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Sammandrag 

Uppsatsen undersöker om kvartalsvisa resultatmönster kan indikera potentiellt 

användande av resultatmanipulering (eng. earnings management). Företag klassificeras 

som Negativa-Positiva- (NP), Positiva-Negativa- (PN) respektive kontrollföretag 

beroende på hur resultatförändringar ter sig över ett helår. Med hjälp av den 

modifierade Jonesmodellen beräknas därefter företagens godtyckliga periodiseringar 

för att undersöka om NP- eller PN-företag är mer troliga än andra företag att tillämpa 

periodiseringsmanipulering. Ytterligare undersökningar genomförs med fokus mot 

faktisk resultatmanipulering (eng. real activities manipulation) genom test av 

godtyckliga utgifter, effektiv skattesats och produktionskostnader. Överlag påvisas 

signifikanta resultat för faktisk resultatmanipulering för NP-företag vilket indikerar att 

NP-företag är mer troliga än andra företag att manipulera resultatet.  

 

Nyckelord: Earnings management, real activities manipulation, Jonesmodellen, 

kvartalsvisa resultatmönster, godtyckliga periodiseringar 
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1. Inledning 

Det inledande avsnittet erbjuder en introduktion till redovisning i allmänhet och 

problemen runt resultatmanipulering i synnerhet. Avsnittet innehåller även uppsatsens 

syfte och avgränsningar samt en stödjande definitionslista. 

 

1.1 Introduktion 

Inträffandet av ett flertal stora redovisningsskandaler i början av tjugohundratalet, bl.a. 

Enron, WorldCom och Parmalat, ledde till ett ökat intresse och påtryckningar från 

allmänheten rörande redovisningsförfaranden och -regleringar (Stubben, 2010; Glaum, 

Lichtblau & Lindemann, 2004). Europeiska Unionen (EU) hade tidigare låtit 

harmoniseringen av medlemsländernas redovisningsstandarder tagit den tid som 

krävdes med hänsyn till olika kulturella företagstraditioner (Chiapello & Medjad, 2009). 

Den finansiella rapporteringen hjälper de bäst presterande företagen att utmärka sig 

över sämre presterande företag samtidigt som den främjar effektiv resursallokering och 

intressenters förvaltningsbeslut (Healy & Wahlen, 1999; Beaver, 1998). I skandalernas 

efterdyningar blev det därför uppenbart att den ökade effektiviteten på 

kapitalmarknaden som harmoniseringen av standarderna skulle innebära behövde 

påskyndas. År 2002 beslutade därför EU att det skulle vara obligatoriskt för alla 

noterade bolag inom unionen att, från och med 2005, följa International Financial 

Reporting Standards (IFRS) vilket är redovisningsstandarder utgivna av International 

Accounting Standards Board (IASB) (Chiapello & Medjad, 2009). Enligt Ding, Richard & 

Stolowy (2008) har även strukturförändringar i förhållandet mellan företag och ägare 

förändrats till att företag numer har ett större antal ägare vilket i sin tur underminerat 

ägarnas tillgång till företagsspecifik information. De finansiella rapporternas betydelse 

för att tillhandahålla information till företagens intressenter har därmed ökat. 

 

Företagens resultat betraktas av analytiker, investerare, ledning och styrelse som den 

enskilt viktigaste faktorn i de finansiella rapporterna (Degeorge, Jayendu & Richard, 

1999). Ett förekommande och potentiellt destruktivt problem vid bedömningen av de 

finansiella rapporterna är därför i vilken utsträckning företagsledningen väljer att 

manipulera sitt rapporterade resultat (Peasnell, Pope & Young, 2000).  

Redovisningens utvecklingsriktning mot att rapportera verkliga värden har öppnat för 

användningen av godtyckliga värden. Om de finansiella rapporterna ska kunna förmedla 
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ledningens syn på företagets prestationer måste den tillåtas göra dessa godtyckliga 

antaganden (Healy & Wahlen, 1999). Samma flexibilitet som är avsedd att tillåta 

ledningen att anpassa redovisningen till ekonomiska omständigheter och porträttera de 

riktiga ekonomiska konsekvenserna av transaktioner kan däremot också användas för 

att påverka resultatet vid en särskild tidpunkt med målet att säkra fördelar för sig själva 

och intressenter. Detta anses vara kärnan av resultatmanipulering vilket är förmågan att 

påverka valmöjligheterna och ta de rätta besluten för att uppnå en åtråvärd intäktsnivå 

(Riahi-Belkaoui, 2004).  

 

Resultatmanipuleringen består huvudsakligen utav två olika metoder: 

periodiseringsmanipulering och faktisk resultatmanipulering. Manipulering av 

periodiseringar omfattar en väsentlig del av den potentiella resultatmanipuleringen 

enligt tidigare undersökningar. Periodiseringar förekommer eftersom det inte finns en 

gemensam definition av ekonomisk vinst och förlust. Vid periodiseringsredovisning ska 

effekten av transaktioner och andra händelser redovisas när de sker och rapporteras i 

de finansiella rapporterna under perioden som de tillhör, men företagsledningen kan 

försena denna redovisning (Alexander, Britton & Jorissen, 2011). På senare tid har det 

blivit mer förekommande att diskutera möjligheten att ledningens åtgärder vid 

resultatmanipulation inte enbart förekommer genom periodiseringsuppskattningar 

utan även genom vissa operativa beslut. Dessa operativa beslut går under benämningen 

faktisk resultatmanipulering och definieras som när de operativa förfarandena avviker 

från det normala, i företagsledningens förhoppningar om att vilseleda intressenter att 

vissa ekonomiska mål uppfyllts (Roychowdhury, 2006). 

 

Problemen som kan uppstå när dessa manipuleringsmetoder nyttjas är åtskilliga. 

Analytiker och investerares förståelse för i vilken omfattning företagsledningen väljer 

att använda godtyckliga värden i resultatet är viktig för att bedöma resultatkvalitén 

(Stubben, 2010; Glaum et al., 2004). Användningen av godtyckliga värden och 

medförande icke-transparenta resultat är dessutom svåra att mäta eftersom de sanna 

ekonomiska prestationerna inte är observerbara (Burgstahler, Hail & Leuz, 2006; Leuz, 

Nanda & Wysocki, 2003). Ytterligare en nackdel till följd av resultatmanipulering är 

potentiella felallokeringar av resurser som aldrig hade skett om inte manipuleringen 

hade förekommit (Healy & Wahlen, 1999; Riahi-Belkaoui, 2004). Faktisk 
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resultatmanipulering kan reducera företagets värde eftersom åtgärderna under 

innevarande period i syfte att förändra resultatet kan förorsaka en snedvriden effekt på 

det framtida kassaflödet (Roychowdhury, 2006; McVay, 2006). Företagens omfattande 

intressenter, t.ex. potentiella investerare, aktieägare, leverantörer, anställda, 

kreditgivare och andra borgenärer, är mer eller mindre beroende av den finansiella 

informationen. Om denna information är bristfällig eller falsk kan det försvåra 

bedömningen av företaget och rendera i oönskade konsekvenser för de inblandade. Det 

är därför viktigt att fortsätta undersöka hur manipuleringen genomförs, hur den 

upptäcks och vad som kan göras för att stävja den.  

 

Om företag verkligen manipulerar resultat för att uppnå eller överträffa satta mål måste 

resultatet justeras när över- eller underskottet blir känt. Tidpunkten för manipulationen 

kan därför sannolikt vara ett kritiskt frånskiljande särdrag som kan ge medel att 

upptäcka företagsledningens eventuellt opportunistiska beteende. Förenligt med denna 

syn uppmanar investeringsexperter intressenter att vara varsamma vid fluktuerande 

intäkter och resultat sent på räkenskapsåret vilket kan ses som en varningssignal för 

resultatmanipulation (Das, Shroff & Zhang, 2009). Då en djupare förståelse av hur 

resultatmanipulering är konstruerat och används i Norden är av vikt för företagens 

intressenter samtidigt som kvartalsvisa resultatmanipuleringsundersökningar är ett 

tämligen outforskat område på den nordiska aktiemarknaden anses vidare 

undersökning motiverad. Denna undersökning bidrar med att lokalisera mönster i 

börsbolagens kvartalsvisa rapportering i syfte att ge intressenter ytterligare insikt vid 

tolkningen av kvartalsvisa finansiella rapporter. 
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1.2 Syfte och Frågeställning  

Syftet är att undersöka om det finns tendenser till resultatmanipulering bland nordiska 

aktiebolag, tillhörandes NASDAQ OMX Nordic samt Oslo Børs, som går att utläsa från 

bolagens kvartalsrapporter. Detta uppnås genom att studera differenserna mellan 

kvartalen från år 2005 till 2012 samt genomförandet av ett flertal 

resultatmanipulationstester med inriktning mot periodiseringar och faktisk 

resultatmanipulation. Forskningsfrågan är således: 

 

Går det att, genom kvartalsvisa resultatmönster, utröna tendenser till 

resultatmanipulering i börsnoterade bolag i Norden?  

 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till att omfatta aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen, 

Köpenhamnsbörsen, Helsingforsbörsen, Reijkjaviksbörsen samt Oslobörsen. För att 

inkluderas i undersökningen ska aktiebolaget ha varit noterat på någon av ovanstående 

marknadsplatser vid utgången av fjärde kvartalet år 2012 samt ingå i dataurvalet som 

insamlats från databasen Thomson Reuters Datastream (Datastream) för 

grupperingarna NASDAQ OMX Nordic samt Oslo Børs. Eftersom redovisningsstandarden 

IFRS infördes på ovanstående marknadsplatser under början av år 2005 (IFRS, 2013; 

Regnskapsstiftelsens, 2013) avgränsas undersökningsperioden till att omfatta år 2005-

2012 samt att IFRS ska ha åtföljts.  

 

1.4 Definitioner 

En stor andel engelska begrepp som är betydelsefulla för uppsatsen saknar erkänd 

svensk översättning. För att undvika missförstånd och öka tydligheten i uppsatsen följer 

härmed en definitionslista över de vanligast förekommande begreppen. 

 

Definitionslista 

 Engelska begrepp Svensk översättning 

 Discretionary expenditures Godtyckliga utgifter 
 Earnings management Resultatmanipulering 
 Income smoothing Resultatutjämning 
 Non-discretionary accruals Icke-godtyckliga periodiseringar 
 Real activities manipulation Faktisk resultatmanipulering 
 Reversal Reversering 
 Short-term debt Kortfristiga räntebärande skulder 
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2. Teori 
I detta avsnitt redovisas undersökningens teoretiska metod vilken ligger till grund för den 

fortsatta undersökningen. Godtyckligt beteende diskuteras och leder vidare till 

resultatmanipulering, periodiseringsmanipulering och faktisk resultatmanipulering. 

Undersökningens hypoteser utformas med stöd av litteraturundersökning och tidigare 

forskning.  

 

2.1 Godtyckligt beteende 

Sprungen ur agentteorin och Positive Accounting-teorin återfinns diskursen om 

företagsledningars godtyckliga beteende. Antagandet är att dessa företagsledare är 

rationella, egocentriska individer som kommer agera på ett sådant sätt att deras egen 

vinning maximeras. Ett företags vinstmaximering behöver således inte överensstämma 

med ledningens avsikter, som lika gärna skulle kunna eftersträva en negativ 

resultatutveckling om detta inbringar den största enskilda nyttan (Riahi-Belkaoui, 

2004). 

 

Det godtyckliga beteendet är viktigt att beakta eftersom det kan påverka effektiviteten 

av hela det finansiella rapportsystemet och räknas som ett stort problem vid finansiell 

rapportering (Beaver, 1998). Inom redovisningsforskningen förekommer fyra 

huvudsakliga områden som omfattar godtycklighet: frivilliga upplysningar, 

resultatprognoser, val av redovisningsmetoder1 och periodiseringar. Möjligheten 

uppkommer främst p.g.a. osäkerhet och informationsasymmetri mellan ledning, 

aktieägare och motsvarande intressenter samt även det utrymme för subjektiva 

bedömningar som diverse komplexa redovisningsposter och -metoder ger upphov till 

(Beaver, 1998; Deegan & Unerman, 2006). 

