

göra mer skada än nytta. Då inte heller Skaife et al. (2013b) belyser denna aspekt i sin 

redogörelse för modellen väljer vi med stöd av ovan förda resonemang att inte justera för den 

misstänkta multikollineariteten. Granskar vi sedan resultaten från samma analys av modell 

2, se tabell 3 nedan, ser resultaten bättre ut.  
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Tabell 3. Korrelationsmatris 2 för modell 2.

 

Korrelationsmatrisen i tabell 3 visar få tecken på korrelation mellan de oberoende variablerna 

i modell 2.  Det största värdet som någon utav korrelationskoefficienterna antar är -0,715, 

följt av det näst största värdet på -0,428. Dessa två värden ger vissa indikationer på att 

multikollinearitet kan förekomma, varpå vi också undersöker VIF-värdena för alla oberoende 

variabler. VIF-värdena ligger under det kritiska riktvärdet 5, med det högsta värdet noterat 

på 2,355, vilket inte ger indikationer på existens utav multikollinearitet. Skaife et al. (2013b, 

s. 41) finner inte heller tendenser på multikollinearitet i sin version av modell 2 i sitt sampel 

och får, precis som vi, den högsta korrelationen mellan LOGMV i t och FOLLOWING i t.  
 

5.2 Seriell korrelation & Durbin-Watsons test 

Våra Durbin-Watsons tester resulterade i relativt låga värden för både modell 1 och 2, med 

värden på 0,227 respektive 0,315. Som ovan nämnt är 2.0 riktvärdet för att ingen seriell 

korrelation tenderar att föreligga och ett värde nära noll indikerar att det förekommer en 

positiv seriell korrelation. Då våra värden är relativt nära noll tyder det på att det förekommer 

seriell korrelation i våra modeller. De företagsspecifika årsobservationerna kan alltså inte 

antas vara oberoende av varandra, vilket bryter mot ett grundläggande statistiskt antagande. 

Detta bekräftas även av att resultaten är långt under det kritiska värde på 1,61 som 

diskuterades av Westerlund (2005, s. 197). Detta anser vi är föga förvånande då vårt data 

baseras på upp till åtta företagsspecifika årsobservationer i följd och det faller sig naturligt 

att föregående års redovisade värde har viss inverkan på framtida perioders redovisade 

värden.  
 

Om forskaren ämnar rätta till den misstänkta seriella korrelationen nämner exempelvis 

Westerlund (2005, s. 190) att det finns två åtgärder att använda sig av, nämligen Newey-

West test eller en skattning av GLS-estimatorn. I denna studie gör vi valet att endast belysa 

att seriell korrelation existerar utan att korrigera den misstänkta problematiken i våra 

modeller. Detta val grundar sig dels i att ett av studiens syfte är att till största möjliga mån 

replikera studien gjord av Skaife et al (2013b), vilket gör att vi ej vill avvika från våra 

uppsatta modeller, och dels i det faktum att våra förkunskaper inom ekonometri är 

begränsade. Att göra ekonometriska beräkningar menar vi riskerar leda till att modellernas 

tillförlitlighet äventyras snarare än stärks. Vi tar fortsättningsvis med oss resultaten ifrån 

dessa tester, som indikerar existens av seriell korrelation, i vår bedömning av modellernas 

giltighet. 
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5.3 Heteroskedasticitet 

För att kunna uttala oss om huruvida heteroskedasticitet existerar i våra modeller har vi 

grafiskt plottat residualerna i kvadrat mot de skattade värdena för de beroende variablerna 

för modell 1 respektive modell 2 (se Appendix 3). Vi studerar punkternas spridning i grafen 

vilket ger oss en indikation på om heteroskedasticitet existerar. Då vi tydligt kan se att 

punkterna i båda graferna för respektive modell är spridda på ett systematiskt sätt så tyder 

det på att den beroende och de oberoende variablerna inte har liknande varians och att 

heteroskedasticitet förekommer.  
 

Då homoskedasticitet är ett viktigt antagande i en regression åtgärdar vi den misstänka 

heteroskedasticiteten genom en metod presenterad av Hayes & Cai (2007), vilket kommer 

göra hypotesprövningen mer pålitlig. Hayes & Cai (2007) är en välciterad artikel och har 

publicerats i en vetenskaplig tidskrift, vilket vi menar stärker metodens tillförlitlighet. 

Metoden estimerar standardfelen i OLS-regressionen som anpassas för den inneboende 

heteroskedasticiteten och Hayes & Cai (2007) beskriver hur denna metod kan användas 

genom ett skript i SPSS, vilket är en metod vi anammat. Genom användandet av detta skript 

ändras inte de skattade värdena på koefficienterna som faller ur den multipla 

regressionsanalysen, men standardfelen och signifikanstesterna av koefficienterna justeras 

till nivåer som kan anses vara närmare modellens sanna värden. De justerade standardfelen 

och signifikansnivåerna som faller ur denna modellering presenteras i tabell 6 och 7 nedan, 

där också de enskilda värdena diskuteras i detalj. Vi menar att våra modeller fortsättningsvis 

kan anses vara jämförbara med de uppsatta av Skaife et al. (2013b) då betaskattningarna och 

residualerna inte påverkas av denna modellering.   
 

5.4 Deskriptiv statistik 

För att lära känna det datamaterial vi använder oss av i vår studie, innehållandes 55 företag 

och totalt 392 årsobservationer, ger vi nedan en överblick utav variablernas medelvärde, 

median, minimivärde samt maximumvärde för modell 1 och 2. Alla värden som presenteras 

i tabell 4 och 5 har beräknats med tusentals svenska kronor (tSEK) som grund. Datat vi 

presenterar har inte justerats för misstänka extremvärden på grund av att vi inte vill utesluta 

någon observation i vår totalundersökning. Vi kommer dock att behandla frågan om huruvida 

en praktisk metod där vi utesluter extremvärden hade gett oss annorlunda resultat, vidare 

presenterat i kapitel 5.7 nedan. I kapitel 5.7 diskuteras även för- och nackdelar kring valet att 

behålla alla observationer. 
 

Av tabell 4 nedan går det att utläsa att medelvärdet för den redovisade FoU-kostnaden (RD i 

t) bland våra årsobservationer var dryga 874 miljoner SEK. Spridningen för detta värde är 

dock stor, med ett lägsta värde på noll och ett högsta noterat på 15 miljarder SEK. Medianen 

(50 miljoner SEK) avslöjar dock att de flesta årsobservationerna ligger i det lägre spannet 

och att enstaka högra värden verkar orsaka ett förhöjt medelvärde. Tittar vi vidare på den 

laggade variabeln RD i t-1 ser vi att i genomsnitt hade företagen FoU-kostnader motsvarande 

54 % av försäljningen. Här kan vi dock notera samma tendens som för variabeln RD i t, det 

vill säga att det låga medianvärdet (0,05) talar för att några enstaka höga observationer drar 

upp medelvärdet. 
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Tittar vi närmare på variabeln NETCASH i t-1
10 kan det noteras att medianen är negativ (-

0,19), vilket innebär att mer än hälften av våra årsobservationer har kortfristiga skulder som 

överstiger tillgången på likvida medel. Vidare har variabeln NONOP_CF i t en stor variation 

mellan det lägsta (-16,28) och högsta (24,31) värdet. Medianen (0,00) och medelvärdet (0,04) 

för denna variabel visar tendenser till att runt hälften av årsobservationerna har ett positivt 

nettokassaflöde från investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. I övrigt 

menar vi att medianen och medelvärdet för övriga variabler hänger ihop på ett 

tillfredställande sätt utan större avvikelser att notera.  

 
Tabell 4. Deskriptiv statistik för modell 1.

 

Gällande variablerna för modell 2, som kan ses i tabell 5 ser vi att 48 % av årsobservationerna 

har missat sitt resultatmål (MISSED_BENCHMARK i t = 0,48). Vi ser också att 30 % utav 

årsobservationerna har ett negativt resultat före extraordinära poster (LOSS i t = 0,30), vilket 

tyder på att vårt sampel har en spridning med både positiva och negativa resultat. De 

deskriptiva statistikorna visar även på ytterligare intressanta aspekter. Exempelvis går det att 

utläsa att 92 % av årsobservationerna har reviderats utav ett en byrå tillhörande “Big Four” 

och att merparten av företagen inte tillhör OMXS30 (FOLLOWING i t = 82 %). 
 

Vidare åskådliggörs det att vårt sampel i genomsnitt har ett bokfört värde på sitt egna kapital 

som motsvarar 61 % av marknadsvärdet (BTM i t= 0,61). Gällande variabeln RD_CS i t, som 

visar residualerna från modell 1 över prognostiserade FoU-värden, ser vi att medelvärdet är 

noll, vilket är det naturliga för sammanställningen av residualer. Medianen för denna variabel 

är drygt -457 miljoner SEK, vilket tyder på att de flesta årsobservationerna har en negativ 

residual. Den negativa residualen innebär att det prognostiserade FoU-värdet är högre än det 

redovisade vi beräknat enligt modell 1.  
 

                                                
10 = (likvida medel - kortfristiga skulder) / totala försäljningen. 
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Tabell 5. Deskriptiv statistik för modell 2.  

 

 

5.5 Multipel linjär regression - Modell 1 

Vidare återstår det i presentationen av studiens empiri att lyfta fram resultaten från de 

multipla linjära regressioner som utförts för modell 1 respektive modell 2, samt 

korrelationerna mellan de oberoende och de beroende variablerna. Nedan när vi pratar om 

korrelation kommer vi åsyfta till korrelationen mellan den oberoende och den beroende 

variabeln. Inledningsvis kommer en redogörelse för modell 1 att läggas fram. 
 

För att beskriva sambandet som den beroende variabeln har till vardera oberoende variabel 

tittar vi på korrelationskoefficienten (r). Antar r värden nära noll är sambandet svagt mellan 

två variabler, medan värden nära 1 eller -1 innebär att sambandet är starkt positivt respektive 

starkt negativt (Lantz, 2014, s. 91). Korrelationerna för modell 1 presenterades i tabell 2 i 

början utav empirikapitlet. Det kan fastställas att det inte existerar starka korrelationer mellan 

variabeln RD i t och de oberoende variablerna. De högsta värdena noterar vi för SIZE i t-1 

(0,468) och OVERI i t-1 (-0,234). Detta innebär att det finns ett positiv samband mellan det 

prognostiserade FoU-värdet och storleken på företaget, samt ett negativt samband mellan det 

prognostiserade FoU-värdet och sannolikheten på förhand att ett företag över- eller 

underinvesterar i projekt. Resterande oberoende variabler har en korrelation inte långt från 

noll. Dock skall det poängteras att bara för att två variabler korrelerar med varandra så måste 

inte ett orsakssamband finnas mellan dem. Lantz (2014, s. 91) beskriver att det till exempel 

kan finnas en tredje variabel inblandad som påverkar den korrelation vi ser mellan två 

variabler. 
 

Vidare presenterar vi en sammanställd utskrift från vår regression av modell 1 gjord i SPSS, 

se tabell 6.  
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Tabell 6. Resultaten från den multipla regressionen för modell 1. 

 

Förklaringsgraden (R2) för modellen ligger på 24,50 %, vilket enligt Moore et al. (2011, s. 

