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Sammandrag 

I denna uppsats studeras svenska börsnoterade bolags tendenser till resultatmanipulering. I 

uppsatsen undersöks huruvida kvartalsvisa resultatmönster kan indikera förekomsten av 

resultatmanipulering. Uppsatsen undersöker även om bolagsstorlek, baserat på totala tillgångar, 

är en parameter som bidrar till ökad användning av resultatmanipulering. Via den modifierade 

Jonesmodellen görs beräkningar för att besvara studiens syfte. Resultat av studien visar att 

graden av icke godtyckliga periodiseringar inte skiljer sig åt mellan räkenskapsårets kvartal. 

Vad gäller bolagsstorlek presenteras indikationer på att stora bolag tycks manipulera 

periodiseringar i större utsträckning än små bolag.  
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1. Inledning 

Det inledande avsnittet avser att ge en introduktion till problematiken kring manipulering av 

finansiell data i vinstdrivande bolag. I avsnittet återfinns även uppsatsens syfte. 

 

Under de senaste decennierna har det framkommit en rad redovisningsskandaler som skakat 

omvärlden. Bolagsledningar har istället för att tillfredsställa sina intressenter fattat beslut för att 

maximera sin egen nytta. Några exempel på bolag som hamnat i blåsväder på grund av detta är 

amerikanska Enron och Worldcom, men även det svenska bolaget Skandia. Uppmärksamheten 

som dessa redovisningsskandaler medfört under 2000-talets början har öppnat upp ögonen hos 

allmänheten som ifrågasatt tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. Den tilltagande 

uppmärksamheten har i sin tur bidragit till ökade krav på utvecklingen av redovisningsmetoder 

och regleringar (Berg, 2008; Dechow & Schrand, 2004; Glaum et al., 2004; Stubben, 2010). 

De nämnda bolagen var stora aktörer på respektive marknad innan redovisningsskandalerna 

uppdagades. Forskning visar att stora bolag tenderar att befinna sig under hårdare granskning 

jämfört med små bolag. Den hårdare granskningen grundar sig delvis i att större bolag vanligen 

har fler intressenter och därmed större inflytande samt förtroende i samhället, men även på 

grund av att de vanligen granskas av mer erfarna revisorer (Albrecht & Richardsons, 1990; 

Caramanis & Lennox, 2008; Ecker et al., 2011; Kim et al., 2003; Siregar & Utama, 2008). 

Utöver detta har stora bolag mer detaljerade rapporter och bättre interna kontrollsystem än små 

bolag (Lennox 1999). Sammanvägt tyder dessa parametrar på att sannolikheten att upptäcka 

earnings management, eller resultatmanipulering som det benämns på svenska, i stora bolag 

ökar samtidigt som incitamenten för manipulation i dessa bolag minskar (Caramanis & Lennox, 

2008; Kim et al., 2003). 

 

Resultatmanipulering sker enligt tidigare forskning ofta genom manipulation av 

periodiseringar. Detta innebär enkelt uttryckt att bolag bokför poster under en viss period trots 

att de rätteligen ska bokföras under en annan period. På så vis framställs bolagets resultat i 

positiv eller negativ riktning beroende på hur posterna periodiseras (Boatright, 2010). 

Förfarandet innebär således att bolagsledningen medvetet strukturerar transaktioner i den 

finansiella rapporteringen för att påverka resultatet (Healy & Whalen, 1999).  
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Manipuleringen av bolagets finansiella data används för att vilseleda intressenter om bolagets 

ekonomiska ställning och för att uppnå dess målsättningar (Boatright, 2010; Dechow & Sloan, 

1991; Dechow & Schrand, 2004; Dechow & Ge, 2010; Healy & Whalen, 1999). Genom 

tillgång till betydelsefull information kring bolaget kan ledningen påverka rapporterna på ett 

sätt som ger en förbättrad eller försämrad bild av bolagets ekonomiska situation (Healy & 

Wahlen, 1999). 