 

Användandet av godtycklighet är också ett tidspunktsproblem där 

informationsutgivningen kan försenas, ändock inte permanent. Motiven för godtyckligt 

beteende måste därför integrera med denna tidsdimension. Anledningen till att 

rapportera informationen för tidigt eller sent inkluderar dess påverkan på 

kompensationsprogram och påverkan på aktiekursen (Beaver, 1998). För att 

aktiekursen ska vara en påverkande faktor vid godtyckligt beteende måste det dock 

finnas en koppling mellan aktiekursen och godtyckliga incitament. Tidigare forskning 

                                                           
1 T.ex. val av avskrivningsmetod, lagervärderingsmetod samt val mellan verkligt värde och historiskt 
värde (Alexander et al., 2011). 
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har visat en koppling mellan godtyckligt beteende och ett flertal faktorer som t.ex. 

periodiseringar, skattefaktorer och andra redovisningsprinciper, vilka går att koppla 

samman med resultatmanipulering (Beaver, 1998). 

 

2.2 Resultatmanipulering 

Resultatmanipulering förklaras oftast genom två olika redovisningsteorier. Den kan 

antingen ses som praktisk eller opportunistisk i enlighet med det kontraktbaserade 

agent-principala synsättet av den finansiella rapporteringen. Det praktiska synsättet 

innebär att resultatmanipulering kan användas som ett verktyg av ledningen för att 

begränsa tillgången till intern information för utomstående, i syfte att öka 

användbarheten av de finansiella rapporterna för investerare, medan det 

opportunistiska synsättet innebär att ledningen använder resultatmanipulering för att 

maximera sin egen nytta (Watts & Zimmerman, 1990). 

 

Definitionen av resultatmanipulering kan anses vara väldigt bred eftersom det finns 

många sätt som ledningen kan göra antaganden i den finansiella rapporteringen (Healy 

& Wahlen, 1999; Alexander et al., 2011). Healy & Wahlen (1999) föreslår att 

resultatmanipulering uppstår när företagsledningen gör antaganden i de finansiella 

rapporterna och vid struktureringen av finansiella transaktioner för att ändra dessa 

rapporter i syfte att missleda vissa intressenter om de underliggande finansiella 

prestationerna eller för att influera kontraktsmässiga utfall som är beroende av 

rapporterade finansiella siffror.  

 

Manipuleringsincitament resulterar från interna och externa kontrakt som styr 

företaget. De externa kontrakten består av överenskommelser med aktieägare, 

fordringsägare samt regering och reglerande myndigheter medan det viktigaste interna 

kontraktet är till företagsledningen (Alexander et al., 2011). Huvudsakligen består 

incitamenten av att undvika att bryta skuldkovenantsöverenskommelser, manipulera 

rapporter till att redovisa ett jämnt eller gradvis ökande resultat, maximera 

bonuskompensationer eller säkra ledningens position, samt minska kostnader av att 

följa föreskrifter eller öka fördelarna från desamma (Healy & Wahlen, 1999; Jeter & 

Shivakumar, 1999; Alexander et al., 2011). Resultatmanipulering kan pågå under alla 

kvartal men det är egentligen först i det fjärde kvartalet som incitamenten blir tydliga 
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eftersom det oftast är där som ledningen kan urskilja sin egentliga, eller troliga, position 

i förhållande till kompensationsprogram eller resultatutjämningsmål (Jeter & 

Shivakumar, 1999). 

 

Resultatutjämningsmål kan uppnås genom antingen konstgjord- eller faktisk utjämning. 

Den konstgjorda utjämningen är ett resultat av redovisningsmanipulering som inte 

representerar underliggande ekonomiska händelser eller påverkar kassaflödet, men 

skiftar intäkter och kostnader från en period till en annan. Faktisk utjämning involverar 

å andra sidan avsiktliga beslut och tidsanpassning av transaktioner som påverkar 

kassaflödet och underliggande ekonomiska händelser, och är ett resultat av beslut och 

tidsanpassningar av bl.a. inköp, anställningar, investeringar, försäljning, 

kapitalbudgetar, forskning och utveckling, och annonsering. De åtgärder ledningen åtar 

vid faktisk utjämning är avsedd att påverka företagets produktions- eller 

investeringsbeslut vid årsslutet baserat på vetskapen om hur företaget har presterat 

fram till tidpunkten. Huvudsakligen är det beslut som påverkar företagets kassaflöde i 

syfte att dämpa resultatfluktuationer (Riahi-Belkaoui, 2004).  

 

Genom åren har det förekommit ett flertal olika metoder för att urskilja vilka företag och 

företagsår som kan anses vara mest misstänkta att innefatta resultatmanipulation 

respektive vilka företag som utgör det normala och opåverkade. Att beakta företag med 

avgående verkställande direktörer (Dechow & Sloan, 1991), dess tillgångsförsäljningar 

(Bartov, 1993), institutionella ägande (Bushee, 1998), analytikers prognoser (Zang, 

2012), anlitad revisionsfirma (Burnett, Cripe, Martin & McAllister, 2012) eller att räkna 

ut specifika förväntade och normala värden (Gunny, 2010) är bara några exempel på 

sådana urvalsmetoder. För kvartalsvisa undersökningar erbjuder Das et al. (2009) en 

praktisk metod där de, till följd av ett antal tidigare undersökningar som påvisat 

oproportionerliga resultatförändringar i företags fjärdekvartal, undersökt om 

kvartalsvisa resultatmönster kan påvisa några indikationer till potentiell 

resultatmanipulering. Deras metod utgår från en initial uppdelning i form av Negativ-

till-Positiv resultatförändring (NP) och Positiv-till-Negativ resultatförändring (PN) varav 

dessa sedan matchas mot ett kontrollföretag som utgör det normala och opåverkade 

(Das et al., 2009).  
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2.2.1 Kvartalsundersökningar och kvartalsrapporter 

Undersökandet av kvartalsdata ger ett större fokus mot den faktiska händelseperioden 

vilket kan öka möjligheterna att upptäcka tendenser till resultatmanipulering (Jeter & 

Shivakumar, 1999).  Kvartalsrapporterna är dessutom ofta oreviderade vilket medför en 

högre grad av godtycklighet från ledningen och större avsaknad av detaljerade 

upplysningar än årsredovisningar (Jeter & Shivakumar, 1999; Mendenhall, Nichols & 

Palepu, 1988). Dessa skillnader skapar incitament för ledningen att påverka resultatet 

och därför bör det vara troligare att finna resultatmanipulering via kvartalsrapporterna 

(Jeter & Shivakumar, 1999). Om exempelvis ledningen skjuter upp ett dåligt resultat till 

fjärde kvartalet kan en positiv snedvridning resultera i onormala periodiseringar under 

de tre första kvartalen med en negativ snedvridning som kompenserar detta i det fjärde 

kvartalet (ibid.). Mendenhall et al. (1988) argumenterar för att företagsledningen gör 

inkomstökande snedvridningar under första till tredje kvartalet medan negativa nyheter 

skjuts upp till fjärde kvartalet. Denna argumentation pekar därför mot att den 

genomsnittliga godtyckliga periodiseringen är positiv under första till tredje kvartalet 

men negativ under fjärde kvartalet (Mendenhall et al., 1988). Detta baseras 

huvudsakligen på förekomsten av tre olika incitament. Först och främst är det 

avsaknaden av en oberoende revision under de tre första kvartalen. Ledningen kan dock 

avstå från att påverka siffrorna i kvartalsrapporterna eftersom exempelvis 

kompensationsprogram och skuldkovenantsöverenskommelser oftast baseras på 

redovisade förhållanden i årsredovisningarna. Det kan även vara så att ledningen 

överlag väljer att redovisa sina bästa beräkningar under första till tredje kvartalet för att 

sedan korrigera dem under fjärde kvartalet (Jeter & Shivakumar, 1999).  

 

Om resultatmanipuleringsincitamentet består av kompensationsprogram eller 

måluppfyllelse förutsätts att ledningen utövar mer godtyckligt beteende under fjärde 

kvartalet till skillnad mot de tre föregående kvartalen (Jeter & Shivakumar, 1999). 

Möjligheten att korrigera felaktiga eller felberäknade periodiseringar under fjärde 

kvartalet samt incitament att uppnå resultatmål föreslår att det under fjärde kvartalet 

förekommer större variation vid antagandet om uppskattade onormala periodiseringar 

(ibid.). Med hjälp av tidigare forskning skapas de två första hypoteserna: 
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H1: NP-företag är mer troliga än andra att ha manipulerat resultatet i årsbokslutet uppåt.  

 

H2: PN-företag är mer troliga än andra att ha manipulerat resultatet i årsbokslutet nedåt.  

 

2.2.2 Periodiseringsmanipulering 

Periodiseringsredovisningens roll är att skifta eller rätta till erkännandet av kassaflöden 

i syfte att få resultatet att bättre spegla företagets prestationsförmåga (Dechow & 

Dichev, 2002). Periodiseringarna kräver dock antaganden och beräkningar av framtida 

kassaflöden (Dechow & Dichev, 2002; Beaver, 1998). Om dessa antaganden och 

beräkningar är felaktiga måste de korrigeras i framtida periodiseringar och resultat 

(Dechow & Dichev, 2002). Företagsledningen kan med hjälp av periodiseringar öka 

informationsinnehållet i de finansiella rapporterna men på grund av periodiseringarnas 

natur kan informationsinnehållet vara väsentligt påverkat och inte nödvändigtvis till det 

bättre (Beaver, 1998; Leuz et al., 2003). 

 

Periodiseringsredovisningen har en väsentlig roll p.g.a. förekomsten av defekta och 

ofullständiga marknader (Beaver, 1998). Huvuddelen av den information som 

framkommer från periodiseringar är kortsiktig, exempelvis kundfordringar och lager, 

medan långsiktiga periodiseringar huvudsakligen består av avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar. Vid långsiktiga periodiseringar består avskrivningarna av 

fördelningsregler så som linjära avskrivningar och livslängdsantaganden baserade på 

riktlinjer motiverade av inkomstskattsöverväganden (ibid.). Från ett 

företagsledningsperspektiv representerar periodiseringar ett fördelaktigt instrument 

för manipulering av rapporterade siffror p.g.a. den relativt låga kostnaden och dess icke-

transparens (Young, 1999). Företag som antas ha manipulerat fram ett positivt resultat 

genom periodiseringar antas ha betydligt större godtyckliga periodisering än andra 

företag (Das et al., 2009). Tidigare forskning ligger till grund för skapandet av den tredje 

hypotesen: 

 

H3: Den genomsnittliga nivån av fjärde kvartalets godtyckliga periodiseringar hos  

NP (PN) företag är signifikant högre (lägre) än genomsnittet hos respektive 

kontrollföretag. 
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Följande förhållande är centralt för förståelsen av resultatmanipulering genom 

periodiseringsmanipulering: 

 

𝑇𝐴 = 𝑁𝐷𝐴 + 𝐷𝐴 

Där: 

TA = Totala periodiseringar 

NDA = Icke-godtyckliga periodiseringar 

DA = Godtyckliga periodiseringar 

 

Det vanligaste sättet för att beräkna de godtyckliga periodiseringarna är att regressera 

de totala periodiseringarna på variabler som agerar som proxy för normala 

periodiseringar. Onaturliga periodiseringar eller godtyckliga periodiseringar antas vara 

den oförklarade komponenten (residualen) av de totala periodiseringarna (Riahi-

Belkaoui, 2004).  

 

2.2.2.1 Jonesmodellen 

Jones (1991) föreslog en ny modell som minskar antagandet att de icke-godtyckliga 

periodiseringarna är konstanta. Modellen gör antaganden vid att skillnaden mellan 

nuvarande och föregående års periodiseringar enbart beror på förändringar av 

godtyckliga periodiseringar eftersom icke-godtyckliga periodiseringar anses vara 

konstanta från period till period (Jones, 1991). Jones modell försöker styra effekten av 

förändringarna i företagens ekonomiska omständigheter på icke-godtyckliga 

periodiseringar (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). I formeln agerar materiella 

anläggningstillgångar och skillnaden i intäkter för att behärska förändringar i icke-

godtyckliga periodiseringar som grundas på förändrade förutsättningar. De totala 

periodiseringarna inkluderar förändringar i rörelsekapitalet så som kundfordringar, 

lager och leverantörsskulder som till viss del påverkar intäkterna (Jones, 1991). 

Intäkterna används för att kontrollera för företagets ekonomiska förhållande eftersom 

det ger ett objektivt, men inte helt exogent, mått över företagets verksamhet innan 

ledningens manipulering. Materiella anläggningstillgångar är inkluderade för att 

kontrollera andelen av de totala periodiseringarna som kan hänföras till icke-

godtyckliga avskrivningar. Samtliga variabler divideras med eftersläpande tillgångar för 
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att minska heteroskedasticiteten (ibid.) dvs. när värdet på den oberoende variabeln x 

ökar, minskar eller ökar den oförklarade variationen i den beroende variabeln y. 