106) innebär att 24,50 % av variationen i den beroende variabeln kan förklaras utav 

variationen i de oberoende variablerna. Justerad R2, som tar hänsyn till antalet oberoende 

variabler i modellen och justerar det vanliga R2 för detta (Smith, 2011, s. 82), ligger på 23,40 

%. Variansanalysen (ANOVA) ger oss ett F-värde som enligt Saunders et al. (2009, s. 463) 

visar på den övergripande sannolikheten att ett samband mellan den beroende variabeln och 

alla de oberoende variablerna har uppstått av en slump. F-värdet i vår modell är 20,855, vilket 

ger en signifikans på 0,000 och gör att vi kan hävda att minst en av koefficienterna i vår 

modell är skiljd från noll och att sambandet inte uppstått av en slump. Alla årsobservationer 

fick höga värden på sina residualer (slumptermen), och vi ser en spridning på residualvärdena 

med både positiva och negativa tecken.  
 

Vidare granskar vi p-värdena i tabell 6, som beskriver om den oberoende variabeln har ett 

linjärt samband till den beroende variabeln (Körner & Wahlgren, 2005, s. 173). Saunders et 

al. (2009, s. 463) beskriver att p-värdena visar sannolikheten för att ett samband mellan två 

variabler har uppstått av en slump. Det kan konstateras att konstanten (interceptet) i modellen 

samt SIZE i t-1 är båda signifikanta på 1-procentsnivån, där SIZE i t-1 har ett positivt samband 

till RD i t. OVERI i t-1, som är signifikant på 5-procentsnivån, har också ett positivt samband 

till RD i t. Den sista signifikanta variabeln i modellen är RD i t-1, som är signifikant på 10-

procentsnivån och har ett positivt samband till den beroende variabeln. Resterande oberoende 

variabler (NETCASH i t-1, PROFIT i t-1 och NONOP_CF i t) kan vi inte hävda har en signifikant 

betydelse i modellen som ämnar att prognostisera ett värde på FoU-kostnaden för året. Alla 

samband som vardera koefficient har fått går att utläsa i tabell 6 ovan.  
 

Granskar vi koefficienterna för vardera variabel kan vi se att alla antar värden som är uppe 

på miljontals SEK, vilket har uppstått till följd av att de oberoende variablerna ofta är små då 

de antingen är logaritmerade eller är bråktal med den totala försäljningen i nämnaren. 

Tolkningen av vardera koefficient kan upplevas som avancerad till följd av att de oberoende 

variablerna tagits fram med hjälp av matematiska beräkningar. För att exemplifiera kan dock 



54 
 

beskrivas att om kvoten FoU-kostnaden genom den totala försäljningen (dvs. RD i t-1) ökar 

med en enhet, leder det till att värdet på den prognostiserade FoU-kostnaden ökar med ca. 

555 miljoner SEK.  
 

5.6 Multipel linjär regression - Modell 2 

Den multipla linjära regressionen som gjorts för modell 2 presenteras nedan. Inledningsvis 

ämnar vi dock att belysa korrelationen som den beroende variabeln (RD_CS i t) har mot 

vardera oberoende variabel i modellen. Korrelationerna (r) för modell 2 presenterades i tabell 

3 i början utav empirikapitlet. Det kan konstateras att inga starka korrelationer finns mellan 

den beroende och de oberoende variablerna i denna modell. Detta innebär att den beroende 

variabeln som visar på förekomsten av omklassificering till FoU-kostnader inte har starka 

samband till någon av de oberoende variablerna. Sambandet till variablerna FOLLOWING i 

t (-0,289) samt LOGMV i t (0,186) är de starkaste i denna modell. MISSED_BENCHMARK i 

t, som är en variabel studien ämnar hypotespröva, får det lägsta värdet i modellen med ett r 

på 0,042. Detta innebär att det inte verkar finnas ett samband mellan omklassificering till 

FoU-kostnader och att missa uppsatta resultatmål.  
 

Lantz (2014, s. 152) beskriver ett scenario vi menar är av intresse att lyfta, vilket är att när 

korrelation till synes verkar existera så kan det förekomma ett omvänt orsakssamband där 

modellens beroende variabel påverkar den oberoende variabeln och inte tvärtom. Modell 2 

består nämligen av variabler från samma år och har inte laggade oberoende variabler likt 

modell 1. Även fast korrelationerna i modell 2 kan anses vara relativt svaga menar vi att detta 

bör finnas i åtanke i kommande analys. Vidare presenteras nu utskriften från regressionen av 

modell 2, se tabell 7 nedan. 
 
Tabell 7. Resultaten från den multipla regressionen för modell 2. 

  

 

För modell 2 ligger förklaringsgraden (R2) på 12,80 %, vilket säger oss att 12,80 % av 

variationen i den beroende variabeln RD_CS i t kan förklaras av variationen i de oberoende 
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variablerna. Justerad R2, som är en förklaringsgrad som tar hänsyn till antalet oberoende 

variabler i modellen, antar värdet 11,50 %. F-värdet som vi fått från ANOVA-beräkningen 

ger ett värde på 9,437 och innebär att vi signifikant (p = 0,000) kan hävda att minst en av 

koefficienterna i modellen är skiljd från noll. Sambandet i modell 2 har alltså inte skett av en 

slump. 
 

Vidare granskar vi även koefficienterna för modell 2. Det går att uttyda av tabell 7 att två 

variabler (FOLLOWING i t samt LOSS i t) är signifikanta på 1-procentsnivån. Dessa två 

variabler är dummyvariabler och exempelvis blir tolkningen av LOSS i t att om 

årsobservationen har ett resultat före extraordinära poster som är negativt så ökar den 

prognostiserade omklassificeringen av rörelsekostnader till FoU-kostnader med 998 miljoner 

SEK. FOLLOWING i t har, till skillnad från LOSS i t, ett signifikant negativt samband till den 

beroende variabeln RD_CS i t.  
 

Granskar vi tabellen ytterligare går det även att utläsa att AUDITOR i t är signifikant på 5-

procentsnivån och har ett positivt samband till RD_CS i t, vilket betyder att om den aktuella 

årsobservationen har en revisor från “Big Four” så ökar det prognostiserade beloppet av 

omklassificering av rörelsekostnader till FoU-kostnader. Vad gäller övriga koefficienter i 

modellen (konstanten, MISSED_BENCHMARK i t, BTM i t och LOGMV i t) så kan vi ej dra 

slutsatser kring huruvida ett samband till den beroende variabeln har skett av en slump eller 

inte då de är osignifikanta. MISSED_BENCHMARK i t som är en variabel vi ämnar 

hypotestesta genom hypoteserna H0B/H1B ser vi har ett negativt samband till RD_CS i t, men 

är osignifikant med ett p-värde på 0,872. Sambanden för övriga osignifikanta variabler i 

modellen går att utläsa i tabell 7. Till följd av att de oberoende variablerna i modell 2 är 

dummyvariabler, logaritmerade värden eller kvotvärden, ser vi höga värden på 

koefficienterna för regressionsmodellen med tal över miljontals SEK.  
 

5.7 Multipel linjär regression 1 och 2 - korrigerade för extremvärden 

I vår studie har vi gjort valet att göra regressioner baserat på data som inte korrigerats för 

eventuella extremvärden. Studien baseras på en totalundersökning och därför menar vi att vi 

på bästa sätt uppfyller syftet med studien genom att ta med alla observationer som finns 

tillgängliga. Dock tvingades vi ta bort vissa årsobservationer på grund av saknade värden, 

men det är något som ligger utom vår kontroll att ändra på. Då vi är medvetna om att enskilda 

extremvärden kan inverka stort på resultatutfallet väljer vi att kort belysa hur utfallet hade 

sett ut om de multipla linjära regressionerna i vår studie hade korrigerats för extremvärden, 

detta för att öka medvetenheten om hur vårt datamaterial ser ut inför analysen av våra 

årsobservationer som är okorrigerade för extremvärden.  
 

För att försöka korrigera för extremvärden valde vi en metod där vi “trimmar” vårt 

datamaterial genom att eliminera årsobservationer under den 2a percentilen och över den 98e 

percentilen baserat på y-värdet i modell 1. Det resulterade i att vi eliminerade 16 

årsobservationer. De årsobservationer som återstod efter denna trimning utgjorde även 

samplet för modell 2, då modell 2 bygger på värdena från modell 1. Med detta sampel utan 

extremvärden kan vi konstatera att det inte blev stora skillnader i resultatet jämfört med vårt 

datamaterial som inte justerats för potentiella extremvärden. Moore et al. (2011, s. 95) skriver 

förvisso att värdena på korrelationskoefficienterna påverkas starkt av enstaka extremvärden, 
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men vi noterade inga nämnvärda skillnader i korrelationerna när vi justerade 

årsobservationerna för extremvärden.  
 

Vidare jämför vi skillnaden i utfallet för den multipla regressionsmodellen 1 när vi utesluter 

potentiella extremvärden. Förklaringsgraden (R2) sjunker från 24,50 % till 21,28 % och F-

värdet sjunker från 20,855 till 7,074, men är ändå fortfarande signifikant (p = 0,000). Från 

att tidigare ha tre osignifikanta koefficienter (av totalt sju koefficienter) i modellen blir fem 

koefficienter osignifikanta när denna justering görs. Granskar vi sedan utfallet för skillnaden 

i den multipla regressionsmodellen 2 när vi jämför hela samplet mot ett sampel justerat för 

extremvärden ser vi att R2 sjunker från 12,80 % till 11,39 % och att F-värdet sjunker från 

9,437 till 8,581, men behålls signifikant med ett p-värde på 0,000. Från att modell 2 tidigare 

hade fyra osignifikanta koefficienter (av totalt sju koefficienter) får modellen nu endast tre 

koefficienter osignifikanta. Genom att justera modell 2 för extremvärden blev BTM i t 

signifikant på 1-procentsnivån från att tidigare ha varit osignifikant.  
 

Vi kan konstatera att genom trimning av modellerna så faller resultatet ut något annorlunda. 

Fördelen med att trimma sitt datamaterial lyfts fram av Lantz (2014, s. 131), som menar att 

uteslutande av enskilda extremvärden kan leda till att en mer rättvisande regressionslinje kan 

tas fram, vilket i teorin kan ge mer sanna värden på R2, F-värdet och p-värdet. Dock nämner 

Lantz (2014, s. 132) också problematiken kring att de uteslutna observationerna kanske 

innehöll för studien väsentlig information och att det finns en risk att vi drar slutsatsen att 

standardavvikelsen för y-värdet är lägre än vad den faktiskt är i verkligheten. För- och 

nackdelar kring vårt val att arbeta med datamaterial som inte justerats för extremvärden 

existerar, varför vi ovan valt att belysa detta faktum.  
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6 Analys 
Utifrån den tidigare presenterade empirin kommer vi vidare att analysera resultaten. 

Inledningsvis lyfter vi några grundläggande aspekter kring jämförbarheten mellan vår studie 

och referensstudien av Skaife et al. (2013b). Vidare kommer analysen huvudsakligen utgå 

ifrån våra två multipla regressioner som inte utesluter extremvärden, där vi även avser att 

jämföra utfallet från dem med utfallet från vår referensstudie. Vi kommer även att ge en 

sammanfattande bedömning av modellernas tillförlitlighet genom att diskutera resultaten 

från utförda tester gällande multikollinearitet, seriell korrelation samt heteroskedasticitet. I 

enighet med vår forskningsstrategi förhåller vi oss objektiva och värderingsfria till resultaten 

i största möjliga utsträckning och strävar efter att knyta analysen till vår teoretiska 

referensram. 