 

Das et al. (2009) undersökte till skillnad från tidigare forskare som till exempel Jones (1991) 

och Dechow et al. (1995) hur manipulation av periodiseringar förekommer under 

räkenskapsåret genom att undersöka kvartalsvisa resultatmönster. I studien framkom att 

fluktuerande intäkter och resultat sent under räkenskapsåret kan vara en indikation på 

resultatmanipulering (Das et al., 2009). McVay (2006) utvecklade forskningen inom området 

resultatmanipulering och påvisade en form av manipulering som innebar att bolag justerade 

årlig finansiell data genom en omklassificering. Detta innebar att kärnutgifter redovisades under 

poster de egentligen inte tillhörde, som till exempel övriga externa utgifter. Baserat på McVays 

(2006) undersökning ställde sig Yun et al. (2010) frågan om metoden varierar under 

räkenskapsåret. Genom att analysera kvartalsrapporter istället för årsredovisningar fann Yun et 

al. (2010) i likhet med Das et al. (2009) att resultatmanipulering är mer förekommande under 

det fjärde kvartalet jämfört med räkenskapsårets första tre kvartal. Vidare tyder forskningen på 

att bolag som manipulerar finansiell data måste justera de felaktiga allokeringarna i andra 

perioder (Das et al., 2009; Dechow & Dichev, 2002; Dechow 2012). I och med att manipulerad 

data måste justeras i andra perioder kan tidpunkten för när manipulation äger rum vara en 

parameter som bidrar till att resultatmanipulering upptäcks (ibid.). 

 

I Sverige är det lagstadgat att samtliga aktiebolag ska tillämpa både räkenskaps- och 

förvaltningsrevision (SOU, 2007:56). Syftet med förvaltningsrevision är att säkerställa att 

bolagsledningen och verkställande direktör fullgör sina åtaganden. Baserat på denna granskning 

kan revisorer grunda sina uttalanden om att tillstyrka bolagsledningen ansvarsfrihet i 

revisionsberättelsen (ABL, 9 kap). Ett sådant uttalande utgör ett viktigt dokument för 

aktieägarna vid besluttagandet på bolagsstämman angående ledningens ansvarsfrihet. 
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Det faktum att revisionsstandarder kring förvaltningsrevision saknas internationellt i 

kombination med Dechow et als. (1995) forskning kring manipulation av periodiseringar och 

de kvartalsvisa undersökningarna (Das et al., 2009; Yun et al., 2010) väcks frågan huruvida 

svenska bolag tenderar att öka graden av resultatmanipulering under räkenskapsårets fjärde 

kvartal. Vidare råder det delade meningar, baserat på forskningen kring bolagsstorlek och 

resultatmanipulering, huruvida bolagsstorlek påverkar i hur stor utsträckning 

resultatmanipulering används (Albrecht & Richardsons, 1990; Caramanis & Lennox, 2008; 

Ecker et al., 2011; Kim et al., 2003; Siregar & Utama, 2008). Baserat på ovan-nämnda 

forskning väcks frågan huruvida bolagsstorlek har en avgörande roll för i hur stor utsträckning 

resultatmanipulering används bland svenska börsnoterade bolag. Förståelsen för hur 

resultatmanipulering är konstruerat och hur det används i Sverige är av stor vikt för samhället 

och bolagens intressenter. Undersökningar kring resultatmanipulering som baseras på 

kvartalsdata är ett outforskat område i Sverige och därmed motiveras studiens angreppssätt. 

  

1.1 Syfte  

Uppsatsen ämnar besvara frågan huruvida graden av finansiell manipulering skiljer sig åt bland 

svenska börsnoterade bolag, indelat i två undersökningsperioder. Period ett innefattar 

räkenskapsårets tre första kvartal och period två det fjärde kvartalet. Vidare ämnar uppsatsen 

besvara om bolagets storlek, baserat på totala tillgångar, påverkar hur manipulering genom 

periodiseringar varierar under de två undersökningsperioderna. 
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2. Teoretiskt ramverk och hypotesutveckling 

I avsnittet presenteras teorier och metoder som ligger till grund för uppsatsens undersökning. 

Inledningsvis presenteras agent-principal-teorin följt av en redogörelse för 

resultatmanipulering i stort. Därefter behandlas resultatmanipulering i form av 

periodiseringar och berör sedan bolagsstorlekens påverkan på användningen av 

resultatmanipulering. Avslutningsvis ges en kort presentation av Jonesmodellen och den 

modifierade Jonesmodellen. Utifrån denna litteraturundersökning utformas de hypoteser som 

uppsatsen avser att testa och besvara. 