 

Jonesmodellen använder sig av ett tillvägagångssätt i två steg för att dela upp de totala 

periodiseringarna i godtyckliga- och icke-godtyckliga periodiseringar (Peasnell et al., 

2000). Jonesmodellen för icke-godtyckliga periodiseringar för undersökningsåret är 

därför: 

 

𝑁𝐷𝐴𝑄 =  𝛼1 (
1

𝐴𝑄−1
) + 𝛼2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑄

𝐴𝑄−1
) + 𝛼3 (

𝑃𝑃𝐸𝑄

𝐴𝑄−1
)  

 

För att beräkna α används följande modell för skattningsperioden: 

 

𝑇𝐴𝑄

𝐴𝑄−1
=  𝛼1 (

1

𝐴𝑄−1
) + 𝛼2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑄

𝐴𝑄−1
) + 𝛼3 (

𝑃𝑃𝐸𝑄

𝐴𝑄−1
) + 𝜀𝑄 

Där: 
AQ-1 = Tillgångar kvartal Q-1  
ΔREV = Nettointäkter kvartal Q minus nettointäkter kvartal Q-1  
PPEQ = Materiella anläggningstillgångar kvartal Q 
α1, α2, α3 = Branschspecifika koefficienter  
εQ = Residualen  

 

Ett antagande som genomsyrar Jonesmodellen är att intäkterna inte är godtyckliga. Om 

resultatet har manipulerats genom godtyckliga intäkter kommer Jonesmodellen att 

undanta delar av det manipulerade resultatet från den godtyckliga periodiseringsproxyn 

(Dechow et al, 1995). Detta uppkommer exempelvis i situationer när ledningen 

använder godtycklighet vid upplupna intäkter vid årets slut där inbetalningen ännu inte 

skett och det är högst tvivelaktigt om intäkterna har blivit intjänade. Resultatet av 

ledningens godtycklighet blir en ökning i intäkter och totala periodiseringar. 

Jonesmodellen ortogonaliserar2 de totala periodiseringarna med hänsyn till intäkterna 

och extraherar därför den godtyckliga periodiseringskomponenten, vilket får den 

uppskattade resultatmanipuleringen att snedvridas mot noll (ibid.). En begränsning av 

Jonesmodellen ligger i dess oförmåga att fånga påverkan av försäljningsbaserad 

                                                           
2 Oberoende variabler, som två vinkelräta vektorer. 
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manipulation eftersom försäljningsförändringar antas ge upphov till icke-godtyckliga 

periodiseringar (Peasnell et al., 2000). I ett försök att fånga denna 

försäljningsmanipulering gav Dechow et al. (1995) förslag till en modifiering av 

Jonesmodellen vilken har kommit att kallas den modifierade Jonesmodellen (Peasnell et 

al., 2000).  

 

2.2.2.2 Den modifierade Jonesmodellen 

Den modifierade Jonesmodellen är designad för att eliminera Jonesmodellens 

förmodade tendenser att mäta godtyckliga periodiseringar felaktigt när godtycklighet 

utövas över intäkterna (Dechow et al., 1995). I den modifierade modellen skattas icke-

godtyckliga periodiseringar under undersökningsperioden som: 

 

𝑁𝐷𝐴𝑄 =  𝛼1 (
1

𝐴𝑄−1
) +  𝛼2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑄 −  ∆𝑅𝐸𝐶𝑄

𝐴𝑄−1
) + 𝛼3 (

𝑃𝑃𝐸𝑄

𝐴𝑄−1
) 

Där: 

AQ-1 = Tillgångar kvartal Q-1  

ΔREV = Nettointäkter kvartal Q minus nettointäkter kvartal Q-1  

ΔREC = Fordringar kvartal Q minus fordringar kvartal Q-1 

PPEQ = Materiella anläggningstillgångar kvartal Q 

α1, α2, α3 = Branschspecifika koefficienter  

 

Formeln använder samma parametrar för α1, α2, α3 och icke-godtyckliga 

periodiseringar som Jonesmodellen. Det som särskiljer den modifierade Jonesmodellen 

mot Jonesmodellen är att intäktsförändringarna är justerade för 

fordringsförändringarna för undersökningsperioden (Dechow et al., 1995; Jeter & 

Shivakumar, 1999; Peasnell et al., 2000)). Jonesmodellen är implicit i sitt antagande att 

godtycklighet inte utövas över intäkterna under antingen uppskattningsperioden eller 

undersökningsperioden (Dechow et al., 1995). Den modifierade Jonesmodellen å andra 

sidan antar implicit att alla förändringar i kreditförsäljningar under 

undersökningsperioden härstammar från resultatmanipulering (Dechow et al., 1995; 

Jeter & Shivakumar, 1999). Resonemanget baseras på att det är enklare att manipulera 

resultatet genom att använda godtycklighet över kreditförsäljningsintäkter än det är att 

manipulera kontantförsäljningsintäkter (Dechow et al., 1995; Jeter & Shivakumar, 

1999). 



 
 

13 
 

 

Dechow, Sloan och Sweeney (1995) undersökte de tillgängliga tidsseriebaserade 

resultatmanipuleringsmodellerna för felspecifikationer och styrkefunktioner och kom 

fram till att även om modellerna är väl specificerade för slumpvisa företag är de 

felspecificerade vid användning med företag med extrema kassaflöden. De undersökta 

modellerna har även liten möjlighet att upptäcka verklig resultatmanipulering (Dechow 

et al., 1995). 

 

Även om den modifierade Jonesmodellen försöker kontrollera endogenitetsfel som 

förekommer i Jonesmodellen skapar den istället egna snedvridningar. Antagandet att 

alla förändringar i kundfordringar är ett resultat av resultatmanipulering är inte 

trovärdigt vilket resulterar i en överkorrigering (Jeter & Shivakumar, 1999). Den 

modifierade modellen är också bara ändamålsenlig under perioder då resultatet faktiskt 

har blivit manipulerat på det här sättet. Oftast är dock inte 

resultatmanipuleringsperioderna kända för undersökaren, t.ex. de eller det specifika 

kvartalet under undersökningsåret, och att därför använda den modifierade 

Jonesmodellen till alla kvartal eller år kan leda till ytterligare felspecifikation. T.ex. finns 

det företag som kan manipulera resultatet under alla fyra kvartal för undersökningsåret 

medan andra bara gör det under ett till två kvartal (ibid.). 

 

2.2.3 Faktisk resultatmanipulering 

Ett stort antal studier (t.ex. Cohen, Dey & Lys, 2008; Badertscher, 2011; Zang, 2012) 

diskuterar möjligheten att ledningens åtgärder vid resultatmanipulation inte enbart 

förekommer genom redovisningsuppskattningar och -metoder utan även genom 

särskilda operativa beslut. Dessa operativa beslut går under benämningen faktisk 

resultatmanipulering och påverkar i högre grad kassaflödet än 

periodiseringsmanipuleringen (Roychowdhury, 2006). Cohen et al. (2008) förevisar att 

förekomsten av faktisk resultatmanipulering har ökat de senaste åren medan 

frekvensen av periodiseringsmanipulering istället har avtagit. Detta stöds även av Zang 

(2012) som härleder till redovisningens minskade flexibilitet och ökade övervakning. 

Hon är dock noga med att påpeka förekomsten av avvägning mellan de olika 

manipuleringsmetoderna som troligtvis beror på att manipuleringskostnaderna för 

metoderna varierar för varje företag. Roychowdhury (2006) definierar den faktiska 
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manipuleringen som när de operativa förfarandena avviker från de normala, i 

företagsledningens förhoppningar om att vilseleda intressenter att vissa ekonomiska 

mål uppfyllts. Ledningen kan använda sådana aktiviteter då det antingen ger upplevda 

personliga fördelar eller för att den agerar som agent rörande värdeöverföring gentemot 

intressenter (Roychowdhury, 2006). Detta är även något som kan utrönas av Graham, 

Harvey och Rajgopals (2005) undersökning där det, genom en omfattande 

enkätundersökning, framgår att företagsledare värdesätter att ekonomiska mål uppnås 

och är villiga att använda faktisk resultatmanipulering för att uppnå dessa mål, även om 

det innebär att företagets värde reduceras. Det kan följaktligen vara kostsamt att 

manipulera genom dessa metoder då exempelvis vissa nedskärningar kan resultera i 

minskade framtida inkomster. Faktisk resultatmanipulation är däremot inte alltid 

straffbara överträdelser vilket innebär att påföljden vid upptäckt är lindrigare jämfört 

med periodiseringsmanipulation (McVay, 2006). 

 

2.2.3.1 Godtyckliga utgifter 

Det flesta bevisen på förekomsten av faktisk manipulering har pekat mot opportunistisk 

reduktion av kostnader tillhörande forskning och utveckling (FoU) (Roychowdhury, 

2006). Detta handlingssätt förekommer i bl.a. Baber, Fairfield och Haggard (1991) och 

Bushees (1998) granskningar, där bevis för att FoU-kostnader reduceras med avsikt att 

uppnå resultatriktmärken förevisas. Det förekommer även i Dechow och Sloans (1991) 

undersökning där det framgår att verkställande direktörer ibland drar ner på FoU-

kostnader i slutskedet av sina uppdrag för att kortsiktigt öka resultatet. Förutom FoU-

kostnader är försäljnings-, generella- och administrativa kostnader (SGA) samt 

marknadsföringskostnader lönsamma poster att justera. Anledningen till att just dessa 

poster är uppskattade i sammanhanget är för att de kostnadsförs i samma period som de 

uppkommer, vilket föranleder att företagen med enkelhet kan reducera sina redovisade 

kostnader, tillika öka resultatet, genom att skära ned på dessa godtyckliga kostnader 

(Roychowdhury, 2006). Som ett led i detta visar Graham et al. (2005) att 80 procent av 

400 tillfrågade ekonomichefer medger att de skulle minska kostnaderna för FoU, 

marknadsföring och underhåll för att generera önskvärt resultat. Även Roychowdhury 

(2006) framställer bevis från ett storskaligt urval som tyder på att företagsledare 

undviker att missa analytikernas prognoser eller att rapportera årliga förluster genom 

att bland annat minska godtyckliga kostnader, vilket avviker från det annars optimala 
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förfarandet. När tidigare forskning visat tendenser till att godtyckliga utgifter har 

manipulerats nedåt för att redovisa ett bättre resultat har samma forskning även 

utelämnat resultat angående det motsatta, dvs. att utgifterna ökats för att redovisa ett 

sämre resultat (Das et al., 2009). Med hjälp av den tidigare forskningen skapas följande 

hypotes: 

 

H4: Endast NP-företag redovisar en negativ förändring av godtyckliga utgifter i det fjärde 

kvartalet i jämförelse med de tidigare kvartalen samt kontrollföretagen. 

 

2.2.3.2 Effektiv skattesats 

Ytterligare ett tillvägagångssätt för att manipulera resultatet kan vara att utnyttja 

skattereglerna. Detta är både möjligt och lockande då skattereglerna delvis grundas på 

godtyckliga antaganden som är någorlunda icke-transparenta för utomstående samtidigt 

som det är en av räkenskapsperiodens sista poster att slutföras, vilket kan leda till en 

sista möjlighet för manipulering (Myers, Myers & Skinner, 2007). Till exempel kräver 

IFRS (IAS 34.30 (c)) att företagsledningen uppskattar den effektiva skattesatsen inför 

varje kvartal vilket möjliggör att den effektiva skattesatsen för det fjärde kvartalet 

anpassas efter ledningens strävan (Myers et al., 2007). Dhaliwal, Gleason och Mills 

(2004) menar att företag som precis uppnår analytikernas prognoser sänker sin 

effektiva skattesats mellan tredje- och fjärdekvartalet, då prognosuppfyllnaden annars 

inte hade åstadkommits. Motsatsen gäller för företag som ser ut att gå över 

analytikernas prognoser. Dessa företag höjer istället marginellt sin skattesats från det 

tredje till det fjärde kvartalet. Det är en hel del komplex information som behöver 

samlas in innan företagsledningen kan fastställa den slutgiltiga skattesatsen, bl.a. 

skatteavdrag samt planering av utländska, statliga och lokala skattesatser, vilket skapar 

manipulationsmöjligheter av den egna effektiva skattesatsen. Komplexiteten gör det 

dessvärre även svårt att definitivt särskilja en tvivelaktig manipulation från en mindre 

olovlig skatteplanering (Dhaliwal et al., 2004). Tidigare forskning lägger grunden för 

följande hypotes:  

 

H5: Den genomsnittliga förändringen av den effektiva skattesatsen mellan tredje och 

fjärde kvartalet för NP (PN) företag är signifikant negativ (positiv) i relation till 

kontrollföretagen. 
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2.2.3.3 Produktionskostnader 

Ett annat förfaringssätt som kan användas för faktisk resultatmanipulering är påverkan 

av kostnad sålda varor (KSV) där syftet är att minska KSV genom att producera mer och 

ackumulera ett lageröverskott, vilket även kan benämnas som överproduktion 

(Roychowdhury, 2006). Företagsledningen kan alltså påverka resultatet positivt genom 

att producera mer än vad som är nödvändigt för att möta efterfrågan. När 

produktionsnivån ökar sprids de fasta kostnaderna ut på fler enheter vilket sänker de 

fasta kostnaderna per enhet. Det gäller då även för företagets totala kostnad så länge de 

rörliga kostnaderna inte ökar så pass att de neutraliserar marginalen per enhet. 