 

6.1 Inledande analys av jämförbarheten med vår referensstudie  

I ett inledande skede ämnar vi att på ett objektivt sätt belysa aspekter som vi menar kan ha 

bidragit till att vår studies resultat skiljer sig åt från resultaten av Skaife et al. (2013b). En 

tydlig skillnad framträder vid en jämförelse av omfattningen på studiernas sampelstorlek. 

Vårt sampel innehåller 392 årliga företagsobservationer (årsobservationer), vilket vi med 

stöd av tidigare studier visat är tillräckligt stort, medan Skaife et al. (2013b, s. 13) har ett 

sampel som är nästan 99 gånger större med hela 38659 årsobservationer. Att samplet i Skaife 

et al. (2013b) är så pass mycket större anser vi dock inte är förvånande då deras studie sträcker 

sig över en längre tidsperiod i kombination med att det finns betydligt fler amerikanska 

företag än svenska som grund för samplet. Skillnaden kan dock ha bidragit till de olika 

resultat från empirin vi ser, vilket kommer belysas senare i analysen. Vidare kan det faktum 

att vi inhämtat majoriteten av vårt data från databasen Amadeus medan Skaife et al. (2013b) 

använt Compustat ha bidragit till att vi fått olika data, till följd av att databaserna kan 

definiera poster från balans- och resultaträkningen på olika sätt. 
 

Vidare bör tydliggöras att studierna skiljer sig från varandra gällande vilket regelverk som 

ligger till grund för samplet. Studien av Skaife et al. (2013b) baseras på företag i en 

amerikansk miljö där företagen redovisar enligt US GAAP, vilket skiljer sig från svenska 

företag som följer IFRS. Regelverkens utformning skiljer sig åt, där den största skillnaden är 

att IFRS tillåter aktivering av utvecklingskostnader, och ger därmed ett större utrymme för 

subjektiva bedömningar vid redovisningen av FoU. Svenska företag kan även i viss mån välja 

om de vill tillämpa IFRS eller RFR 2 tillsammans med Årsredovisningslagen, ÅRL, vilket 

öppnar upp för ytterligare olikheter mellan studierna. Teoretiskt sett menar vi att dessa 

skillnader i regelverk kan utgöra en av flera bidragande faktorer till att de slutgiltiga 

resultaten för studierna skiljer sig åt. 
 

6.2 Förekomsten av omklassificering till FoU-kostnader - Modell 1 

Vår studies huvudsakliga problemformulering är “i vilken grad omklassificerar svenska 

noterade publika bolag rörelsekostnader till forsknings- och utvecklingskostnader?”, varför 

vi inleder analysen med att behandla frågan huruvida vi kan bekräfta förekomsten av 

omklassificering till FoU-kostnader. Vidare är ett av studiens syften att kunna uttala oss om 
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hur omfattande förekomsten av omklassificering är. För att belysa frågeställningens 

väsentlighet för studien utformades följande hypoteser:  
 

H0A:  Det finns ingen skillnad mellan den prognostiserade FoU-kostnaden och den  

redovisade FoU-kostnaden. 

H1A:  Det finns en skillnad mellan den prognostiserade FoU-kostnaden och den redovisade  

FoU-kostnaden.  
 

För att kunna genomföra en hypotesprövning och besvara vår huvudsakliga 

problemformulering använde vi oss av modell 1, presenterad i kapitel 4.6, som ursprungligen 

initierades av Skaife et al. (2013b). Modell 1 ämnar beräkna den prognostiserade FoU-

kostnaden för varje årsobservation som sedan jämförs mot årsobservationens faktiskt 

redovisade FoU-kostnad. Denna jämförelse gav för oss upphov till en differens (residual) 

mellan det prognostiserade och det redovisade värdet för alla enskilda årsobservationer, 

vilket vi menar utgör storleken av den förekommande omklassificeringen. Innan vi fastställer 

att omklassificering existerar är det dock av stor vikt att diskutera modellens tillförlitlighet 

för att kunna avgöra om vi kan förkasta H0A. Vi menar att om modellen kan anses vara 

tillförlitlig så kan vi förkasta H0A, då empirin visade på höga residualer för alla 

årsobservationer. I processen att utveckla en slutgiltig analys av modellens giltighet ämnar 

vi också analysera de enskilda koefficienterna för de oberoende variablerna i modellen (se 

tabell 6) för att belysa om de dels är signifikanta och dels om de har den kausala riktning som 

vi på förhand förväntade oss. 
 

Av empirin framgår att modell 1 har en justerad förklaringsgrad på 23,40 %, vilket för våra 

förhållanden får anses vara ett relativt högt värde. Vi kan förvisso sätta vår justerade 

förklaringsgrad i relation till Skaife et al. (2013b, s. 15) som får en justerad förklaringsgrad 

för modell 1 på hela 76,23 %, vilket är väldigt högt. Gör vi dock en överskådlig jämförelse 

med andra erkända artiklar som gjort studier inom omklassificering av kostnader (CS) ser vi 

exempelvis att Barua el at. (2010) som högst får en justerad förklaringsgrad på 8,0 % i sina 

regressioner och Fan et al. (2010) som högst en justerad förklaringsgrad på 5,26 %. Detta 

säger oss att det är vanligt förekommande med lägre värden än det vi fick, vilket gör att vi är 

tillfreds med modellens förklaringsgrad. Vidare bör nämnas att modell 1 har ett signifikant 

F-värde med ett tillhörande p-värde på 0,000, vilket gör att vi statistiskt kan säkerställa att 

sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna inte har uppstått av 

en slump.  
 

Granskar vi de enskilda delarna modellen är uppbyggd av bör först nämnas att konstanten i 

modellen kan på 1-procents signifikansnivå hävdas bidra till att förklara prognostiserat värde 

på FoU (RD i t), vilket är positivt för modellens tillförlitlighet. Fortsättningsvis visade sig 

föregående års FoU-kostnad (RD i t-1) vara signifikant på 10-procentsnivån, vilket kan 

jämföras med Skaife et al. (2013b) där RD i t-1 var signifikant på 1-procentsnivån. 

Signifikansnivån på 10 % är högre än den normalt kritiska nivån om 5 % som Lantz (2014, 

s. 85) hävdar finns inom samhällsvetenskapen, dock är det faktum att RD i t-1 är positivt och 

signifikant i linje med det positiva samband som vi förväntade oss på förhand mellan RD i t-

1 och RD i t. Det kan alltså hävdas att föregående års FoU-kostnad används som en bas vid 

budgetering av kommande års FoU-kostnader, vilket vi inte finner förvånande då föregående 

års siffror ofta används som bas när en ny budget fastställs.  
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Tillgången på likvida medel (NETCASH i t-1) och hur lönsamt företaget är (PROFIT i t-1) 

visade sig dels ha svaga korrelationer till den beroende variabeln och dels vara osignifikanta 

i modellen. Resultatet står i motsats till det resultat Skaife et al. (2013b) fick med tydliga 

signifikanser på dessa två variabler. Varför Skaife et al. (2013b) får dessa variabler 

signifikanta i sin modell medan vi inte får det kan diskuteras. Skillnaden kan exempelvis bero 

på att företagen i vårt svenska sampel spenderar en viss summa på FoU-kostnader oberoende 

av hur lönsamma de för tillfället är och hur mycket likvida medel de för närvarande besitter, 

eller så ligger förklaringen i något relaterat till modellens uppbyggnad. Oavsett tänkbara 

förklaringar är det inte optimalt att ha icke signifikanta variabler i en regressionsmodell, 

vilket vi är medvetna om vid vår fortsatta helhetsbedömning av modellens och resultatets 

tillförlitlighet.  
 

Ett förväntat samband vi uttalat oss om är att storleken på företaget (SIZE i t-1) påverkar hur 

stor den prognostiserade FoU-kostnaden är, vilket i vår modell blev signifikant på 1-

procentsnivån. Även korrelationen till den beroende variabeln är hög (r = 0,468, se tabell 2). 

Ju större företaget är, sett till sin totala försäljning, desto högre blir den prognostiserade FoU-

kostnaden enligt vår modell. Paradoxalt nog är inte SIZE i t-1 statistiskt signifikant för Skaife 

et al. (2013b). Samma motsägelsefulla mönster ser vi när vi granskar signifikansen för 

koefficienten till OVERI i t-1, som visar sannolikheten på förhand att ett företag över- eller 

underinvesterar i projekt. OVERI i t-1 har en signifikans på 5-procentsnivån i vår modell, 

medan Skaife et al. (2013b) inte får ett statistiskt säkerställt samband mellan OVERI i t-1 och 

RD i t. Resultatet från vår modell visade på ett positivt samband mellan OVERI i t-1 och RD i t 

vilket låg i linje med våra förväntningar. Genom OVERI i t-1 ser vi alltså att en god tillgång 

på likvida medel tillsammans med en låg hävstång verkar göra företag mer benägna att 

överinvestera i FoU, vilket ger ett högre prognostiserat FoU.  
 

Vidare visade regressionsanalysen att icke-operativt kassaflöde (NONOP_CF i t) ej blev 

signifikant i modell 1 (p = 0,848), vilket kan jämföras med Skaife et al. (2013b) som på 1-

procents signifikansnivå visar att variabeln bidrar till att förklara prognostiserat FoU. Att våra 

resultat skiljer sig åt markant menar vi kan bero på olika potentiella anledningar. Exempelvis 

medförde begränsade valmöjligheter i databasen Amadeus att vår version av NONOP_CF i t 
bygger på en uträkning som inkluderar hela nio variabler från en resultaträkning respektive 

balansräkning, samtidigt som Skaife et al. (2013b) ej i detalj definierar hur NONOP_CF i t 

beräknas i deras modell. Detta faktum, att Skaife et al. (2013b) ej i detalj redovisar alla 

tabeller och definitioner, har hämmat delar av våra replikationsmöjligheter, vilket kan ligga 

till grund för att olikheter i våra resultat har uppstått. Vidare bör nämnas att NONOP_CF i t 

har väldigt svag korrelation till RD i t i vår modell, vilket möjligen kan förklaras av den 

relativt stora spridningen mellan det högsta och lägsta värdet av NONOP_CF i t i vårt sampel. 

En sammanställning av signifikanstesterna för variablerna i modellen presenteras i tabell 8. 

I tabellen, som baseras på en 10-procentig signifikansnivå, åskådliggörs vår studies utfall 

jämfört med utfallet i artikeln av Skaife et al. (2013b).  
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Tabell 8. Sammanställning av signifikanta variabler i modell 1. 

Variabler Signifikant i vår modell 1 Signifikant i Skaife et al. (2013b) 

Konstant Ja Nej 

RD i t-1 Ja Ja 

NETCASH i t-1 Nej Ja 

PROFIT i t-1 Nej Ja 

SIZE i t-1 Ja Nej 

OVERI i t-1 Ja Nej 

NONOP_CF i t Nej Ja 

 

 

I vår helhetsbedömning av modell 1 är det även väsentligt att belysa de tester vi utförde 

gällande multikollinearitet, seriell korrelation samt heteroskedasticitet. Vi kunde se tendenser 

till multikollinearitet i modellen, men för att få en studie jämförbar med Skaife et al. (2013b) 

valde vi att inte justera för detta och uteslöt inga variabler ur modellen. Detta faktum kan 

påverka modellens tillförlitlighet, men då Skaife et al. (2013b) varken presenterade 

korrelationerna mellan de oberoende variablerna i modell 1 eller till synes har justerat 

modellen till följd av denna aspekt, menar vi att detta ej torde dra ner på vår egen modells 

riktighet i jämförelse med Skaife et al. (2013b). Vidare såg vi genom ett Durbin-Watson test 

att datat, som vi på förhand misstänkte, har en inneboende positiv seriell korrelation. För att 

värna om jämförbarheten med studien av Skaife et al. (2013b) ansåg vi det mest lämpligt att 

inte justera för den seriella korrelationen, då referensstudien inte ger några indikationer på 

att de korrigerat för liknande problem. Heteroskedasticiteten, som vi såg existerade, justerade 

vi dock för genom en metod av Hayes & Cai (2007), vilket gör att vår hypotesprövning blir 

mer pålitlig och styrker de slutsatser vi senare väljer att dra. Trots att Skaife et al. (2013b) till 

synes inte justerar för heteroskedasticitet, menar vi att vi fortsatt håller oss jämförbara med 

Skaife et al. (2013b), detta då metoden av Hayes & Cai (2007) inte ändrar de skattade värdena 

på koefficienterna i regressionen, mer detaljerat beskrivet i kapitel 5.3. 
 