 

2.1 Agent-principal-teorin 

Agent-principal-teorin bygger på antagandet att människor är nyttomaximerande och fattar 

beslut som grundas på individens egennytta (Jensen & Meckling, 1976). I teorin ses agenten 

och principalen, det vill säga utföraren och beslutsfattaren, som intressenter med olika mål och 

idealbilder (Eisenhardt, 1989). I förhållandet mellan agenten och principalen råder ofta 

informationsasymmetri. Detta informationsgap kan leda till en konfliktartad relation mellan 

agenten och principalen vilket kan ge parterna incitament att vidta åtgärder som maximerar 

deras nytta på bekostnad av den andra parten. Exempelvis kan agenten använda 

redovisningsmetoder som är till större fördel för denne. Principalen kan å andra sidan införa 

kontroller eller andra liknande drivkrafter för att försöka få agenten att agera efter sin önskan 

(ibid.). Förhållandet mellan agent och principal kan leda till att de beslut som fattas är 

kortsiktigt lönsamma för bolaget eftersom samtliga parter önskar maximera sin egen nytta i 

första hand. Agent-principal-förhållandet återfinns mellan företagets ägare och ledning, till 

exempel mellan aktieägare och VD, men kan även ses mellan flera olika personer inom ett och 

samma företag (Shapiro, 2005). 

 

Agent-principal-teorin är en av grundstenarna vid utformning av redovisningssystem och 

regler. Teorin har huvudsakligen blivit populär inom redovisning då den kan användas för att få 

en ökad insikt gällande intressekonflikter och incitamentsproblem samt mekanismer för att 

kontrollera problematiken (Lambert, 2001).  
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Dessa intressekonflikter kan vara en förklaring till varför bolag använder sig av externa 

revisorer för att granska ledningens prestation. Redovisningsregler som bidrar till minskade 

möjligheter för ledningen att utnyttja sitt värderingsutrymme och vinkla 

redovisningsinformationen för egen vinning är att föredra. Ges ledningen värderingsutrymme 

finns en risk att de manipulerar bolagets finansiella data för att ge omvärlden en förskönande 

bild av dess prestation, ett förfarande som benämns som resultatmanipulering (Barlev & 

Haddad, 2003). 

 

Dessa intressekonflikter kan vara en förklaring till varför bolag använder sig av externa 

revisorer för att granska ledningens prestation. Redovisningsregler som bidrar till minskade 

möjligheter för ledningen att utnyttja sitt värderingsutrymme och vinkla 

redovisningsinformationen för egen vinning är att föredra. Ges ledningen värderingsutrymme 

finns en risk att de manipulerar bolagets finansiella data för att ge omvärlden en förskönande 

bild av dess prestation, ett förfarande som benämns som resultatmanipulering (Barlev & 

Haddad, 2003). 

2.2 Resultatmanipulering och resultatkvalitet 

Definitionen av resultatmanipulering är bred då det finns många olika sätt för ledningen att göra 

antaganden i den finansiella rapporteringen (Boatright, 2010; Healy och Wahlen, 1999). 

Fenomenet uppstår när ledningen medvetet strukturerar ekonomiska rapporter på ett sätt som 

inte ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska situation (Boatright, 2010; McVay, 2006). 

Syftet med detta kan vara att antingen vilseleda intressenter gällande bolagets ekonomiska 

situation eller att influera kontraktsmässiga avtal som är beroende av rapporterad data. Genom 

kunskap och tillgång till betydelsefull information kring bolaget kan ledningen se till att 

rapporterna vinklas på ett sätt som ger en förbättrad eller försämrad bild av bolagets 

ekonomiska situation vilket innebär att resultatmanipulering ägt rum (Healy och Wahlen, 

1999). Detta fenomen är nära besläktat med earnings quality, resultatkvalitet, vilket innefattar 

information om bolags finansiella prestation under en viss tid som är relevant för specifika 

beslut och beslutsfattare (Dechow et al., 2010). Den stora skillnaden mellan begreppen är att 

resultatkvalitet syftar till hur väl ett bolags redovisade resultat speglar det verkliga resultatet. 
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Graden av resultatkvalitet väntas därmed sjunka då resultatmanipulering äger rum (ibid.). 

Felaktigt rapporterad data kan grunda sig i felberäkningar eller okunskap hos beslutsfattarna 

men kan också bero på att data medvetet manipulerats (ibid.). 