Företagens rörelsemarginal ökar således när rapporterade KSV minskar (ibid.). Thomas 

och Zhang (2002) framhåller även de relationen mellan lagerförändringar och 

resultatreverseringar i sin slutsats men utesluter inte att sambandet kan ha alternativa 

förklaringar utöver resultatmanipulering, t.ex. antar de att skiftande efterfrågan är den 

naturliga förändringsorsaken. Med utgångspunkt i tidigare forskning skapas följande 

hypotes: 

 

H6: NP (PN) företag redovisar en negativ (positiv) förändring av produktionskostnader i 

det fjärde kvartalet i jämförelse med de tidigare kvartalen samt kontrollföretagen. 

 

2.3 Teorikritik 
Trots den generella acceptansen av resultatmanipuleringens förekomst har det 

förekommit svårigheter för forskare att övertygande förevisa detta eftersom resultatet 

innan resultatmanipuleringen måste uppskattas (Healy & Wahlen, 1999). De flesta 

resultatmanipuleringsmodeller har, trots det stora användandet, visat sig ha begränsad 

effektivitet (Dechow, Hutton, Kim & Sloan, 2012). Jeter & Shivakumar (1999) finner 

bevis för att Jones tvärsnittsmodell är välspecificerad för slumpmässigt utvalda företag 

men felspecificerad för företag vars kassaflöde skiljer sig markant från 

branschmedianen. De hävdar även att det är problematiskt att använda data från fjärde 

kvartalet eftersom det innefattar kontoavstämningar och på grund av problematiken att 

särskilja störningar från resultatmanipulering anser de tester fokuserade på fjärde 

kvartalet visa mindre styrka än tester som fokuseras på första- till tredje kvartalet (Jeter 

& Shivakumar, 1999). 
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Om företag inom en branschtillhörighet som upplever gynnsamma ekonomiska 

förhållande väljer att jämna ut sitt resultat kommer de verkliga onormala 

periodiseringarna för samtliga företag inom denna bransch att bli negativa (Jeter & 

Shivakumar, 1999). Tvärsnittsmodeller kommer med största sannolikhet inte att finna 

de negativa onormala periodiseringarna eftersom resultatmanipuleringen är samtida 

korrelerat för alla företagen i urvalet. Därmed kommer enbart de företag vars 

periodiseringar är negativa i relation till branschnormen att identifieras som 

resultatmanipulerande. Förhållandet implementerar en potentiell begränsning av 

användandet av tvärsnittsmodeller för resultatmanipuleringsundersökningar eller som 

en eventuell felkälla vid bevisning av resultatmanipulering i vissa fall (ibid.). I vilket fall 

kan de branschbaserade periodiseringarna vara användbara vid undersökningar som 

inriktar sig mot händelsespecifik resultatmanipulering genom att undersöka specifika, 

branschbaserade, resultatmanipuleringar. Det är möjligt att modifiera 

tidsseriemodellerna till att användas till bransch- och marknadsbaserad 

resultatmanipulering också men även om modellerna anpassas för detta syfte kommer 

de fortfarande att lida av överlevnads- och urvalssnedvridning (ibid.).  
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3. Metod och data 
Avsnittet inleds med att redovisa undersökningens metodinriktning och hur data har 

insamlats. Tillvägagångssättet av den kvantitativa databehandlingen förklaras sedan 

stegvis och grundläggande tester redovisas för att underbygga undersökningens syfte.   

 

3.1 Teoretisk metod 

En deduktiv ansats är mest lämpad vid användningen av teoretiska modeller, så som 

Jonesmodellen, och ansågs därför lämpligast i denna undersökning (Bryman & Bell, 

2005). Undersökningen inleddes genom insamlandet av teori från forskningsartiklar och  

-litteratur i syfte att skapa en utökad förståelse över intresseområdet. Genom 

insamlandet skapades en fundamental förståelse för resultatmanipulering samt tidigare 

forskning inom området. Insamlandet av informationen lade grunden för 

hypotesutformningen där artiklar från Roychowdhury (2006) och Das et al. (2009) 

spelade en väsentlig roll. Datainsamlingen gjordes genom Datastream och behandlades i 

Microsoft Excel. En slumpmässig ordning för Q1–Q4 för NP- och PN-företagen 

genererades med AbleBits tilläggsprogram för Microsoft Excel, Random sorter for 

Microsoft Excel. Samtliga statistiska beräkningar genomfördes i statistikprogrammet 

Minitab. Sedan data behandlats analyserades den i syfte att antingen bekräfta eller 

förkasta de genererade hypoteserna. I likhet med undersökningen av Das et al. (2009) 

var tidsbegränsningen som förekommer vid företagens förmåga att manipulera mot mål 

en viktig aspekt i denna undersökning. Således undersöktes om kvartalsresultatmönster 

kan indikera en potentiell resultatmanipulering.  

 

3.1.1 Urval och variabelinsamling 

I en första process erhölls kvartalsdata för samtliga variabler i urvalet för åren  

2005–2012. Detta utfördes med hjälp av Worldscopedatabasen i Datastream. Totalt 

innehöll Worldscopedatabasen information om 722 nordiska aktienoteringar vilket 

därmed bildade grundurvalet i undersökningen. De använda börslistorna NASDAQ OMX 

Nordic och Oslo Børs inhämtades i två steg från Datastream där Sverige, Finland, 

Danmark och Island återfunnits i databasen för NASDAQ OMX Nordic medan de norska 

variablerna inhämtats från listan för Oslo Børs. De insamlade variablerna redovisas i 

Tabell 1.  
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Tabell 1: Variabellista 

Datastreamkod  Variabelnamn 

INDM Branschtillhörighet 
WC07536A Efterföljd redovisningsstandard 
WC02051A Fordringar 
WC01201A Forsknings- och utvecklingskostnader 
WC01101A Försäljnings-, generella- och administrativa kostnader 
WC02005A Likvida tillgångar 
WC03101A Kortfristiga skulder 
WC03051A Kortfristiga räntebärande skulder och hänförlig andel av 

långfristiga skulder 
WC01051A Kostnad sålda varor 
WC02101A Lager 
WC02501A Materiella anläggningstillgångar 
WC01001A Nettointäkter 
WC01551A Nettoresultat 
WC02201A Omsättningstillgångar 
WC06099A Redovisningsvaluta 
WC01401A Resultat före skatt 
WC01451A Skattekostnader 
WC02999A Tillgångar 
WC18193A Vinst per aktie 

  

 

3.1.2 Bortfall 

Grundurvalet bestod från början av totalt 722 nordiska aktienoteringar. De insamlade 

data rensades därefter för dubbla noteringar tills bara en notering förekom dvs. bolag 

med A-, B-, C-, preferensaktier samt korsnoteringar togs bort varvid 46 aktienoteringar 

försvann. Samtliga banker och vissa finansbolag redovisar enligt lokala föreskrifter 

genom finansspecifika redovisningsregler (Regnskapsstiftelsen, 2013) vilket gjorde att 

dessa företag inte gick att tillämpa i undersökningen. Detta resulterade i ytterligare 

urvalsbortfall om 44 företag. Därefter genomfördes en kontroll av efterföljd 

redovisningsstandard i Datastreammaterialet samt en extra manuell kontroll av de 

företag vars redovisningsstandard inte var IFRS vilket resulterade i ett ytterligare 

bortfall av 10 företag. Ytterligare 49 företag saknade eller hade otillräcklig data vilket 

ledde till att det totala antalet företag efter urvalsbortfall uppgick till 573 st., vilka 

tillsammans utgjorde 16 428 kvartalsobservationer. Bortfallssiffrorna redovisas i  

Tabell 2. 
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Tabell 2: Bortfall 

Orsak Urval Bortfall 

Dubbla noteringar 722 46 
Banker och finansbolag 676 44 
Felaktig redovisningsstandard 632 10 
Avsaknad av data 622 49 
   
Återstående 573  

 

3.1.3 Databehandling 

En databehandling av urvalet genomfördes för att reducera eventuella felkällor. De 

justeringar som utfördes var en branschindelning av urvalsföretagen samt en 

valutajustering av insamlade variabler. De redovisningsvalutor som förekommer i 

urvalet är svenska kronor (SEK), danska kroner (DKK), norska kroner (NOK), isländska 

krónur (ISK), amerikanska dollar (USD), euro (EUR), ryska rubel (RUB), polska złoty 

(PLN), brittiska pund (GBP) och kanadensiska dollar (CAD). För att få jämförbara värden 

gjordes en valutajustering av data genom insamling av kvartalsvisa valutakurser från 

riksbankens hemsida (Riksbanken, 2013), valutakurserna redovisas i Appendix 1. 

Urvalsföretagens valuta erhölls genom en variabelinsamling av redovisningsvaluta från 

Datastream. De av riksbanken redovisade valutakurserna multiplicerades sedan med 

samtliga insamlade variabler för att få jämförelsebara värden i svenska kronor.  

 

Branschindelningen baserades på Standard & Poors branschklassificeringssystem 

Global Industry Classification Standards (GICS, 2013). Ett flertal tidigare studier (bl.a. 

Hrazdil & Zhang, 2012; Hrazdil & Scott, 2013) har påvisat fördelarna av GICS, där t.ex. 

Hrazdil och Scott (2013) jämför GICS med tre alternativa klassificeringsinstrument 

varpå de kommer fram till att GICS är den mest tillförlitliga för finansiella analyser och 

undersökningar, särskilt vid beräkningar av resultatmatchade godtyckliga 

periodiseringar. GICS är uppdelat i 10 sektorer, 24 branschgrupper, 64 branscher och 

154 underbranscher. Undersökningens urvalsstorlek förhindrade en uppdelning i 

optimal omfattning varefter en branschindelning med avseende på sektorer istället 

utfördes. Indelningen grundades på branschtillhörighetsdata från Datastream vilken 

sedan matchats mot korrekt sektor i GICS. Branschindelningen redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 3: Branschtillhörighet och fördelning 

Antal företag Branschtillhörighet 

72 Dagligvaror 
48 Energi 
61 Finans och fastighet 
59 Hälsovård 
137 Industrivaror och –tjänster 
81 Informationsteknik 
6 Kraftförsörjning 
55 Material 
36 Sällanköpsvaror och –tjänster 
18 Teleoperatörer 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Undersökningen inleddes med att NP-, PN- samt kontrollföretagen identifierades vilket 

gjordes genom att ta differensen mellan den kvartalsvisa vinsten per aktie (eng. 

earnings per share, EPS) för år t och år t-1. Endast företag som haft data för alla kvartal 

för teståret så väl som det föregående året har ingått i undersökningen. För statusen NP- 

eller PN-företag krävdes att minst två av de tre första kvartalen hade negativ eller 

positiv EPS, i jämförelse med eftersläpande kvartal. Fjärde kvartalet skulle ha motsatt 

tecken till de två kvartalen vars tecken var lika och den totala förändringen för det totala 

året, från första till fjärde kvartalet, skulle ha samma tecken som vanligast 

förekommande tecknet under Q1 till Q3. Samtliga alternativa kombinationer för att 

klassas som NP- respektive PN-företag redovisas i Tabell 4.  