Ovan förda resonemang kring våra resultat från empirin menar vi ligger till grund för en 

sammanfattande bedömning av modellens och således våra resultats tillförlitlighet. 

Resultaten från regressionen gällande modell 1 visar att fyra av modellens sju koefficienter 

är signifikanta på minst 10-procentsnivån. I ljuset av Skaife et al. (2013b) menar vi att det 

står sig bra då de i sin studie har fyra av sju koefficienter signifikanta. Vi menar vidare att 

modellen har en god justerad förklaringsgrad, tillsammans med ett starkt signifikant F-värde, 

vilket gör att vår sammanfattande bedömning blir att modell 1 kan anses vara tillförlitlig. 

Justeringen för heteroskedasticitet vi genomförde menar vi stärker modellen, medan vårt val 

att inte justera för multikollinearitet och seriell korrelation kan anses vara en svaghet, men är 

i enighet med ett av studiens syften att hålla oss jämförbara med vår referensstudie. 

Resultaten från modell 1 genererade höga residualer för samtliga årsobservationer, som visar 

på skillnad mellan prognostiserat och redovisat FoU, vilket medför att vi kan förkasta H0A 

och acceptera H1A. 
 

H0A:  Det finns ingen skillnad mellan den prognostiserade FoU-kostnaden och den  

redovisade FoU-kostnaden.   FÖRKASTAS 
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H1A:  Det finns en skillnad mellan den prognostiserade FoU-kostnaden och den redovisade  

FoU-kostnaden.  BEKRÄFTAS 

 

Resultatet i modell 1 innebär att företags redovisade FoU-kostnad skiljer sig från den 

prognostiserade, vilket vi med stöd av Skaife et al. (2013b) menar indikerar på att en 

omklassificering till FoU-kostnader har skett. Vår studie styrker alltså tidigare studier som 

hävdat att resultatmanipulering existerar. Utifrån studiens investerarperspektiv är det här 

viktig information att beakta eftersom investerare fattar beslut som till stor del grundas på 

företagets redovisningsinformation - som alltså kan vara missvisande. Det studien visar på är 

att friheten och flexibiliteten kring redovisningen av FoU-kostnader utnyttjas av företagen 

som en metod för att utöva EM, vilket gör att vi kan styrka tidigare studiers resultat som 

hävdat att hanteringen av FoU möjliggör utövande av EM (t.ex. Baber et al., 1991; Bushee, 

1998; Bange & De Bondt, 1998; Osma & Young, 2009). Vi menar att våra resultat bekräftar 

signalteorin, då förekomsten av EM tyder på att företag påverkar sin redovisning med syftet 

att kunna sända ut signaler som gör intressenter tillfreds, snarare än att fokusera på att uppvisa 

en rättvisande bild. I enighet med hur Skaife et al. (2013b) tolkar den modell de satt upp kan 

vi styrka att omklassificering av kostnader (CS) förekommer vilket också ligger i linje med 

vad tidigare studier bevisat (t.ex. McVay, 2006; Haw et al., 2011; Lail et al., 2014). Vi kan 

därmed bekräfta att existensen av CS används som en metod för utövande av EM. Vi vill 

dock belysa att det vid statistiska prövningar likt denna finns en risk att ett typ 1-fel 

uppkommit, det vill säga att vi förkastat en sann nollhypotes. Vi menar dock att modellen är 

så pass tillförlitlig att vi tror på resultatet och förkastar därmed nollhypotesen.  
 

Trots det faktum att vår studie kan bekräfta förekomsten av omklassificering till FoU-

kostnader som en EM-metod menar vi att det är viktigt att belysa hur resultaten står sig mot 

den praktiska verkligheten. En av studiens begränsningar är att vi inte kan granska 

företagsledningens faktiska åtgärder i redovisningen, varpå vi endast kan göra uppskattningar 

om existensen av EM genom våra modeller. Vår modell menar vi alltså är en fullgod 

skattning av hur verkligheten ser ut. Något som vidare kritiskt bör riktas mot vårt erkännande 

av förekomsten av CS är att vi inte med full säkerhet kan hävda att den CS vi menar existerar 

är fri från utövande av verklig vinstmanipulering, REM. Skaife et al. (2013b, s. 2, 5) hävdar 

själva att möjligheten finns att företagsledningen faktiskt har ökat sina FoU-kostnader genom 

att “överinvestera” eller minskat sina FoU-kostnader genom REM, och att det vi ser inte är 

en omklassificering av kostnader. Kritiskt kan det diskuteras att en studie inte bör utgå från 

ett antagande att en förändring i FoU som modellerna iakttar är resultatet av endast en 

specifik EM-metod, vilket är ett antagande vår studie gör. Zang (2012, s. 676) menar 

exempelvis att om ett företag använder sig av flera EM-metoder så går det inte att enbart 

studera en av metoderna för att dra slutgiltiga slutsatser. Det som dock rättfärdigar vår studie 

är att den ifrågasätter tidigare studier som utforskat FoU och som hävdar att de FoU-

kostnader som faktiskt existerar är de som i slutändan också redovisas. Hollis A. Skaife 

(personlig kommunikation, 28 januari, 2015) berättade personligen åt oss att det finns många 

som hävdar att allt som spenderas på FoU faktiskt är det som redovisas, vilket hon själv 

menar inte stämmer. Vi kan också genom förkastandet av vår hypotes hävda att det är skillnad 

på den redovisade FoU-kostnaden och den prognostiserade FoU-kostnaden. 
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6.3 Omklassificering till FoU och missat resultatmål - Modell 2 

En delfråga för vår studie är “ i vilken utsträckning kan omklassificering av rörelsekostnader 

till forsknings- och utvecklingskostnader kopplas till att företag inte når uppsatta 

resultatmål?”. Vi konstaterade ovan att omklassificering till FoU-kostnader förekommer i 

vårt sampel och delfrågan ämnar undersöka existensen av ett specifikt incitament bakom att 

utöva denna EM-metod för just FoU-kostnader. Incitamentet som är av intresse att undersöka 

är om CS utövas när företaget inte klarar av att leverera resultat som når förväntningarna. Vi 

menar i vår studie att ett företag inte uppnått sitt uppsatta resultatmål om de rapporterar ett 

lägre resultat jämfört med föregående år. För att belysa delfrågans väsentlighet för studien 

utformades följande hypoteser:  
 

H0B:  Det finns inget positivt samband mellan CS och missat resultatmål.  

H1B:  Det finns ett positivt samband mellan CS och missat resultatmål. 
 

För att besvara studiens delfråga använde vi oss av modell 2, initierad av Skaife et al. (2013b) 

och presenterad i detalj i kapitel 4.6. Denna modell upprättades av Skaife et al. (2013b) som 

en metod för att undersöka om företagsledningar omklassificerar rörelsekostnader till FoU-

kostnader när uppsatta resultatmål inte nås. Residualerna från modell 1 används som 

beroende variabel (RD_CS i t) och utgör storleken på företagets omklassificering. Utöver att 

missat resultatmål (MISSED_BENCHMARK i t) ingår som oberoende variabel i modell 2, 

ingår även andra oberoende variabler i modellen som tidigare forskning hävdar har en 

inverkan på huruvida företag når sina resultatmål eller inte, för att se om de påverkar 

existensen av omklassificering av rörelsekostnader till FoU-kostnader. För att avgöra hur 

tillförlitlig modellen är gör vi en sammanfattande helhetsbedömning av modell 2. Även om 

koefficienten för variabeln MISSED_BENCHMARK i t är av största intresse för oss ämnar vi 

även att analysera alla enskilda koefficienter för de olika oberoende variablerna (se tabell 7). 
 

I ett inledande skede kan vi konstatera att för modell 2 fick vi en justerad förklaringsgrad på 

11,50 %. Med stöd av resonemanget i kapitel 6.2 kring förekomsten av studier med lägre 

förklaringsgrad än vår studie, anser vi detta vara en godtagbar justerad förklaringsgrad. Den 

justerade förklaringsgraden ska även jämföras med resultatet av Skaife et al. (2013b) som 

redovisade ett värde på 2,55 % för sin motsvarande modell 2. Detta ger oss indikationer på 

att den justerade förklaringsgraden för vår modell kan anses vara relativt god, även om 11,50 

% vid en första anblick kan anses lågt. För modell 2 redovisades även ett starkt F-värde på 

9,437, vilket innebär att vi på 1-procents signifikansnivå kan hävda att sambandet mellan den 

beroende och alla de oberoende variablerna inte uppstått slumpmässigt, vilket vi anser är 

tillfredsställande för modellens fortsatta tillförlitlighet.  
 

Vid upprättande av regressionssamband eftersträvas i regel högsta möjliga förklaringsgrad, 

vilket ofta uppnås genom att inkludera eller utesluta variabler från modellen. För modell 2 

tvingades vi utesluta en variabel på grund av bristande tillgång på information från företagen, 

nämligen INST_INV som tar hänsyn till andelen institutionella ägare i företaget. Att vi inte 

tar med den oberoende variabeln i modellen leder till att jämförbarheten med studien av 

Skaife et al. (2013b) försvåras, men är något som vi menar är oundvikligt. För att ändå kunna 

jämföra vår studie med den av Skaife et al. (2013b) och uppfylla ett av studiens syften har vi 

valt att inte utesluta andra variabler i modell 2 trots att alla inte är signifikanta. Det beslutet 

baseras på samma grunder som beslutet att inte justera vårt data för multikollinearitet och 
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den seriella korrelationen. Justeringar för dessa potentiellt störande inslagen hade lett till att 

modell 2 ändras så pass mycket att jämförbarheten mot Skaife et al. (2013b) blir hotad. Skaife 

et al. (2013b) verkar dessutom inte själva justera för multikollinearitet och seriell korrelation 

i sitt sampel. Vi justerade dock för den heteroskedasticitet vi såg existerade genom en metod 

av Hayes & Cai (2007). Denna metod ändrar inte på de skattade värdena för koefficienterna 

eller residualerna som faller ur den multipla regressionsanalysen, utan redigerar enbart för 

standardfelen och signifikanstesterna av koefficienterna. I och med detta anser vi att 

modellen fortsatt blir jämförbar med den av Skaife et al. (2013b), samtidigt som 

hypotestestningen blir mer pålitlig.  
 

Alla de oberoende variablerna samt konstanten som ingick i modell 2 för Skaife et al. (2013b) 

blev signifikanta på 1-procentsnivån. Samma jämna resultat föll dock inte ut från vår empiri. 