 

Tabell 4: Alternativa resultatkombinationer för NP- och PN-företag 

Q1,Q2,Q3,Q4   NP Totalt NP Q1,Q2,Q3,Q4   PN Totalt PN 

-,-,-,+ - +,+,+,- + 
-,-+,+ - +,+,-,- + 
-,+,-,+ - +,-.+,- + 
+,-,-,+ - -,+,+,- + 

 

Bland PN-företagen ingick inte de företag som redovisat årliga förluster då det är 

osannolikt att sådana företag medvetet skulle manipulera fjärde kvartalets resultat 

nedåt så att det skulle leda till en förlust. NP-företag som redovisat en förlust, å andra 

sidan, ingår då det är troligt att dessa kan försöka övervärdera resultatet i det fjärde 
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kvartalet för att minska den årliga förlusten. Det totala antalet NP-, PN- och 

kontrollföretag samt frekvensen redovisas i Tabell 5 och Tabell 6.  

 

Tabell 5: Fördelning av NP- och PN-företag 

År NP-företag PN-företag Kontrollföretag 

20073 50  97 426 

2008 48 99 426 

2009 130 40 403 

2010 82 76 415 

2011 71 132 370 

2012 111 99 363 

 

Tabell 6: Antal gånger ett enskilt företag uppvisar en resultatreversering i det 
fjärde kvartalet mellan 2006 och 2012 

 Andelen företag med fjärdekvartalsreverseringar 

Förekomst NP (%) PN (%) 

≥3 4,36 6,28 

2 19,20 22,16 

1 44,68 43,80 

2 efterföljande år 4,56 7,16 

3 efterföljande år 0,00 0,17 

 

3.2.1 Signifikanstest av slumpmässig kvartalsordning  

Det är inte helt otänkbart att det finns alternativa förklaringar till resultatreverseringar i 

det fjärde kvartalet eller att det inte är någon förändring i fjärde kvartalet i jämförelse 

med de föregående kvartalen. Det kan vara så att reverseringarna är oavsiktliga eller 

slumpartade. En annan förklaring kan vara att företagen i fjärde kvartalet försöker 

korrigera eventuella felberäkningar som skett under de tidigare kvartalen. Det är även 

möjligt att reverseringarna beror på resultatmanipulering i de tre första kvartalen men 

inte i det fjärde.  

 

                                                           
3 Data har insamlats för åren 2005-2012 men p.g.a. den säsongsanpassning, samt kravet på fyra kvartal 
med säsongsanpassad EPS, som gjorts blir startåret 2007.  
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I syfte att minimera de alternativa förklaringarna till förekomsten av reverserade 

fjärdekvartal utfördes även jämförelser med de alternativa förklaringarna som grund, 

för att pröva dess validitet. Detta utfördes genom två kontrolltester vilka skulle påvisa 

eventuella skillnader i förekomsten av fjärdekvartalsreverseringar. Med hjälp av t-test 

testades kontrolltesternas signifikansnivå med anledning påvisa att frekvensen inte var 

slumpmässig.  

 

Till att börja med genomfördes ett slumpmässigt kontrolltest där tre av de fyra 

kvartalen i ett företagsår, i slumpvis ordning, utgjorde årets tre första kvartal och det 

kvarvarande kvartalet utgjorde det fjärde kvartalet. Reverseringsfrekvensen i denna 

jämförelse utgjordes av medelfrekvensen av 500 upprepningar i AbleBits Random sorter 

for Microsoft Excel och redovisas i Tabell 7. Det andra kontrolltestet omfattade en 

alternativ ordningsföljd av kvartalen för de icke-reverserande företagen. En med det 

andra kvartalet år t som start och första kvartalet år t+1 som fjärde kvartal, en annan 

med tredje kvartalet år t som start och andra kvartalet år t+1 som fjärdekvartal, och 

slutligen en med fjärde kvartalet år t som start där tredje kvartalet år t+1 bildade 

fjärdekvartal. De båda kontrolltesterna redovisar signifikanta värden på 5%-nivån,  

1%-nivån och 0,1%-nivån vilket indikerar att fjärdekvartalsreverseringarna är särskilda 

från de tidigare kvartalen och inte slumpmässiga. Resultatet och de alternativa 

sekvenserna redovisas i Tabell 7.  

 

Tabell 7: Frekvensen av fjärdekvartalsreverseringar i förhållande till  
kontrolltesterna 

    % högre än kontrolltest 

Kontrolltest  NP (%) PN (%) NP PN 

Kvartalsreverseringar  14,31 

 

15,79   

Slumpmässig ordning  12,05 
(0,001) 

12,81 
(0,001) 

18,78 23,30 

      
Alternativa sekvenser      
Q2t, Q3t, Q4t, Q1t+1  9,42 

(0,007) 
10,18 

(0,034) 
51,85 55,14 

Q3t, Q4t, Q1t+1, Q2t+1  9,42 
(0,001) 

9,80 
(0,019) 

51,85 61,13 
 

Q4t, Q1t+1, Q2t+1, Q3t+1  8,32 
(0,001) 

8,52 
(0,002) 

72,03 85,32 
 

Not: p-värden, inom parentes, visar frekvensskillnaderna mellan fjärdekvartalsreverseringar och 
kontrolltesterna. 
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Enligt Kothari et al. (2005) ger en resultatmatchning av de testade företagen ökad 

tillförlitlighet av härledningar angående resultatmanipulering, under förutsättning att 

den testade hypotesen inte antyder att manipuleringen kommer att variera beroende på 

resultatnivå. Varje NP- och PN-företag matchades därför med ett kontrollföretag från 

samma bransch och med snarlikast resultatutveckling. Resultatutvecklingen baseras på 

företagens räntabilitet på totalt kapital (ROA) vilket erhölls genom att dividera 

företagens resultat med dess tillgångar. Även resultatutvecklingen, liksom resterande 

variabler, säsongsanpassades.  

 

𝑅𝑂𝐴𝑄 =
∆𝑁𝐼𝑄

∆𝐴𝑄
 

Där: 

ROAQ = Räntabilitet på totalt kapital kvartal Q 

ΔNIQ = Nettoresultat kvartal Q minus kvartal Q-1 

ΔAQ = Tillgångar kvartal Q minus kvartal Q-1 

 

3.2.2 Periodiseringsmanipulering 

Nästa åtgärd var att undersöka om de reverserade resultatmönstren återspeglade 

tendenser till resultatmanipulering. Detta genomfördes genom granskandet av ett antal 

indikatorer i syfte att bekräfta att förändringen med större sannolikhet går att härleda 

till NP- eller PN-företagen i jämförelse med kontrollföretagen. Indikatorerna bestod av 

godtyckliga periodiseringar för periodiseringsmanipuleringstestet och godtyckliga 

utgifter, produktionskostnader och effektiv skattesats för de faktiska 

resultatmanipuleringstesterna. 

 

För att beräkna de godtyckliga periodiseringarna med den modifierade Jonesmodellen 

genomfördes fyra beräkningssteg. Till att börja med beräknades de totala 

periodiseringarna med hjälp av balansräkningssättet enligt Jonesmodellen: 

 

𝑇𝐴𝑄 =  (∆𝐶𝐴𝑄 − ∆𝐿𝐴𝑄) − ∆𝐶𝐿𝑄 + ∆𝐷𝐶𝐿𝑄 − (𝐷𝐸𝑃𝑄 + 𝐼𝑀𝑃𝑄)  
 

Där: 
TA = Totala periodiseringar kvartal Q 

ΔCAQ = Omsättningstillgångar kvartal Q minus kvartal Q-1  

ΔLAQ = Likvida tillgångar kvartal Q minus kvartal Q-1 
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ΔCLQ = Kortfristiga skulder kvartal Q minus kvartal Q-1 

ΔDCLQ= Kortfristiga räntebärande skulder och hänförlig andel av långfristiga skulder     

               kvartal Q minus kvartal Q-1 

DEPQ = Avskrivningar kvartal Q 

IMPQ = Nedskrivningar kvartal Q 

 

Tidigare forskning har även inkluderat en subtraktion av avskrivnings- och 

nedskrivningskostnaden i beräkningen av de totala periodiseringarna, med 

utgångspunkt från Healy (1985). I nyare undersökningar har däremot avskrivningar och 

nedskrivningar undantagits med argumentet att de är hänförliga till långsiktiga 

investeringsperiodiseringar snarare än rörelsekapitalsperiodiseringar (Dechow et al., 

2012). Hänsyn tas till åsikterna av Dechow et al. (2012) varpå den nya ekvationen för de 

totala periodiseringarna blev: 

 

𝑇𝐴𝑄 =  (∆𝐶𝐴𝑄 − ∆𝐿𝐴𝑄) − ∆𝐶𝐿𝑄 + ∆𝐷𝐶𝐿𝑄  

 

 

Sedan de totala periodiseringarna beräknats användes Jonesmodellen för att beräkna de 

branschspecifika parametrarna, α1, α2 och α3 för varje branschgrupp. De tre 

parametrarna erhölls genom en multipelregression och minsta-kvadrat-regression (eng. 

ordinary least square regression, OLS) enligt Jonesmodellen. Steget utfördes genom att 

beräkna undersökta variabler per undersökningsperiod där koefficienterna 

tvärsnittsberäknades för varje branschgrupp. Totalt genomfördes 240 minsta-

kvadraten-regressioner för att erhålla enskilda värden för alla separata branscher och 

kvartal. Genom att tvärsnittsanalysera dessa variabler minskades felkällan för 

överlevnadssnedvridning eftersom behovet av elva efterföljande år försvann. 

Variablerna dividerades med eftersläpande tillgångar för att öka jämförbarheten och 

minska heteroskedasticiteten. 

 

Därefter beräknades de icke-godtyckliga periodiseringarna enligt den modifierade 

Jonesmodellen. Vid tvärsnittsundersökningar tas de branschberäknade koefficienterna 

α1, α2 och α3 från beräkningen som gjorts med Jonesmodellen istället för de 

företagsspecifika koefficienterna som anges för den modifierade Jonesmodellen. Efter 
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beräkning av de totala periodiseringarna och de icke-godtyckliga periodiseringarna 

beräknades de godtyckliga periodiseringarna enligt: 

 

𝐷𝐴 = 𝑇𝐴 − 𝑁𝐷𝐴 

Där: 

DA = Godtyckliga periodiseringar 

TA = Totala periodiseringar 

NDA = Icke-godtyckliga periodiseringar 

 

Efter beräkning av de godtyckliga periodiseringarna matchades slutligen NP- och PN-

företagen mot ett kontrollföretag med liknande ROA för att undersöka om 

resultatmönstret påvisar större tendenser till periodiseringsmanipulering än 

kontrollföretagen.   

 

3.2.3 Faktisk resultatmanipulering 

 

3.2.3.1 Godtyckliga utgifter  

De godtyckliga utgifterna utgörs av de sammanlagda kostnaderna av SGA och FoU. 

Roychowdhurys (2006) metod att sätta FoU-kostnaderna till noll om värden saknas 

tillämpades så länge siffror för SGA-kostnader fanns att tillgå. Det som sedan 

undersöktes var den genomsnittliga förändringen av de godtyckliga utgifterna, delat 

med nettointäkter, dels kombinerat för de tre första kvartalen och dels för fjärde 

kvartalet för PN- och NP-företagen samt kontrollföretagen. Förändringen mättes i 

jämförelse med samma kvartal föregående år. 

 

𝐷𝐸𝑄 =  
∆𝐹𝑜𝑈𝑄 + ∆𝑆𝐺𝐴𝑄

𝑅𝑒𝑣𝑄
 

Där: 

DEQ = Godtyckliga utgifter kvartal Q 

ΔFoUQ = Forsknings- och utvecklingskostnader kvartal Q minus kvartal Q-1 

ΔSGAQ = Försäljnings-, generella- och administrativa kostnader kvartal Q  

                minus kvartal Q-1 

RevQ = Nettointäkter kvartal Q 
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3.2.3.2 Produktionskostnader  

Produktionskostnaderna utgörs av summan av KSV och lagerförändringen 

(Roychowdhury, 2006). Lagerförändringen erhölls från föregående kvartal medan 

förändringen i KSV erhölls genom samma kvartal för föregående år. Differensen 

räknades sedan fram och dividerades med nettointäkterna.      

 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑄 =
∆𝐶𝑂𝐺𝑆𝑄 + ∆(𝑇𝐼𝑄 − 𝑇𝐼𝑄𝑇−1)

𝑅𝑒𝑣𝑄
 

Där: 

PRODQ = Produktionskostnaden för kvartal Q 

ΔCOGSQ = Kostnad sålda varor för kvartal Q minus kvartal Q-1 

TIQ = Lager för kvartal Q  

TIQT-1= Lager för föregående kvartal QT-1 

RevQ = Nettointäkter kvartal Q 

 

3.2.3.3 Effektiv skattesats 

I likhet med Das et al. (2009) undersöktes även den genomsnittliga förändringen av den 

effektiva skattesatsen (ETR) mellan det tredje och fjärde kvartalet för NP- och PN-

företagen samt deras respektive kontrollföretag. ETR motsvarar årets skattekostnader 

dividerat med det ackumulerade resultatet före skatt. Skillnaden i ETR är således 

fjärdekvartalets ETR minus tredjekvartalets ETR. Då det tredje kvartalets ETR är en årlig 

prognos med en redan inkluderad skatteplanering för det fjärde kvartalet är det inte 

orimligt att anta den som en proxy för den opåverkade skattesatsen enligt Dhaliwal et al. 

(2004). Lokala skatteförändringar påverkar inte testresultatet eftersom testet inte är 

säsongsanpassat. 

 

𝐸𝑇𝑅 = (
𝑇𝐸𝑄1−𝑄4

𝑃𝐼𝑄1−𝑄4
) − (

𝑇𝐸𝑄1−𝑄3

𝑃𝐼𝑄1−𝑄3
) 

Där: 

ETR = Effektiv skattesats 

TEQ1–Q4 = Ackumulerade skattekostnader för Q1–Q4 

TEQ1–Q3 = Ackumulerade skattekostnader för Q1–Q3 

PIQ1–Q4 = Ackumulerat resultat före skatt för Q1–Q4 

PIQ1–Q3 = Ackumulerat resultat före skatt för Q1–Q3 
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Slutligen matchades varje NP- och PN-företag mot ett kontrollföretag från samma 

bransch med snarlikast resultat vilket baserades på säsongsförändringen av fjärde 

kvartalets ROA. Detta steg utfördes för samtliga tester för att påvisa om NP- och PN-

företags tendenser till resultatmanipulering är signifikant skilt den hos 

kontrollföretagen. Motsvarande tester av Q1–Q3 genomfördes för att påvisa om Q4 är 

särskilt från dessa kvartal.  

 

3.3 Metodkritik  
I uppsatsen användes en tvärsnittsdesign vilket innebar att data insamlades från mer än 

ett enda fall vid en viss tidpunkt för att upptäcka olika sambandsmönster (Bryman & 

Bell, 2005). I och med att informationen i en tvärsnittsdesign inte har någon tidsmässig 

relation mellan variablerna och samlats in samtidigt kan forskaren inte manipulera dem. 

Den interna validiteten i tvärsnittsdesigner är vanligtvis låg dvs. det är svårt att slå fast 

en orsaksriktning utifrån den insamlade informationen. Tvärsnittsdesignen ger istället 

oftare kopplingar och samvariationer än resultat som otvetydigt leder till kausala 

slutsatser. Däremot är den externa validiteten hög då slumpmässiga urval gjorts (ibid.).    

 

Skillnaden mellan användandet av tvärsnittsmodeller istället för tidsseriemodeller är att 

tvärsnittsmodeller kan generera ett större urval men inte företagsspecifika koefficienter 

(Jeter & Shivakumar, 1999). På grund av IFRS-redovisningens införande i Norden under 

2005 begränsar detta användandet av tidsseriemodeller eftersom tidsseriemodeller, så 

som Jonesmodellen, kräver minst tio observationer inom observationsperioden för att 

uppnå lägsta antalet trovärdiga parametrar (Jeter & Shivakumar, 1999; Dechow et al., 

1995). Vid tidsseriestudier som använder årsredovisningar kräver detta att företagen i 

urvalet har överlevt i minst tio år. Dessa företag är överlag att anses som väletablerade 

vilket får till följd att de har mer förtroendekapital att förlora om resultatmanipulering 

upptäcks. Ett sådant metodval medför därför en urvalssnedvridning (Jeter & 

Shivakumar, 1999). En användning av en tidsseriemodell i undersökningen riskerar 

därför att medföra felaktiga resultat, varför en tvärsnittsmodell är att föredra. Collins 

och Hribar (2002) har föreslagit en metod för att beräkna de totala periodiseringarna 

genom skillnaden mellan nettoresultatet och det operativa kassaflödet, vilket fås från 

kassaflödesrapporter. Den begränsade användningen av denna metod i tidigare 

forskning samt avsaknaden av kassaflödesvariabler i Datastream gör dock detta 
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tillvägagångssätt opraktiskt för denna undersökning då det medför ett alltför stort 

bortfall.   

 

Periodiseringar som manipulerats av företagsledningen på ett opportunistiskt sätt beter 

sig oftast empiriskt likadant som periodiseringar där resultatet av oundvikliga fel i 

beräkningarna är anledningen till förekomsten (Dechow & Dichev, 2002). Till exempel 

med utgångspunkt från ett redovisningssystem ser bokningar av fiktiva kundfordringar 

som inte kommer att inbetalas likadana ut som bokningar av vanliga kundfordringar 

som ännu inte blivit inbetalda (ibid.). En begränsning av den modifierade Jonesmodellen 

är att den förutsätter att alla förändringar av kreditförsäljningar under perioden 

reflekterar en form av resultatmanipulering (Young, 1999). Det är dock svårt att 

tillhandahålla avgörande resultatdata som är opåverkad av ledningens godtycklighet 

eftersom att opåverkade resultat inte är observerbara (Glaum et al., 2004). Den 

modifierade Jonesmodellen är dock, trots kritiken, fortfarande en väletablerad och 

erkänd modell för resultatmanipuleringsundersökningar vilket motiverar ett 

användande i denna undersökning.  

 

Även användandet av databasen Datastream kan vara en potentiell felkälla i 

undersökningen. Sekundärkällornas upplägg är ofta obekant för användaren varför tid 

krävs för att skapa förståelse för det insamlade materialet. Även materialets kvalité och 

eventuella avsaknad av nyckelvariabler är en påverkande faktor som användaren av 

sekundärdata inte själv kan påverka (Bryman & Bell, 2005). I undersökningen 

värderades sekundärkällornas erbjudna fördelar högre än dess eventuella nackdelar. 

Värdet av de tidsbesparingar samt tillgången till ett större urval än vad som är möjligt 

med primärkällor i kombination med mer tid för bearbetning och analys överträffade 

primärkällornas fördelar i undersökningen. Datastream har tillgängliggjorts via Uppsala 

Universitetsbibliotek och ett flertal tidigare undersökningar som genomförts med 

Datastream (bl.a. Young, 1999; Peasnell et al., 2000; Haw, Ho & Li, 2011) bekräftar 

sekundärkällans lämplighet.  
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Vissa företag i undersökningen kan ha räkenskapsår som inte motsvarar ett kalenderår. 

Vid säsongsanpassningen kan därmed vissa observationer som ej motsvarat Q4 i ett 

kalenderår ha matchats mot andra observationers Q4 vilket inte var tänkt med hänsyn 

till säsongsanpassningen. Väldigt säsongsberoende företag med brutet räkenskapsår är 

de företag som utgör den största potentiella felkällan. Förekomsten av sådana företag i 

urvalet var dock så pass liten att eventuell påverkan ansågs obetydlig.  

  

Den databehandling som genomfördes kan omfatta eventuella felkällor. Växelkurserna 

som justerades till SEK behöver nödvändigtvis inte motsvara de växelkurser som 

företagen använt vid kvartalsslutet. Den potentiella felkällan som växelkurserna därför 

kan medföra minskades genom växelkursinsamling för specifika kvartalsdatum och dess 

påverkan på undersökningen ansågs därför minimal. Även den branschindelning som 

utfördes sätter ihop företag med varierande verksamheter i en sektor fast de tillhör 

olika undergrupper, enligt GICS, och branschindelningen behöver därför nödvändigtvis 

inte alltid gruppera företag som haft liknande marknadsförutsättningar. Ett försämrat 

undersökningsresultat p.g.a. för små undersökningsgrupper i en mer utbredd 

branschindelning motiverar dock användandet av sektorindelningen. Das et al. (2009), 

exempelvis, använder tretton sektorer i en liknande undersökning med betydligt fler 

observationer, varför denna undersöknings branschindelning anses godtagbar.  
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4. Empiriska resultat 
I avsnittet presenteras undersökningens resultat med stöd av sammanfattande tabeller. 

Resultaten baseras på en tvärsnittsstudie av 573 unika företag på den nordiska 

aktiemarknaden där fyra olika test genomförts för att påvisa tendenser till 

resultatmanipulering av kvartalsreverserande företag.  

 

4.1 Periodiseringsmanipulering 

 

4.1.1 Godtyckliga periodiseringar 

Resultatet från det godtyckliga periodiseringstestet redovisas i Tabell 8 och de 

fullständiga regressionsresultaten redovisas i Appendix 2. Signifikansnivån för NP-

företag är p 0,134 och för PN-företag p 0,159. Resultatet är insignifikant och det går 

därför inte med säkerhet att säga att NP- eller PN-företag väljer att använda godtyckliga 

periodiseringar för att påverka resultatet under fjärde kvartalet i större utsträckning än 

kontrollföretag.  

 

Tabell 8: Resultat av godtyckliga periodiseringar 

 NP NP Kontroll PN PN Kontroll 

Q4 0,0026 –0,0101 
(0,134) 

–0,0019 0,0137 
(0,159) 

Not: p-värden, inom parentes, visar skillnaderna mellan NP-, PN-företagen och respektive kontrollföretag. 

 

4.2 Faktisk resultatmanipulering 
 

4.2.1 Godtyckliga utgifter 

Testet av de godtyckliga utgifterna påvisar om NP-företag är mer benägna att redovisa 

en negativ förändring av kostnaderna för FoU och SGA. Eftersom PN-företag ej förväntas 

försöka öka de godtyckliga utgifterna för att uppnå negativt resultat förväntas ej heller 

någon signifikant skillnad för denna företagstyp. De godtyckliga utgifterna för Q1–Q3 

redovisas också för att påvisa om Q4 är signifikant frånskild de tidigare kvartalen. 

Signifikansnivån för NP-företagen för Q1–Q3 för NP är p 0,825, PN p 0,432 och för Q4 NP 

p 0,011 och PN p 0,848. Resultaten redovisas i Tabell 9 och de fullständiga 

regressionsresultaten redovisas i Appendix 2. Resultaten påvisar att NP-företag 

generellt har lägre godtyckliga utgifter än kontrollföretagen under Q4 och är signifikanta 

på 5%-nivån. I Q1–Q3 resultaten för NP-företagen påvisas att dessa kvartal inte är 
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signifikant skilda från kontrollföretagen. PN-företagens resultat bekräftas, som 

förväntat, vara insignifikanta.   

 

Tabell 9: Resultat av godtyckliga utgifter 

 NP NP Kontroll PN PN kontroll 

Q1–Q3 0,0094 0,0119 
(0,825) 

0,0170 0,0212 
(0,432) 

Q4 –0,0323 0,0625 
(0,011) 

0,0271 0,0245 
(0,848) 

Not: p-värden, inom parentes, visar skillnaderna mellan NP-, PN-företagen och respektive kontrollföretag. 

 

4.2.2 Effektiv skattesats 

Testet av den effektiva skattesatsen påvisar om den genomsnittliga förändringen av den 

effektiva skattesatsen mellan tredje och fjärde kvartalet för NP- och PN-företagen är 

signifikant skilt från kontrollföretagen. Den effektiva skattesatsen för både NP- och PN-

företagen är signifikanta på 0,1%-nivån, NP p 0,000 och PN p 0,000, vilket indikerar att 

både NP- och PN-företag generellt redovisar lägre respektive högre förändringar i 

effektiv skattesats jämfört med kontrollföretagen. Resultaten redovisas i Tabell 10 och 

de fullständiga regressionsresultaten återfinns i Appendix 2.     

 

Tabell 10: Resultat av effektiv skattesats 

 NP NP kontroll PN PN kontroll 

ΔETR –0,0774 0,0204 
(0,000) 

0,0748 –0,0705 
(0,000) 

Not: p-värden, inom parentes, visar skillnaderna mellan NP-, PN-företagen och respektive kontrollföretag. 

 

4.2.3 Produktionskostnader 

Testet av produktionskostnaderna påvisar om NP- och PN-företag är mer benägna än 

andra företag att påverka produktionskostnaderna. För både NP- och PN-företag 

förväntas produktionskostnaderna minska respektive öka under Q4. 