Konstanten i modell 2 blev inte signifikant för vårt sampel. Resultatet från modell 2 visade 

vidare att variabeln AUDITOR i t, som indikerar om företaget revideras av en “Big Four”-

revisor, är signifikant på 5-procentsnivån. Om den aktuella årsobservationen har en revisor 

från “Big Four” ökar alltså omklassificeringen av rörelsekostnader till FoU-kostnader. Det 

här talar för att närvaron av en revisor från Ernst & Young, Deloitte, KPMG eller 

PricewaterhouseCoopers hämmar användandet av AM och REM, vilket främjar CS som 

kvarvarande EM-metod, något som Skaife et al. (2013b) belyser som möjlig förklaring. 

Resultatet ligger i linje med vad som konstaterades av Francis et al. (1999, s. 32), nämligen 

att förekomsten av en ”Big Four”-revisor motverkar användandet av AM. På grund av 

bristande tillgänglighet på information gjorde vi ett antagande om att den revisor företaget 

hade år 2013 gäller för hela perioden 2005-2013 och verkligheten kan vara beskaffad på 

annat sätt, vilket vi är medvetna om kan påverka resultaten. Vi kan dock fastställa att detta 

resultat ligger i linje med resultaten av Haw et al. (2011, s. 519), som hävdar att vilken revisor 

företaget har påverkar i vilken omfattning företaget utövar omklassificering.  
 

Variabeln FOLLOWING i t, som tar hänsyn till huruvida årsobservationen tillhör OMXS30 

eller inte, visade på ett statistiskt signifikant negativt samband i modellen på 1-procentsnivån. 

Det visade sig att 82 % av vårt sampel inte tillhörde OMXS30 och att korrelationen mot den 

beroende variabeln RD_CS i t  var -0,289 (se tabell 3), vilket är ganska starkt i förhållande till 

övriga korrelationer i modellen. Vi väntade oss dock ett positivt samband mellan 

FOLLOWING i t och RD_CS i t, likt det resultat som Skaife et al. (2013b) fick. Vi kan därmed 

inte styrka tidigare studier som hävdat att när fler analytiker följer företaget så minskar 

användandet av CS som metod för utövande av EM (t.ex. Behn et al., 2013, s. 27; Skaife et 

al., 2013b, s. 3). Vi ser att desto mer bevakat företaget verkar vara, ju mer utövas CS. Som 

tidigare nämnt i kapitel 4.6 har vi gjort en egenkonstruerad approximation av denna variabel 

då vi ej hade tillgång till precis samma data som Skaife et al. (2013b), vilket kan vara en 

faktor som påverkar utfallet. Vi valde dock att ta med denna approximerade variabel då vi 

menar att det är bättre än att utesluta variabeln helt, då vi anser att approximationens kvalitét 

är tillfredsställande.  
 

Vår modell stöter dock på problem med signifikanta koefficienter när vi granskar 

tillväxtmöjligheterna (BTM i t) och storleken på marknadsvärdet (LOGMV i t). Dessa variabler 

fångar enligt Skaife et al. (2013b) upp faktorer som påverkar huruvida företag når sina 

resultat eller inte. Vi fick inte signifikanta värden för dessa variabler i vår empiri och inte 

heller korrelationerna till den beroende variabeln RD_CS i t visade sig vara särskilt starka. 
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Sammantaget gör detta att vi inte kan dra slutsatser kring huruvida ett samband till den 

beroende variabeln har skett av en slump eller inte. Det här är något som kan dra ner på 

modellens tillförlitlighet som helhet och något som avviker från resultaten från studien av 

Skaife et al. (2013b), som fick alla variabler signifikanta i sin modell.  
 

Vad gäller variabeln LOSS i t fick vi likt Skaife et al. (2013b) på 1-procentsnivån ett 

signifikant resultat. LOSS i t visar om företaget redovisat ett negativt resultat före 

extraordinära poster under året och resultatet från modell 2 indikerade att så var fallet i 30 % 

av årsobservationerna. Vi ser precis som Skaife et al. (2013b) ett positivt samband mellan 

LOSS i t och RD_CS i t, i enighet med våra prediktioner. Det positiva sambandet tyder alltså 

på att företag som redovisar ett negativt resultat tenderar att omklassificera rörelsekostnader 

till FoU-kostnader. Med stöd av Graham et al. (2005), som menar att intressenter lägger stor 

vikt vid företagens vinst, menar vi att en tänkbar förklaring till det positiva sambandet mellan 

LOSS i t och RD_CS i t kan vara att företag som redovisat en förlust omklassificerar kostnader 

till FoU-kostnader som ett försök att mildra den upplevda förlusten som belastar ägarna. 
 

Som tidigare konstaterat är variabeln MISSED_BENCHMARK i t av högsta intresse att 

analysera, som visar på om företagets resultat före extraordinära poster har minskat från 

föregående år. Vi menar att om företagets resultat har minskat från föregående år så har de 

missat sitt uppsatta resultatmål. Hela 48 % av årsobservationerna hade missat sitt resultatmål. 

Dock är det så att MISSED_BENCHMARK i t är den variabel i modell 2 som fick det lägsta 

värdet på korrelationen (r) till den beroende variabeln RD_CS i t. Dessutom kan vi ej hävda 

att dess koefficient är statistiskt signifikant i modellen då den har ett p-värde på 0,872. Lantz 

(2014, s. 88) beskriver att om p-värdet är lägre än den valda signifikansnivån så kan H0 

förkastas. Till följd av det höga p-värdet för variabeln kan vi inte förkasta H0B.  
 

H0B:  Det finns inget positivt samband mellan CS och missat resultatmål.   

 KAN EJ FÖRKASTAS 

H1B:  Det finns ett positivt samband mellan CS och missat resultatmål.  

 KAN EJ ACCEPTERAS 

 

Till följd av våra svaga resultat i hypotestestningen kan vi inte uttala oss om huruvida ett 

företag omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader när uppsatta resultatmål inte nås. 

Detta leder till att vi inte kan bekräfta det flertalet tidigare studier påvisat, nämligen att EM 

används för att lyckas nå vinstmål (t.ex. Glaum et al., 2004, s. 72; Graham et al., 2005, s. 5; 

Roychowdhury, 2006, s. 336; Prencipe et al., 2008, s. 72; Fan et al., 2010, s. 1308; Gunny, 

2010, s. 886; Guidara & Boujelbene, 2014). Vi kan konstatera att omklassificering av 

rörelsekostnader till FoU-kostnader existerar bland svenska noterade publika bolag, men kan 

inte uttrycka oss om huruvida ett missat resultatmål inger incitament till själva utövandet av 

denna EM-metod. Våra resultat ligger dock i linje med de slutsatser som studien “Global 

Innovation 1000” drog, som var att det inte finns ett signifikant samband mellan upprätthållna 

finansiella resultat och FoU-kostnader (Strategy&, 2014, s. 3-4). En sammanställning av 

signifikanstesterna för variablerna i modell 2 presenteras i tabell 9. I tabellen, som baseras 

på en 10-procentig signifikansnivå, åskådliggörs vår studies utfall jämfört med utfallet i 

artikeln av Skaife et al. (2013b). 
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Tabell 9. Sammanställning av signifikanta variabler i modell 2. 

Variabler Signifikant i vår modell 2 Signifikant i Skaife et al. (2013b) 

Konstant Nej Ja 

MISSED_BENCHMARK i t Nej Ja 

AUDITOR i t Ja Ja 

FOLLOWING i t Ja Ja 

BTM i t Nej Ja 

LOGMV i t Nej Ja 

LOSS i t Ja Ja 

 

 

Skaife et al. (2013b) hävdar att amerikanska noterade bolag omklassificerar rörelsekostnader 

till FoU-kostnader när uppsatta resultatmål inte nås. Varför vi inte får samma resultat kan vi 

bara spekulera kring. Det kan vara så att vårt svenska sampel faktiskt består av företag som 

inte utövar CS när uppsatta resultatmål inte nås, eller så finns det andra bakomliggande 

faktorer. Granskar vi vår version av modell 2 kan vi konstatera att vi uteslutit en variabel 

(INST_INV) jämfört med Skaife et al. (2013b), samt att vi tvingades göra en viss mån av 

skattning vad gäller AUDITOR i t. Detta kan vara avgörande effekter som påverkar vårt 

resultat och bör lyftas som en potentiell förklaring till det resultat vi ser. Skaife et al. (2013b) 

konstaterade exempelvis att INST_INV var signifikant i modellen och hjälper med andra ord 

till att förklara den omklassificering till FoU-kostnader de ser, varför det till synes verkar 

vara en viktig variabel att inkludera. 
 

Vidare kan det diskuteras hur Skaife et al. (2013b) väljer att operationalisera begreppet 

“missat resultatmål” genom sin variabel MISSED_BENCHMARK i t. En sann tolkning hade 

varit att faktiskt få veta vad respektive årsobservation hade för resultatmål uppsatt det 

aktuella året och jämföra detta mot det faktiska utfallet. Vi inser själva svårigheten i att göra 

denna typ av informationsinsamling över flera år, men menar att det bör belysas att 

skattningen som Skaife et al. (2013b) gör är just en skattning och inte verklighet, vilket gör 

att dess riktighet kan ifrågasättas. I den personliga kommunikation vi fört med Hollis A 

Skaife berättade författaren själv att hon och hennes kollegor utvecklat modellerna själva, 

vilket inte alltid varit helt enkelt (H. A. Skaife, personlig kommunikation, 28 januari, 2015). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att med en förklaringsgrad och ett F-värde för modell 

2 som kan anses vara relativt bra, blev ändå relativt få variabler signifikanta i modellen. Vårt 

utfall av modell 2 har således inget starkt statistiskt stöd vilket gör att alternativhypotesen, 

som menar på att det finns ett positivt samband mellan CS och missat resultatmål, inte kan 

accepteras.  

 

6.4 Sammanställning av hypotesprövning 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram resultaten av hypotesprövningarna som utgör studiens 

huvudsakliga grund. För att bidra till läsarens förståelse har vi därför sammanställt utfallet 

från studiens hypoteser i tabell 10, vilket också syftar till att ge en överskådlig bild av studiens 

resultat inför slutsatserna som diskuteras i kapitel 7.  
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Tabell 10. Resultaten av hypotesprövningarna. 

Hypoteser Utfall 

H0A: Det finns ingen skillnad mellan den 

prognostiserade FoU-kostnaden och den 

redovisade FoU-kostnaden. 

 

Förkastas. 

H1A: Det finns en skillnad mellan den 

prognostiserade FoU-kostnaden och den 

redovisade FoU-kostnaden. 

 

Bekräftas. 

H0B: Det finns inget positivt samband 

mellan CS och missat resultatmål. 

 

Kan ej förkastas. 

H1B: Det finns ett positivt samband mellan 

CS och missat resultatmål. 

 

Kan ej accepteras. 
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7 Slutsats 
Syftet med detta kapitel är att presentera slutsatserna för studien. Den teoretiska och 

praktiska kontributionen som mynnar ur studien kommer belysas och förslag till vidare 

forskning kommer diskuteras. Slutligen kommer vi också diskutera studiens samhälleliga och 

etiska aspekter. 

 

7.1 Studiens slutsats 

Sverige är ett erkänt innovativt land där andelen redovisade kostnader för forskning och 

utveckling (FoU) i förhållande till landets BNP är avsevärt högre än snittet för Europa. 

Svenska noterade publika bolag måste förhålla sig till IAS 38, RFR 2 och 

Årsredovisningslagen när FoU-kostnader skall redovisas. Den inneboende godtyckligheten 

som finns när dessa regler skall tolkas lämnar utrymme för företagsledningar att göra egna 

bedömningar för hur kostnader skall klassificeras. Vår studie har därför ämnat undersöka om 

redovisningsreglernas godtycklighet gör att företagen manipulerar sina resultat, det vill säga 

utövar Earnings Management (EM). Då FoU är en relativt omfattande kostnadspost bland 

svenska noterade publika bolag, samt att tidigare studier bekräftat att företag manipulerar 

FoU-kostnader som ett sätt att utöva EM (t.ex. Baber et al., 1991; Bushee, 1998; Bange & 

De Bondt, 1998; Osma & Young, 2009), blev vår studies huvudsakliga problemformulering 

att undersöka i vilken grad svenska noterade publika bolag omklassificerar rörelsekostnader 

till FoU-kostnader. Problemformuleringen baseras på vår genomförda litteraturgenomgång, 

som har visat att omklassificering av kostnader (Classification Shifting, CS) är en uttalad 

metod som används för att utöva EM. 

 

De två modeller som används i studien initierades av Skaife et al. (2013b), vilka var de första 

att undersöka kopplingen mellan CS och FoU och som konstaterade att amerikanska noterade 

bolag omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader. Den första modellen (1) ämnar 

beräkna den prognostiserade FoU-kostnaden för året, där resultatet sedan jämförs mot det 

redovisade FoU-värdet för året för att avgöra om en omklassificering skett. Vi noterade att 

alla årsobservationer hade en differens mellan den prognostiserade och den redovisade FoU-

kostnaden, varpå vi konstaterar att resultatmanipulering i form av omklassificering till FoU-

kostnader förekommer bland svenska noterade publika bolag i hög grad. Skillnaderna mellan 

prognosen och redovisningen av FoU var övervägande stora i samplet. Vi bedömer vår 

modell 1 som tillförlitlig då vi anser att den justerade förklaringsgraden är god och då 

modellen har ett starkt signifikant F-värde. Vi kunde dessutom med signifikans se att 

föregående års FoU-kostnad, storleken på företaget samt tillgången på likvida medel i 

kombination med storleken på hävstången hjälper till att förklara den prognostiserade FoU-

kostnaden. Vi kunde dock inte se några signifikanta resultat gällande om företagets 

lönsamhet, tillgången på likvida medel samt nettokassaflödet från investerings- och 

finansieringsverksamheten påverkar den prognostiserade FoU-kostnaden. Osignifikanta 

variabler var dock inget vi uteslöt från våra modeller då ett syfte för studien är att göra en 

jämförbar forskning med den av Skaife et al. (2013b). Inte heller gjorde vi justeringar för 

multikollinearitet och seriell korrelation för att bibehålla jämförbarheten, vilket vi menar 

rättfärdigas av det faktum att Skaife et al. (2013b) själva inte kommenterat existensen av 

dessa fenomen och till följd inte korrigerat för det. Modellerna justerades dock för 

heteroskedasticitet med hjälp av en metod utvecklad av Hayes & Cai (2007). 
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Vidare var syftet med studien att identifiera om det existerar incitament som kan kopplas till 

utövandet av omklassificering till FoU-kostnader, där en formulerad delfråga var att svara på 

i vilken utsträckning omklassificeringen kan kopplas till att företag inte når uppsatta 

resultatmål. Med hjälp av ytterligare en modell (2) skapad av Skaife et al. (2013b) ämnade 

vi besvara denna fråga. Resultatet visade att vår modell 2 fick en relativt god justerad 

förklaringsgrad och ett signifikant F-värde, men resultatet genererade dock få signifikanta 

variabler. Variabeln som förklarar om missat resultatmål förklarar förekomsten av 

omklassificering blev inte signifikant i vår modell. Vi kan därmed inte bekräfta det som 

Skaife et al. (2013b) visade existerade, nämligen att missade resultatmål har ett samband till 

existensen av omklassificering till FoU. Vi menar i vår studie att ett företag missat sitt 

resultatmål när deras resultat har minskat jämfört med föregående år. Dock såg vi att om ett 

företag har en revisor från “Big Four” (Ernst & Young, Deloitte, KPMG eller 

PricewaterhouseCoopers) så ökar den prognostiserade omklassificeringen av 

rörelsekostnader till FoU-kostnader. En möjlig förklaring till detta belyses av Francis et al. 

(1999, s. 31-32) och Skaife et al. (2013b, s. 17) som menar på att närvaron av en ”Big Four”-

revisor hämmar användandet av EM-metoder så som AM, vilket skulle främja utövandet av 

CS. Våra resultat visade vidare att om företaget tillhör någon av de 30 mest omsatta aktierna 

på Stockholmsbörsen (OMXS30) kan det kopplas till omklassificering av rörelsekostnader 

till FoU-kostnader. Detta gäller även för företag som redovisar ett negativt resultat det 

aktuella året, där vi menar att en tänkbar förklaring kan vara att företag som redovisat en 

förlust omklassificerar kostnader till FoU-kostnader som ett försök att mildra den upplevda 

förlusten som belastar ägarna. 

 

Vi kan konstatera att omklassificering av rörelsekostnader till FoU-kostnader existerar bland 

svenska noterade publika bolag, men kan inte uttrycka oss om huruvida ett missat resultatmål 

inger incitament till själva utövandet av denna EM-metod. Dock kan vi fastslå att friheten 

och flexibiliteten kring redovisningen av FoU-kostnader utnyttjas av företagsledningar som 

ett sätt att utöva EM. Vid jämförelser med studien av Skaife et al. (2013b), gjord i en 

amerikansk miljö, skiljer sig våra resultat åt då de fastslår att missat resultatmål hade 

kopplingar till förekomsten av omklassificeringar. Detta tyder på att det finns skillnader i 

incitament bland företagsledningar i en svensk respektive en amerikansk miljö till utövandet 

av CS. Slutligen kan våra resultat även bekräfta signalteorin. Förekomsten av CS tyder på att 

företagsledningen (sändaren av information) påverkar sin redovisning med syftet att kunna 

sända signaler till investerarna (mottagare av information) som gör att investerarna uppfattar 

företagets rörelse på ett visst sätt.   

 

7.2 Teoretisk och praktisk kontribution 

Vår studie använder sig av modeller som får anses vara oprövade då de är hämtade från en 

ännu opublicerad artikel skriven av Skaife et al. (2013b), där författarna själva tagit fram 

modellerna och testat dem med amerikanska företag. Teoretiskt bidrar vår studie med att 

pröva dessa modeller med ett sampel bestående av svenska företag, vilket gör att studien 

därmed prövar modellernas giltighet utanför den amerikanska miljön. Metodologin vi använt 

oss av för att identifiera CS har oss veterligen inte företagits på den svenska marknaden 

tidigare. Vi har också utvecklat modellerna av Skaife et al. (2013b) genom att vi använt ett 

skript framarbetat av Hayes & Cai (2007) som justerar för den inneboende heteroskedasticitet 

vi såg föranleddes av modellen. Resultatet från vår studie bekräftar också teorierna inom EM 
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och belyser framförallt att den relativt outforskade metoden CS verkar existera i en kontext 

med svenska företag, vilket tidigare inte bekräftats. 

 

Ur ett annat perspektiv menar vi att studien ger en bättre förståelse kring företagsredovisning 

och bidrar framförallt med praktisk kunskap till investerare genom att upplysa om att 

resultatmanipulering (EM) och omklassificering av kostnader (CS) förekommer. Vi menar 

att studien ökar medvetenheten kring det faktum att finansiell information från företag kan 

innehålla manipulerade värden, vilket kan bidra till att reducera den ekonomiska risk som 

investerare annars möter om de fattar investeringsbeslut baserade på missvisande 

information. Vidare är studiens resultat även användbart för de som beslutar om 

redovisningsreglernas utformning när dessa beslutsfattare ska utvärdera hur effektivt 

reglerna uppfyller sitt syfte. Dagens redovisningsregler möjliggör uppenbarligen 

manipulering av kostnader, vilket vi menar är viktigt att beslutsfattarna tar ställning till. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vår studie tillsammans med andra tidigare studier har kunnat konstatera att omklassificering 

av kostnader (CS) förekommer. Som en förlängning av detta har både vår studie och studien 

av Skaife et al. (2013b) kunnat påvisa att omklassificering till just FoU-kostnader är något 

som existerar. Vår studie kunde dock inte bekräfta om existensen utav omklassificering av 

rörelsekostnader till FoU-kostnader förekommer när uppsatta resultatmål inte nås, detta trots 

att tidigare forskning pekat på att ett incitament till EM är att nå finansiella vinstmål (t.ex. 

Glaum et al., 2004, s. 72; Graham et al., 2005, s. 5; Roychowdhury, 2006, s. 336; Prencipe 

et al., 2008, s. 72; Fan et al., 2010, s. 1308; Gunny, 2010, s. 886; Skaife et al., 2013b; Guidara 

& Boujelbene, 2014). Vi menar att vår studies definition av “missat resultatmål”, som är de 

situationer då resultatet minskat jämfört med föregående år, bara är en av potentiellt fler 

definitioner som går att använda sig av. Framtida forskning kan ta avstamp från detta och 

undersöka om det finns andra sätt att fånga upp när företag missar resultatmål och undersöka 

det sambandet mot existensen av omklassificering till FoU.  

 

Från vår teoretiska referensram kunde vi identifiera en rad andra incitament till utövandet av 

EM. Vi menar att framtida forskning kan undersöka om något av de övriga incitamenten vi 

identifierat i vår litteraturgenomgång kan vara en förklaring till CS. Exempel på incitament 

studien har belyst är personliga incitament som uppstår när företagsledningen vill måna om 

sitt egna rykte eller nå sina redovisningsbaserade kompensationsmål.  Andra incitament 

studien har berört är exempelvis företagets övergripande mål för verksamheten, så som 

önskan att nå analytikernas uppsatta förväntningar, uppnå skattemässiga fördelar eller oviljan 

att bryta mot lånevillkor. En ökad förståelse för vilka incitament som gör att 

företagsledningar utövar CS menar vi kan leda till en djupare förståelse för CS i stort. 

 

Fortsatta studier kan också granska om CS förekommer i andra länder än Sverige där också 

IFRS tillämpas. Även årsspannet för paneldatat kan göras kortare alternativt längre än de nio 

år vi använde oss av, för att granska om annorlunda förutsättningar ger ett annorlunda 

resultat. Vårt val att ta data från år 2005 och framåt grundar sig i att IFRS etablerades på 

allvar inom EU från år 2005. En intressant aspekt hade också varit att göra en jämförelse 

mellan ett paneldata för åren före 2005 och åren efter 2005 för att se om etableringen av IFRS 

har påverkat omfattningen av CS. Vidare bör även poängteras att våra slutsatser endast kan 
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hävdas gälla för svenska noterade publika bolag, varför en studie med ett sampel av andra 

typer av svenska företag kan motiveras. Kommande studier kan undersöka om CS existerar 

även bland exempelvis privata bolag för att bättre förstå sig på dess förekomst.  

 

Möjligheten att aktivera FoU-kostnader är något amerikanska bolag inte kan dra nytta av 

enligt US GAAP. Denna möjlighet har dock svenska noterade publika bolag, vilket är något 

som vi inte tagit hänsyn till i vår studie. Att genomföra en studie där denna aspekt tas i 

beaktning menar vi kan ge en djupare inblick i hur företagsledningen till fullo kan utnyttja 

godtyckligheten som finns i redovisningsreglerna. 

 

7.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

Under studiens framfart har vi inte stött på några etiska dilemman i vår egna arbetsprocess. 