Produktionskostnaderna för de föregående kvartalen Q1–Q3 redovisas också för att 

påvisa om kvartalen särskiljer sig från Q4. Signifikansnivån för Q1–Q3 är p 0,000 för NP 

och p 0,000 för PN. För Q4 är signifikansnivån 0,000 för NP och 0,373 för PN. Resultatet 

redovisas i Tabell 11 och de fullständiga regressionsresultaten redovisas i Appendix 2. 

Resultatet indikerar att NP-företag i Q4 har en signifikant negativ förändring i 
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produktionskostnader på 0,1%-nivån jämfört med kontrollföretag medan PN-företagen 

uppvisar en insignifikant ökning av produktionskostnaderna under samma period. Både 

NP- och PN-företag visar en signifikant förändring av Q1-Q3 på 0,1%-nivån jämfört med 

kontrollföretagen.  

 

Tabell 11: Resultat av produktionskostnad 

 NP NP kontroll PN PN kontroll 

Q1–Q3 –0,0080 0,0052 
(0,000) 

0,2037 0,0101 
(0,000) 

Q4 –0,0060 0,0177 
(0,000) 

0,0030 –0,0024 
(0,373) 

Not: p-värden, inom parentes, visar skillnaderna mellan NP-, PN-företagen och respektive kontrollföretag. 
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5. Analys 
I avsnittet diskuteras och analyseras de empiriska resultaten med utgångspunkt från 

tillgänglig teori. Resultaten bearbetas och jämförs med resultat från tidigare forskning för 

att skapa en djupare förståelse. Analysen, tillsammans med de empiriska resultaten, utgör 

sedan grunden i slutsatsen.  

 

Undersökningens resultat påvisar inte att det entydigt går att förkasta hypoteserna att 

NP- eller PN-företag i större utsträckning än andra företag skulle vara hänförliga till 

någon form av resultatmanipulering. Ett flertal relativt nyutkomna studier har påvisat 

att förekomsten av faktisk resultatmanipulering har ökat medan användandet av 

periodiseringsmanipulering istället avtagit (Cohen et al., 2008; Zang, 2012). Tendenser 

till detta kan även uttydas i denna undersökning. 

 

5.1 Periodiseringsmanipulering 
 

5.1.1 Godtyckliga periodiseringar 

H3: Den genomsnittliga nivån av fjärde kvartalets godtyckliga periodiseringar hos  

NP (PN) företag är signifikant högre (lägre) än genomsnittet hos respektive 

kontrollföretag. 

 

Resultatet från beräkningarna med den modifierade Jonesmodellen indikerar att det 

förekommer onaturligt stora godtyckliga periodiseringar i urvalsgruppen. Resultatet, 

Tabell 8, visar att NP- och PN-företag har högre respektive lägre godtyckliga 

periodiseringar än kontrollföretagen. Att resultaten är insignifikanta för både NP- och 

PN-företagen påvisar dock att det inte med statistisk säkerhet går att säga att resultaten 

för dessa företagstyper är signifikant frånskilda kontrollföretagen. I och med de 

insignifikanta resultaten från det godtyckliga periodiseringstestet går det inte att utröna 

om NP- eller PN-företag har högre respektive lägre godtyckliga periodiseringar än andra 

företag varpå Hypotes 3 förkastas. Das et al. (2009) får signifikanta skillnader mellan 

NP- och PN-företagen i deras undersökning men medan de jämför medianvärden för NP- 

och PN-företagen mot kontrollföretagens medianvärde jämförs medelvärden i denna 

undersökning. För att kontrollera den eventuella felkällan testades även medianvärdena 

från de godtyckliga periodiseringarna vilket enbart resulterade i större insignifikans för 

både NP- och PN-företag.  



 
 

35 
 

5.2 Faktisk resultatmanipulering 
 

5.2.1 Godtyckliga utgifter 

H4: Endast NP-företag redovisar en negativ förändring av godtyckliga utgifter i det fjärde 

kvartalet i jämförelse med de tidigare kvartalen samt kontrollföretagen. 

 

Resultaten i Tabell 9 indikerar att NP-företag är signifikant mer benägna än 

kontrollföretagen att minska de godtyckliga utgifterna under det fjärde kvartalet, vilket 

kan vara i syfte att förbättra resultatet. Under första till tredje kvartalet visar det 

insignifikanta resultatet på att NP-företagens godtyckliga utgifter ligger i nivå med 

kontrollföretagen. Detta antyder att minskningen av de godtyckliga utgifterna som sker 

under fjärde kvartalet är ett medvetet beslut som NP-företagen gjort.   

 

För PN-företagen påvisar resultatet insignifikant förändring för både första till tredje 

kvartalet samt fjärde kvartalet i jämförelse med kontrollföretagen. Detta antyder att PN-

företagen inte tillämpar faktisk resultatmanipulering genom att strategiskt öka de 

godtyckliga utgifterna. Das et al. (2009) påvisar liknande resultat i sin undersökning och 

poängterar att företagens lånebegränsningar, likviditet och investeringsmöjligheter i 

FoU gör PN-företagens testresultat rimliga. Resultatet stödjer Hypotes 4 om att NP-, men 

inte PN-företag, påvisar tendenser att ha manipulerat resultatet genom att minska de 

godtyckliga utgifterna under årets sista kvartal.  

 

5.2.2 Effektiv skattesats 

H5: Den genomsnittliga förändringen av den effektiva skattesatsen mellan tredje och 

fjärde kvartalet för NP (PN) företag är signifikant negativ (positiv) i relation till 

kontrollföretagen. 

 

I Tabell 10 redovisas resultaten från det effektiva skattesatstestet som påvisar om NP- 

eller PN-företag förändrar effektiv skattesats uppåt respektive nedåt jämfört med 

kontrollföretagen. Det effektiva skattesatstestet påvisar signifikanta resultat för både 

NP- och PN-företagen där NP-företagen har minskat och PN-företagen ökat effektiv 

skattesats i jämförelse med kontrollföretagen. Resultatet är liknande det i Das et al. 

(2009) vilket indikerar att NP- och PN-företag är mer troliga än andra företag att 

manipulera resultatet genom förändring av skattesatsen. Resultatet indikerar att NP- 
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och PN-företag ser den effektiva skattesatsen som en sista möjlighet för manipulering 

eftersom det är en av räkenskapsperiodens sista poster att slutföras (Myers et al., 2007). 

Resultatet stödjer Hypotes 5 om att NP- och PN-företag är mer benägna att manipulera 

den effektiva skattesatsen uppåt respektive nedåt genom faktisk resultatmanipulering 

än kontrollföretagen.     

 

5.2.3 Produktionskostnad 

H6: NP (PN) företag redovisar en negativ (positiv) förändring av produktionskostnader i 

det fjärde kvartalet i jämförelse med de tidigare kvartalen samt kontrollföretagen. 

 

I Tabell 11 redovisas resultatet från produktionskostnadstestet som påvisar om NP- 

eller PN-företag förändrar produktionskostnaden nedåt respektive uppåt i det fjärde 

kvartalet jämfört med kontrollföretag. Resultaten påvisar statistisk signifikans för NP-

företag för både första till tredje kvartalet samt fjärde kvartalet medan statistisk 

signifikans för PN-företag bara återfinns för första till tredje kvartalet, PN-företagens 

fjärde kvartal är dock insignifikant. NP-företag redovisar en negativ förändring av 

produktionskostnaderna i fjärde kvartalet jämfört med kontrollföretagen vilket tyder på 

faktisk resultatmanipulering. Att produktionskostnaderna för första till tredje kvartalet 

också är signifikant skilt från kontrollföretagen antyder dock att 

produktionskostnaderna för fjärde kvartalet inte är föremål för faktisk 

resultatmanipulering utan att andra faktorer påverkat resultatet. För PN-företag 

redovisas signifikanta resultat för första till tredje kvartalet och insignifikanta värden 

för fjärde kvartalet. Det positiva medelvärdet för första till tredje kvartalet i 

kombination med det insignifikanta resultatet för fjärde kvartalet antyder att PN-företag 

inte tillämpar faktisk resultatmanipulering genom produktionskostnadsförändringar 

alls eller i större utsträckning än kontrollföretagen. I och med de varierande resultaten i 

produktionskostnadstestet går det inte att utröna om varken NP- eller PN-företag är mer 

benägna än andra företag att minska respektive öka produktionskostnaderna i syfte att 

förbättra resultatet varpå Hypotes 6 förkastas.  
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5.3 Sammanfattande analys 
H1: NP-företag är mer troliga än andra att ha manipulerat resultatet i årsbokslutet uppåt.  

 
H2: PN-företag är mer troliga än andra att ha manipulerat resultatet i årsbokslutet nedåt.  

 

Sammantaget indikerar resultaten att NP-företag är mer troliga än andra företag att 

manipulera resultatet genom faktiskt resultatmanipulering men inte genom 

periodiseringsmanipulering. De signifikanta resultaten för godtyckliga utgifter, effektiv 

skattesats samt produktionskostnader påvisar att NP-företag är mer troliga än andra 

företag att minska dessa kassaflödespåverkande kostnader i syfte att redovisa bättre 

resultat i årsbokslutet. Detta är i likhet med Jeter & Shivakumars (1999) påstående där 

de anser att det är först i fjärde kvartalet som ledningen kan urskilja den egentliga, eller 

troliga, positionen i förhållande till kompensationsprogram eller resultatutjämningsmål 

vilket kan vara incitament för resultatmanipuleringen. Överlag återfinns tillräckligt med 

stöd genom undersökningen för att bekräfta Hypotes 1. 

 

För PN-företag indikerar resultaten sammantaget att det inte går att utröna att PN-

företag skulle vara mer troliga än andra företag att manipulera resultatet i det fjärde 

kvartalet genom varken periodiseringsmanipulering eller faktisk resultatmanipulering. 

Endast ett utav tre test påvisade att PN-företag skulle vara mer benägna än andra 

företag att manipulera resultatet. Eftersom inte tillräckligt med stöd för Hypotes 2 

återfinns genom undersökningen förkastas den.  

 

Slutligen kan det förtydligas att tillräckligt stöd återfinns genom undersökningen för att 

bekräfta följande hypoteser: 

 

H1: NP-företag är mer troliga än andra att ha manipulerat resultatet i årsbokslutet uppåt.  

 
H4: Endast NP-företag redovisar en negativ förändring av godtyckliga utgifter i det fjärde 

kvartalet i jämförelse med de tidigare kvartalen samt kontrollföretagen. 

 
H5: Den genomsnittliga förändringen av den effektiva skattesatsen mellan tredje och 

fjärde kvartalet för NP (PN) företag är signifikant negativ (positiv) i relation till 

kontrollföretagen. 
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6. Slutsats 
Uppsatsen undersöker om kvartalsvisa resultatförändringar kan indikera potentiellt 

manipulerade resultat. Bekräftelsen av Hypotes 4 om NP-företagens minskning av 

godtyckliga utgifter under det fjärde kvartalet innebär att framtida kassaflöden kan 

påverkas negativt vilket kan antyda att NP-företagen till viss del tillämpar kortsiktigt 

tänkande framför långsiktigt. Även bekräftelsen av Hypotes 5 om NP- och PN-företagens 

minskade, respektive ökade, effektiva skattesats under det fjärde kvartalet indikerar att 

dessa företag aktivt väljer att göra resultatpåverkande ändringar som en sista åtgärd 

innan årsbokslutet.  

 

Bekräftelsen av Hypotes 1 medför att undersökningsresultatet sammantaget pekar mot 

att NP-företag är mer troliga att manipulera resultatet än företag som inte uppvisar 

detta resultatmönster. Således kan undersökningens resultat för detta resultatmönster 

eventuellt påverka framtida intressentbeslut då den faktiska resultatmanipuleringen är 

kassaflödespåverkande. Ett företags resultatmönster kan därmed vara en direkt 

avgörande faktor för upptäckten av potentiell resultatmanipulering.  

 

En begränsning av uppsatsen är att det inte med absolut säkerhet går att urskilja om de 

värdeförändringar av indikatorerna som sker över kvartalen är hänförliga till 

resultatmanipulering eller om det finns andra faktorer som påverkat resultatet. Varför 

resultatet uppstått kan p.g.a. undersökningens inriktning inte säkerställas eftersom 

tvärsnittsanalyser inte tillåter specifika slutsatser.   