Vi har hållit oss inom ramen för existerande lagar och regelverk när vi inhämtat data från 

databaser samt när vi sökt, citerat och använt oss av tidigare arbeten. Vi har genomgående 

haft en öppenhet i vår arbetsprocess där vi belyst de val vi gjort och ärligt presenterat all 

information från tidigare skriva källor och vår empiri. Till följd av vår ontologiska ståndpunkt 

objektivismen har vi till största möjliga utsträckning hållit oss objektiva i studien och inte 

låtit värderingar eller vår förförståelse inverka på resultatet.  

 

Etik kan handla om vad som är att anse som rätt och fel, bra och dåligt samt om moraliska 

principer och värderingar (Duska & Duska, 2003, s. 26). Vidare hävdar Duska & Duska 

(2003, s. 26) att något som anses vara etiskt accepterat för en individ/grupp kan vara 

oacceptabelt för en annan individ/grupp. I vår studie kan vi konstatera att företagsledningar 

omklassificerar rörelsekostnader till FoU-kostnader som ett sätt att utöva EM och det kan 

diskuteras om detta fenomen kan anses vara etiskt riktigt och om det strider mot moraliska 

principer. Ur ett investerarperspektiv kan företeelsen anses vara vilseledande och rubba 

förtroendet mellan investerare och ledning om investerarna blir förda bakom ljuset genom 

CS. I lägen där företagsledningen utnyttjar EM för att vilseleda investerare och enbart gynna 

dem själva, exempelvis för att nå personliga bonusmål, kan förekomsten av EM å ena sidan 

kritiseras. Å andra sidan menar Subramanyam (1996, s. 278) att EM kan användas för att 

förbättra vinsternas förmåga att avspegla företagets fundamentala värde, vilket ger belägg för 

att EM kan vara positivt ur ett finansiellt rapporteringsperspektiv. I dessa lägen menar vi att 

individer kan anse att fördelarna med EM överväger nackdelarna, varpå handlingen kan antas 

vara mer accepterad. Det finns dock en överhängande risk att investerare fattar beslut som de 

med rättvisande information inte hade fattat till följd av att företagsledningar utnyttjar den 

frihet och flexibilitet som redovisningsreglerna inrymmer. Konsekvensen av detta är att 

investerarna utsätts för en ekonomisk risk i och med att företagsledningen sänder ut 

missvisande signaler, som vi menar kan ses som ett oetiskt beteende.  

 

Det finns även en del andra samhälleliga aspekter att lyfta till följd av studiens resultat. Vi 

kan fråga oss om samhällets intressenter faktiskt kan förlita sig på utgivna finansiella 

rapporter och om regelverken idag fungerar som avsett. Beslutsfattare som är involverade i 

utformningen av redovisningsreglerna bör ta ställning till om handlingar för att utöva EM är 

att klassificera som acceptabelt, eller om reglerna bör ändras för att hindra utövandet. Som 

tidigare nämnt finns det omfattande regelverk som företagen skall följa vad gäller deras 

redovisning, bland annat för att företagets intressenter ska kunna skapa sig en rättvisande bild 
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av den finansiella situationen. Alla bestämmelser är inte i detalj reglerade i lagstiftningen, 

utan mycket grundas på principbaserad praxis. Ett principbaserat regelverk likt IFRS lämnar 

utrymme för subjektiva tolkningar och förlitar sig därmed på revisorns yrkeskunskap 

gällande säkerställandet av att redovisningen faktiskt utförts i linje med aktuella regelverk. 

Med stöd av McVay (2006, s. 506) som menar att revisorer kan ha svårt att avgöra om alltför 

ospecificerade kostnader är rätt klassificerade, menar vi att det går att diskutera hur lämpligt 

förekomsten av EM är. Då EM snedvrider bilden av företagets sanna finansiella situation, 

menar vi att EM bryter mot gällande redovisningspraxis vilket därför bör anses vara 

omoraliskt ur ett samhällsperspektiv. 
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8 Sanningskriterier  
Med studiens slutsatser presenterade ämnar vi vidare att belysa studiens reliabilitet, validitet 

samt representativitet, vilka är viktiga kriterier att diskutera i en kvantitativ studie. Vi menar 

att detta är nödvändigt då Lantz (2014, s. 40) hävdar att läsaren bör vara kritisk till hur 

studien står sig jämfört med verkligheten.  

 

8.1 Reliabilitet 

Vid utvärdering av en studies resultat är det viktigt att granska dess tillförlitlighet, vilket även 

kallas reliabilitet. Reliabilitet rör enligt Bjereld et al. (2009, s. 115) hur resultaten i en studie 

mäts. Dahmström (2005, s. 334) menar att det är önskvärt att studiens mätning har små 

slumpvariationer och således hög reliabilitet. Detta innebär att resultatet av en studie skulle 

förbli i princip detsamma om studien genomfördes igen. För att andra forskare ska kunna 

genomföra samma studie baserat på samma data och få samma resultat som vi fått, har vi 

argumenterat för våra gjorda val och i detalj beskrivit vår praktiska metod. Exempelvis har 

vi noggrant återgett vilka kriterier som har påverkat vår datainsamling, hur populationen har 

definierats, vilka bortfall vi haft och vilka åtgärder vi vidtagit vid genomförandet av 

databearbetningen. Vidare är det vid utvärdering av studiens reliabilitet viktigt att belysa den 

inneboende risken för att den mänskliga faktorn orsakar att data stansas eller kodas felaktigt 

vid manuell databearbetning, vilket vi har diskuterat mer utförligt i kapitel 4.10 (Kritik mot 

den praktiska metoden). Kortfattat kan nämnas att den manuella inhämtningen och 

bearbetningen av data har genomförts med stor noggrannhet med avsikten att reducera nyss 

nämnda risk och stärka tillförlitligheten i datat som utgör grunden för studien. Vår 

genomgång av studiens formgivande kriterier menar vi höjer studiens reliabilitet och 

möjliggör samtidigt en replikation för framtida forskare. Replikerbarhet menar Bryman & 

Bell (2013, s. 63) är en egenskap som är högt uppskattad av företagsekonomiska forskare 

som är verksamma inom det kvantitativa forskningsområdet, varpå vi menar att det är viktigt 

att ingenting i denna process kan misstolkas av läsare samt framtida forskare.  

 

För att vår kvantitativa studie ska kunna anses ha hög reliabilitet menar Ryan et al. (2002, s. 

155) att det krävs att forskaren är oberoende och neutral. Detta ligger i linje med vår 

ontologiska ståndpunkt och något som vi därför strävat mot genom att arbeta efter våra 

objektivt satta kriterier för studien. Dahmström (2005, s. 334) menar att hög reliabilitet är 

nödvändigt om studien också skall ha hög validitet, vidare diskuterat i kapitel 8.2, då en stor 

slumpvariation i mätningen leder till att studien inte mäter vad som avses mätas. Vi hävdar 

att vi till följd av vår utstakade arbetsprocess säkerställt att studien har så hög reliabilitet som 

möjligt. 

 

8.2 Validitet 

Efter att ha diskuterat resultatens tillförlitlighet avser vi följaktligen beröra studiens validitet. 

Bjereld et al. (2009, s. 112) menar att validitet behandlar i vilken utsträckning forskaren 

undersöker det som verkligen avses att undersökas. Holme & Solvang (1997, s. 166) 

utvecklar resonemanget om validitet och poängterar att den operationaliserade variabeln och 

de teoretiskt definierade variablerna i största möjliga utsträckning bör sammanfalla för att 

undvika att forskaren mäter något annat än vad som egentligen är avsikten. Det är därmed 
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väsentligt att analysera de modeller vi använt oss av. Lantz (2014, s. 43) menar att låg 

validitet kan uppstå på grund av att forskaren har tänkt eller planerat sin studie fel, och detta 

är därför något som vi måste vara kritiska till. Vi kommer därför analysera validiteten genom 

att granska väsentliga delar av studien. Ryan et al. (2002, s. 115) och Smith (2011, s. 35) 

menar att det finns två olika dimensioner att ta ställning till när studiens validitet skall 

analyseras, nämligen intern validitet och extern validitet. Johansson-Lindfors (1993, s. 108) 

menar att även något kallat begreppsvaliditet bör granskas. Nedan följer därför en analys av 

studiens validitet uppdelat på de tre introducerade begreppen. 

 

Intern validitet relaterar till användandet av lämpliga kontroller i studien (Ryan et al. 2002, 

s. 115). Smith (2011, s. 35) beskriver att förekomsten av intern validitet innebär att 

forskaren med säkerhet kan specificera kausala samband och kan därmed veta vad som 

orsakar något annat. Smith (2011, s. 36) fortsätter med att hävda att perfekt intern validitet 

endast går att uppnå vid experimentella förhållanden i laboratorier under noggrann kontroll, 

varpå det framgår att perfekt intern validitet kan vara svåruppnåeligt i vår studie. Kausala 

samband menar Westerlund (2005, s. 9) innebär att de oberoende variablerna ska förklara 

värdet på den beroende variabeln. En viktig aspekt att beröra för vår studie är huruvida det 

föreligger omvänd kausalitet, vilket enligt Lantz (2014, s. 152) innebär att den beroende 

variabeln förklarar de oberoende variablerna. Skulle omvänd kausalitet föreligga är den 

interna validiteten för studien låg, varför vi vidare kommer analysera risken att omvänd 

kausalitet existerar i våra modeller.  

 

I modell 1 är de oberoende variablerna (som avser att förklara prognostiserad FoU-kostnad 

för innevarande år) laggade, vilket innebär att resultatet i modell 1 baseras på föregående års 

siffror. Detta gör att vi hävdar att omvänd kausalitet inte föreligger gällande modell 1, då det 

skulle förefalla ologiskt att årets kostnader förklarar föregående års redovisningsinformation. 

Gällande modell 2 menar vi att risk för omvänd kausalitet kan finnas till följd av att alla 

variabler utgörs av värden från samma räkenskapsår. Omvänd kausalitet i modell 2 skulle 

innebära att RD_CS i t förklarar de signifikanta variablerna AUDITOR i t, FOLLOWING i t samt 

LOSS i t. Vi menar dock att det förefaller sig svårt att hävda att ett företags omklassificering 

(CS) påverkar valet av revisor eller om företaget ingår i OMXS30, varpå vi anser att omvänd 

kausalitet inte är ett problem gällande dessa variabler. Vad gäller variabeln LOSS i t kan det 

förefalla sig logiskt att anta att ett företags redovisade förlust kan grunda sig i att de har 

omklassificerat kostnader under året. Dock har vi presenterat redan i kapitel 1.1 att CS som 

metod inte förändrar det slutgiltiga resultatet på sista raden, utan förändrar enbart vilka poster 

som belastar resultatet. Detta gör att vi kan uttala oss om att omvänd kausalitet inte tenderar 

föreligga för varken variabeln LOSS i t eller modell 2 i sin helhet, vilket medför att vi bedömer 

den inre validiteten för studien som tillfredsställande.  

 

Extern validitet menar Ryan et al. (2002, s. 155) rör hur väl studiens resultat kan generaliseras 

i ett större perspektiv. De resultat vi fått fram gäller för individerna i vår totalundersökning, 

vilka är svenska noterade publika bolag med en redovisad FoU-kostnad om minst 100 SEK. 

Då vi följer studiens syfte och gör en totalundersökning av vår definierade population menar 

vi att en generalisering av våra resultat till andra företag bör göras med försiktighet. Jämför 

vi vårt sampel mot bolag som är privata eller som inte redovisar FoU hävdar vi att 

skillnaderna kan bli för stora för att vi ska kunna applicera studiens resultat rakt av på även 

dessa bolag. Vi menar också att det kan vara problematiskt att generalisera resultaten på 
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utländska noterade publika företag som redovisar enligt IFRS då skillnader i nationella regler 

eller redovisningsincitament kan göra att förutsättningarna blir för avvikande mot de i 

Sverige. Smith (2011, s. 36) beskriver dock att extern validitet existerar om resultaten kan 

generaliseras till den “riktiga världen”. Vi menar att en generalisering av vår studies resultat 

till den övriga omvärlden kan anses fullt valid, men belyser att innan en generalisering kan 

göras bör beaktning tas till företags olika förutsättningar, exempelvis att företag ser olika ut 

beroende på branschtillhörighet, ägarförhållanden eller var företaget är nationellt verksamt. 

 

Johansson-Lindfors (1993, s. 108) menar att studien har en god begreppsvaliditet när det som 

problemformuleringen avser mäta ingår i den operationella definitionen. Det som eftersträvas 

är att ha mätbara variabler som är teoretiskt grundade och är korrekt operationellt definierade 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 161). I vår studie har vi använt oss av en artikel skriven av 

Skaife et al. (2013b) som referensstudie och använt oss av de modeller de själva tagit fram 

för att besvara vår problemformulering. Skaife et al. (2013b) har med andra ord hjälpt oss att 

operationalisera det vi ämnar mäta. Skaife (H. A. Skaife, personlig kommunikation, 28 

januari, 2015) har själv berättat att det varit utmanande att skapa modellerna då de praktiskt 

taget utvecklat dem från grunden och att de är i en process att revidera studien. Modellerna 

är inte heller publicerade i en vetenskaplig artikel och har oss veterligen inte prövats i andra 

sammanhang än i studien av Skaife et al. (2013b), varför dess giltighet kan ifrågasättas. Vår 

övergripande bedömning av modellernas kvalité har bidragit till att också undersöka studiens 

begreppsvaliditet, där vi förutom att föra en dialog med en av referensstudiens författare även 

har tagit stöd av Stefan Sundgren, professor inom redovisning och finansiering vid 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Sundgren (personlig kommunikation, 26 januari, 

2015) har tidigare kommit i kontakt med Hollis A. Skaife och påpekar att hon är en kunnig 

forskare som varit produktiv under sin forskarkarriär. Denna bakgrund, samt de källkritiska 

diskussioner som fördes runt modellerna i kapitel 2.10, gör att vi bedömer modellernas 

begreppsvaliditet som tillräckligt tillfredsställande i dagsläget för att basera vår studie på 

dem. Det är dock alltid aktuellt att diskutera hur operationaliseringar är gjorda i skattade 

modeller, men då ett syfte med denna studie var att göra en studie jämförbar med den av 

Skaife et al. (2013b) har egna operationaliseringar inte varit ett fokus utan vi har valt att följa 

modellerna de tagit fram. 

 

8.3 Representativitet 

Bryman & Bell (2013, s. 64) hävdar att representativitet kring undersökningsobjekten och 

resultaten är av särskild vikt när en kvantitativ undersökning görs, varför vi menar att det är 

något vi bör belysa för studien. Johansson-Lindfors (1993, s. 91) menar att en förutsättning 

för avbildning är att forskaren kan dra generaliserbara slutsatser, och hävdar vidare att för 

detta ändamål krävs omfattande information om studiens målpopulation. I de fall studien 

baseras på ett urval poängterar Johansson-Lindfors (1993, s. 92) att det kan diskuteras hur 

representativt studiens resultat är för hela målpopulationen. Vår studie baseras på en 

totalundersökning av den valda målpopulation (svenska noterade publika företag som 

redovisar en FoU-kostnad om minst 100 SEK), vilket medför att vi utan problem kan 

generalisera studiens resultat och därmed även hävda att det är representativt för hela vår 

nämnda målpopulation.  
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Appendix 1 - Variabeldefinitioner 
Nedan följer en lista över hur databasen Amadeus definierar de kursiverade variabler från 

balans- och resultaträkningen som vi inhämtat i vår datainsamling. Ej kursiverade variabler 

har vi inte hämtat utan de definieras nedan endast för läsarens förståelse. 
  

Kod Variabel Definition 

RD Forskning- och 

utvecklingskostnad 

Totala kostnaderna för forsknings- och 

utvecklingsaktiviteter 

TURN Försäljning Nettoförsäljningen 

CASH Likvida medel Summan av kontanta, likvida medel företaget har på 

banken eller i handen 

CF Kassaflöde Årets resultat innan eventuella avdrag för 

minoritetsintressen + Avskrivningar 

DEPR Avskrivningar Totalsumman av årets avskrivningar av tillgångar 

PLAT Resultat före 

extraordinära poster 

Resultat före skatt (PLBT) – Beskattning (TAXA) 

PLBT Resultat före skatt Rörelseresultat (OPPL) + Finansiellt resultat (FIPL) 

TAXA Beskattning Alla skatter som hänförs till redovisningsperioden 

(betalda, upplupna och uppskjutna) 

OPPL Rörelseresultat Bruttovinst (GROS) - Övriga rörelsekostnader 

(OOPE) 

GROS Bruttovinst Rörelseintäkter - Kostnad sålda varor 

OOPE Övriga rörelsekostnader Alla kostnader som inte är direkt hänförbara till 

produktionen av sålda varor, exempelvis 

kommersiella- och administrativa kostnader m.m. 

samt avskrivningar av sådana kostnader 

FIPL Finansiellt resultat Finansiella intäkter (FIRE) - Finansiella kostnader 

(FIEX) 

FIRE Finansiella intäkter Alla finansiella intäkter så som ränta och inkomster 

från aktier 

FIEX Finansiella kostnader Alla finansiella kostnader så som räntekostnader 

och avskrivningar av finansiella tillgångar 
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TOAS Totala tillgångar Totala anläggningstillgångar efter avskrivning 

(FIAS) + totala omsättningstillgångar (CUAS) 

FIAS Totala 

anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar (IFAS) + Materiella 

tillgångar (TFAS) + Övriga anläggningstillgångar 

(OFAS) 

IFAS Alla immateriella 

tillgångar 

Etableringskostnader, aktiverade kostnader för 

forskning och utveckling, goodwill och alla andra 

kostnader med långtidseffekt 

TFAS Alla materiella 

tillgångar 

Byggnader, maskiner etc. 

OFAS Alla övriga 

anläggningstillgångar 

Långsiktiga investeringar, aktier och andelar, 

pensionsfonder etc. 

CUAS Totala 

omsättningstillgångar 

Varulager (STOK) + Kundfordringar (DEBT) + 

Övriga omsättningstillgångar (OCAS) 

STOK Totalt varulager Råvaror, pågående tillverkning och färdiga varor 

DEBT Kundfordringar   

OCAS Alla övriga 

omsättningstillgångar 

Fordringar från andra källor (skatter eller 

koncernföretag), kortfristiga likvida investeringar 

samt likvida medel 

SHFD Eget kapital Aktiekapitalet + alla aktieägares kapital som inte är 

kopplat till aktiekapitalet så som reservfonder, 

outdelade vinster samt eventuella 

minoritetsintressen 

CULI Kortfristiga skulder Lån (LOAN) + Kreditgivare (CRED) + Övriga 

kortfristiga skulder (OCLI) 

LOAN Lån Kortfristiga finansiella lån till kreditinstitut och 

delar av de långfristiga lån som faller till betalning 

inom ett år 

CRED Kreditgivare Skulder till leverantörer och entreprenörer 

(leverantörsskulder) 

OCLI Övriga kortfristiga 

skulder 

Övriga kortfristiga skulder såsom pension, 

personalkostnader, skatter, koncerninterna 

fordringar, betalningar mottagna på förhand, etc. 
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NCLI Långfristiga skulder Långfristiga finansiella skulder (långa lån, krediter 

till kreditinstitut samt obligationer) + Övriga 

långfristiga skulder (leverantörsskulder, skulder till 

koncernföretag, pensionsförpliktelser etc., 

avsättningar, uppskjutna skatter) 

  Utestående aktier Antalet utestående aktier vid årets sista handelsdag 

  Aktiepris vid årets slut Stängningskursen vid årets sista handelsdag 
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Appendix 2 – Beräkning av OVERI i t-1 och NONOP_CF i t 
Nedan anges de variabler från kapitel 4.6, ingående i våra två modeller, som kräver 

utförligare beskrivning kring hur vi utfört beräkningarna. Beräkningarna för de variabler som 

inte nämns nedan menar vi går att förstå utefter variabeldefinitionen angiven i kapitel 4.6, 

samt utav den definitionslista från Amadeus angiven i Appendix 1. 
 

OVERI i t-1 = den första basen för decilrankningen beräknas genom att ta “likvida medel/ 

totala tillgångar”, medan den andra basen för decilrankningen beräknas genom att vi tar 

“(kortfristiga skulder + långfristiga skulder)/ eget kapital” och multiplicerar det med -1 (detta 

för att högre hävstänger ska få en lägre decilrankning). Efter detta rangordnar vi värdena för 

den första basen från högsta till lägsta värde för alla individer för varje specifikt år och ger 

dem en decilrankning mellan 0 och 1. Samma sak görs med värdena för den andra basen. 

Slutligen beräknas ett genomsnittsvärde av de två rankningarna för varje årsspecifik 

företagsobservation. 

 

NONOP_CF i t beräknar vi med hjälp av den indirekta metoden enligt IAS 7 p. 18 och 20. 

För att få fram det icke-operationella kassaflödet, dvs. nettokassaflödet från 

investeringsverksamheten plus nettokassaflöde från finansieringsverksamheten, väljer vi att 

från det totala kassaflödet dra av nettokassaflödet från den löpande verksamheten. Den 

indirekta metoden enligt IAS 7 p. 18 och 20 (FAR akademi, 2014, s. 366) används för att 

beräkna kassaflödet från den löpande verksamheten. Det bör belysas att skattevariabeln 

tillgänglig via Amadeus utgörs av betald, upplupen samt uppskjuten skatt. För att få ett så 

rättvisande kassaflöde som möjligt sökte vi endast den betalda skatten för det aktuella året, 

men den detaljerade uppgiften var inte tillgänglig via Amadeus. Vi ansåg därför det vara mest 

lämpligt att inkludera den tillgängliga skatteuppgiften i Amadeus istället för att exkludera 

den från vår beräkning av kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten. 

 

Variabeln NONOP_CF har beräknats enligt följande uppställning: 

Kassaflöde                                                                                   XX 

- Operationellt kassaflöde: 

                                         + Rörelseresultat                               XX 

                                         + Avskrivningar                                  XX 

                                         + Finansiella intäkter                          XX 

                                         - Finansiella kostnader                        XX 

                                         - Skatt                                                 XX 

                                         - Förändringen i omsättningstillgångar     XX 

                                         + Förändringen i kortfristiga skulder ______ XX 

                                         = Operationellt kassaflöde             XX 

Kassaflödet från investerings- och finansieringsverksamheten  XX 

Kassaflödet från investering- och finansieringsverksamheten för företag i har slutligen delats 

med den totala försäljningen för företag i år t-1.  
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Appendix 3 – Heteroskedasticitet 
Nedan har residualerna i kvadrat plottats mot de skattade värdena för de beroende variablerna 

för modell 1 respektive modell 2. Är punkterna spridda på ett systematiskt sätt tyder det på 

att heteroskedasticitet förekommer. 
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