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
I tidigare undersökningar har ett företags storlek identifierats som en potentiellt viktig 

variabel vid resultatmanipuleringsundersökningar eftersom större företag tenderar att 

ha en lägre andel godtyckliga periodiseringar p.g.a. lägre tillväxtförutsättningar. I denna 

undersökning har ingen hänsyn specifikt tagits till företagsstorleken eftersom denna 

medför att branschgrupperna skulle delats upp till att innehålla färre företag vilket i sin 

tur skulle kunna visa sig problematiskt i den fortsatta undersökningen. Ett förslag till 

fortsatt forskning är därför att, med hjälp av ett större urval, dela upp 

branschfördelningen efter företagsstorlek och därefter återupprepa samma 

undersökning, förslagsvis med ytterligare resultatmanipuleringsmodeller eller 
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ytterligare tester, exempelvis om intressenter tar hänsyn till resultatmanipuleringen vid 

investeringar. Tidigare forskning finner också stöd för att ett lands rättsliga- och 

institutionella miljö påverkar egenskaperna av rapporterade resultat varför en 

ytterligare indelning av företagen i sina respektive länder kan vara av intresse. 
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Appendix 
 

Appendix 1: Växelkurser för redovisningsvalutor i urvalet 
 

Valuta 
2005 
Kvartal 1 

2005 
Kvartal 2 

2005 
Kvartal 3 

2005 
Kvartal 4 

2006 
Kvartal 1 

2006 
Kvartal 2 

2006 
Kvartal 3 

2006 
Kvartal 4 

1 CAD 5,6429 5,871 6,3859 6,7892 6,7358 6,5919 6,4594 6,2358 

1 DKK 1,219197 1,236185 1,256 1,270617 1,253547 1,247136 1,237185 1,225556 

1 EUR 9,0747 9,205 9,3679 9,477 9,3539 9,3008 9,23 9,137 

1 GBP 13,0831 13,5626 13,7046 13,9348 13,6272 13,5219 13,5747 13,5727 

1 ISK 0,112516 0,114052 0,120579 0,128397 0,119606 0,100544 0,101169 0,102814 

1 NOK 1,101508 1,143008 1,188576 1,203094 1,165711 1,188085 1,145454 1,104722 

1 PLN 2,2552 2,2285 2,3308 2,4206 2,4405 2,3608 2,3342 2,3746 

1 RUB 0,24839 0,260127 0,269298 0,27753 0,276555 0,272085 0,270129 0,266624 

1 USD 6,9169 7,3071 7,6798 7,968 7,7778 7,3958 7,2396 7,0926 

         
Valuta 

2007 
Kvartal 1 

2007 
Kvartal 2 

2007 
Kvartal 3 

2007 
Kvartal 4 

2008 
Kvartal 1 

2008 
Kvartal 2 

2008 
Kvartal 3 

2008 
Kvartal 4 

1 CAD 5,9808 6,2587 6,445 6,5469 6,266 5,9313 6,0549 6,4288 

1 DKK 1,232766 1,242754 1,244669 1,245129 1,261427 1,253976 1,27 1,369306 

1 EUR 9,1868 9,2582 9,266 9,2828 9,4014 9,3544 9,4729 10,2019 

1 GBP 13,7012 13,6425 13,6286 13,1352 12,4301 11,7891 11,916 12,241 

1 ISK 0,102828 0,107897 0,107011 0,104958 0,094013 0,078724 0,075748 0,063255 

1 NOK 1,125445 1,142203 1,170246 1,180097 1,181597 1,178113 1,175727 1,146379 

1 PLN 2,3638 2,4366 2,4457 2,5374 2,629 2,744 2,8664 2,7247 

1 RUB 0,266469 0,265653 0,264575 0,260134 0,259042 0,253385 0,259691 0,285074 

1 USD 7,0088 6,8699 6,7485 6,4135 6,2869 5,9857 6,3027 7,766 

         
Valuta 

2009 
Kvartal 1 

2009 
Kvartal 2 

2009 
Kvartal 3 

2009 
Kvartal 4 

2010 
Kvartal 1 

2010 
Kvartal 2 

2010 
Kvartal 3 

2010 
Kvartal 4 

1 CAD 6,7449 6,7882 6,6376 6,6258 6,9163 7,3758 7,0001 6,6974 

1 DKK 1,468774 1,448192 1,400712 1,39096 1,336169 1,295164 1,259712 1,237086 

1 EUR 10,9443 10,7849 10,4267 10,3515 9,944 9,6373 9,3839 9,2219 

1 GBP 12,0446 12,2676 11,9698 11,438 11,2133 11,2973 11,2723 10,7257 

1 ISK 0,069806 0,06092 0,057576 0,055994 0,053798 0,053405 0,055786 0,056056 

1 NOK 1,223597 1,218625 1,191674 1,232405 1,227145 1,217697 1,179439 1,144742 

1 PLN 2,4366 2,4237 2,4823 2,4803 2,4965 2,4049 2,3435 2,3263 

1 RUB 0,246473 0,24625 0,232994 0,237535 0,241103 0,25022 0,237665 0,22078 

1 USD 8,4041 7,9224 7,2994 6,9988 7,1918 7,5849 7,2745 6,7838 

         
Valuta 

2011 
Kvartal 1 

2011 
Kvartal 2 

2011 
Kvartal 3 

2011 
Kvartal 4 

2012 
Kvartal 1 

2012 
Kvartal 2 

2012 
Kvartal 3 

2012 
Kvartal 4 

1 CAD 6,5769 6,474 6,6127 6,5922 6,7416 6,879 6,7811 6,7211 

1 DKK 1,189675 1,208842 1,228176 1,222431 1,190873 1,199115 1,1343 1,156643 

1 EUR 8,8685 9,0141 9,1502 9,0939 8,8532 8,9147 8,4447 8,6264 

1 GBP 10,3899 10,2142 10,4236 10,6054 10,6057 10,9961 10,6637 10,6906 

1 ISK 0,055381 0,053727 0,05001 0,051864 0,049859 0,049877 0,049679 0,048203 

1 NOK 1,132563 1,151146 1,177651 1,171797 1,166811 1,178789 1,142131 1,170221 

1 PLN 2,2487 2,278 2,2085 2,0578 2,0956 2,0955 2,0419 2,0974 

1 RUB 0,221773 0,223837 0,222515 0,21619 0,224043 0,223939 0,211068 0,213996 

1 USD 6,483 6,2631 6,4785 6,7489 6,7495 6,9481 6,7551 6,6592 
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Appendix 2: Regressionsresultat 
 

Slumpmässigt urval 

One-Sample T: NP random  
 
Test of mu = 0,143106 vs not = 0,143106 

 

Variable     N      Mean     StDev   SE Mean         99% CI               T 

NP random  500  0,120484  0,004167  0,000186  (0,120002; 0,120965)  -121,40 

 

Variable       P 

NP random  0,000 

 

One-Sample T: PN random  
 
Test of mu = 0,157941 vs not = 0,157941 

 

Variable     N      Mean     StDev   SE Mean         99% CI               T 

PN random  500  0,128098  0,004341  0,000194  (0,127596; 0,128600)  -153,72 

 

Variable       P 

PN random  0,000 

 

 

 

Test av alternativ ordning på kvartalen 

One-Sample T: Q1NP  
 
Test of mu = 0,143106 vs not = 0,143106 

 

Variable  N    Mean   StDev  SE Mean       99% CI           T      P 

Q1NP      6  0,0942  0,0412   0,0168  (0,0264; 0,1621)  -2,91  0,034 

  

One-Sample T: Q2NP  
 
Test of mu = 0,143106 vs not = 0,143106 

 

Variable  N    Mean   StDev  SE Mean       99% CI           T      P 

Q2NP      6  0,0942  0,0351   0,0143  (0,0364; 0,1521)  -3,41  0,019 

  

One-Sample T: Q3NP  
 
Test of mu = 0,143106 vs not = 0,143106 

 

Variable  N     Mean    StDev  SE Mean        99% CI            T      P 

Q3NP      6  0,08319  0,02410  0,00984  (0,04352; 0,12286)  -6,09  0,002 

  

One-Sample T: Q1PN  
 
Test of mu = 0,157941 vs not = 0,157941 

 

Variable  N    Mean   StDev  SE Mean       99% CI           T      P 

Q1PN      6  0,1018  0,0315   0,0129  (0,0499; 0,1537)  -4,36  0,007 
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One-Sample T: Q2PN  
 
Test of mu = 0,157941 vs not = 0,157941 

 

Variable  N     Mean    StDev  SE Mean        99% CI            T      P 

Q2PN      6  0,09802  0,02206  0,00901  (0,06171; 0,13433)  -6,65  0,001 

  

One-Sample T: Q3PN  
 
Test of mu = 0,157941 vs not = 0,157941 

 

Variable  N    Mean   StDev  SE Mean       99% CI           T      P 

Q3PN      6  0,0852  0,0250   0,0102  (0,0441; 0,1264)  -7,12  0,001 

 

 

Godtyckliga periodiseringar Q4 

One-Sample T: NP control DA  
 
Test of mu = 0,002619 vs not = 0,002619 

 

 

Variable        N      Mean    StDev  SE Mean        95% CI           T      P 

NP control DA  388  -0,01006  0,16643  0,00845 (-0,02667; 0,00655) -1,50  0,134 

 

One-Sample T: PN control DA  
 
Test of mu = -0,0019425 vs not = -0,0019425 

 

 

Variable          N    Mean   StDev  SE Mean        95% CI          T      P 

PN control DA    440  0,0137  0,2328   0,0111  (-0,0081; 0,0355)  1,41  0,159 

 

 

Godtyckliga utgifter Q1-Q3 

One-Sample T: NP control DE  
 
Test of mu = 0,0093626 vs not = 0,0093626 

 

Variable        N    Mean   StDev  SE Mean        95% CI          T      P 

NP control DE  122  0,0119  0,1267   0,0115  (-0,0108; 0,0346)  0,22  0,825 

  

One-Sample T: PN control DE  
 
Test of mu = 0,0169916 vs not = 0,0169916 

 

Variable        N     Mean    StDev  SE Mean        95% CI           T      P 

PN control DE  149  0,02118  0,06486  0,00531  (0,01068; 0,03168)  0,79  0,432 

 

 

 



 
 

47 
 

Godtyckliga utgifter Q4 

One-Sample T: NP control DE  
 
Test of mu = -0,032263 vs not = -0,032263 

 

Variable        N    Mean   StDev  SE Mean        95% CI          T      P 

NP control DE  132  0,0625  0,4198   0,0365  (-0,0097; 0,1348)  2,59  0,011 

 

  

One-Sample T: PN control DE 
 
Test of mu = 0,027064 vs not = 0,027064 

 

Variable        N    Mean   StDev  SE Mean        95% CI           T      P 

PN control DE  160  0,0245  0,1709   0,0135  (-0,0022; 0,0512)  -0,19  0,848 

 

 

 

Effektiv skattesats  

One-Sample T: NP control ETR  
 
Test of mu = -0,0773674 vs not = -0,0773674 

 

Variable             N    Mean   StDev  SE Mean        95% CI          T    P 

NP control ETR      441  0,0204  0,2423  0,0115  (-0,0023; 0,0430)   8,47 0,000 

 

  

One-Sample T: PN control ETR  
 
Test of mu = 0,074778 vs not = 0,074778 

 

Variable             N     Mean   StDev  SE Mean        95% CI            T 

PN control ETR      508  -0,0705  0,3663   0,0163  (-0,1025; -0,0386)  -8,94 

 

Variable               P 

PN control ETR       0,000 

 

 

 

Produktionskostnader Q1-Q3 
 

One-Sample T: Control NP  

Test of mu = -0,0079981 vs not = -0,0079981 

 

Variable      N     Mean    StDev  SE Mean         95% CI           T      P 

Control NP  206  0,00524  0,04941  0,00344  (-0,00155; 0,01203)  3,85  0,000 

 

  

One-Sample T: Control PN  
 
Test of mu = 0,020372 vs not = 0,020372 

 

Variable      N     Mean    StDev  SE Mean        95% CI            T      P 

Control PN  240  0,01007  0,03508  0,00226  (0,00561; 0,01453)  -4,55  0,000 
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Produktionskostnader Q4 

 
One-Sample T: NP Sample  

Test of mu = -0,0059688 vs not = -0,0059688 

 

Variable     N     Mean    StDev  SE Mean        95% CI           T      P 

NP Sample  254  0,01770  0,08583  0,00539  (0,00709; 0,02830)  4,39  0,000 

 

  

One-Sample T: PN sample  
 
Test of mu = 0,0029846 vs not = 0,0029846 

 

Variable     N      Mean    StDev  SE Mean         95% CI            T      P 

PN sample  302  -0,00243  0,10558  0,00608  (-0,01439; 0,00952)  -0,89  0,373 

 