2.3 Incitament till resultatmanipulering 

Huvudsakligen består incitamenten för resultatmanipulering av att uppnå målsättningar som 

exempelvis att undvika minusresultat, slå föregående periods prestation, visa en uppåtgående 

trend, slå analytikers förväntningar eller för att uppnå en bonuströskel. Om ett bolag är nära att 

nå uppsatta mål kan incitamenten att använda resultatmanipulering öka (Boatright, 2010). 

Bolag som befinner sig långt från uppsatta mål kan istället försöka få resultatet att se sämre ut 

än vad det egentligen är (Boatright, 2010; Dechow & Schrand, 2004; Dechow & Sloan, 1991; 

Jeter & Shivakumar, 1999). Anledningen till detta agerande är att bolaget antagligen inte 

kommer nå målsättningen. Uppnår bolaget inte målsättningen är det av mindre betydelse att 

resultatet sänks ytterligare (Boatright, 2010; McVay, 2006). Konsekvensen blir att bolaget 

manipulerar periodiseringarna genom att antingen skjuta upp intäkter eller betala kostnader i 

förskott för att visa ett bättre resultat i framtida perioder. Trots att tidigare studier påvisat att 

resultatmanipulering är ett återkommande fenomen inom många bolag är det svårt att bevisa 

dess förekomst. Orsaken till detta är att det är komplicerat att beräkna vilken specifik period 

som periodiseringarna återspeglar (Healy & Wahlen, 1999). 

2.4 Manipulering genom periodiseringar 

Periodiseringsredovisning syftar till att fördela eller rätta till kassaflöden för att resultatet på 

bästa sätt ska spegla bolagets prestation under en specifik period (Dechow & Dichev, 2002). 

Studier av metoden påbörjades under 1980-talet men tros ha existerat sedan bolagsledningar 

började rapportera till bolagets ägare (Boatright, 2010). En av de vanligaste metoderna för att 

upptäcka och mäta resultatmanipulering är via periodiseringar (Ex, Dechow, 2012, Dechow et 

al., 1995; Dechow & Dichev, 2002; Jones, 1991). Även om tidigare tillvägagångssätt för att 

mäta manipulering genom periodiseringar har fått utstå kritik används olika varianter av dem 

fortfarande inom dagens forskning. I praktiken innebär manipulation av bolagets 

periodiseringar att ledningen lånar eller skjuter upp prestationer, i form av intäkter eller 

kostnader, från andra perioder genom att skynda på eller dra ut på redovisningen av dessa. 
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Syftet med detta är att förbättra eller försämra bilden av bolagets aktuella resultat, vilket i 

förlängningen kan leda till att den finansiella rapporteringen ger en felaktig bild av bolagets 

ekonomiska ställning (Boatright, 2010; McVay, 2006).  

 

Periodiseringar bygger, som tidigare nämnts, på antaganden och beräkningar av framtida 

kassaflöden. Om dessa antaganden och beräkningar visar sig vara felaktiga måste de korrigeras 

via framtida periodiseringar (Dechow & Dichev 2002). I och med detta är tidpunkten för när 

justeringarna äger rum en avgörande parameter för att upptäcka resultatmanipulering (Das et 

al., 2009). Manipulering av bolagets resultat är något som kan förekomma under 

räkenskapsårets samtliga kvartal men incitamenten för att hantera årliga och inte kvartalsvisa 

resultat tycks vara starka av flera skäl. Till exempel grundar sig många kompensationsprogram 

och skuldförbindelser på årliga och inte kvartalsvisa resultat. Detta resulterar i att 

bolagsledningar är mer benägna att manipulera årliga resultat för att uppnå bolagets målsättning 

och maximera sin egen nytta (Jeter & Shivakumar, 1999). Ett argument som motsäger ovan 

förda resonemang är att det är lättare för ledningen att urskilja bolagets ekonomiska ställning i 

förhållande till målsättningen under räkenskapsårets fjärde kvartal. Detta kan öka incitamenten 

att manipulera resultatet under räkenskapsårets fjärde kvartal (Jeter & Shivakumar, 1999; 

Shroff & Das, 2009). Möjligheten att justera felaktiga beräkningar och periodiseringar i 

kombination med incitamentet att uppnå bolagets målsättning ger en indikation på att det 

förekommer större variation bland de manipulerade periodiseringarna under årets fjärde kvartal 

(Jeter & Shivakumar, 1999). Till skillnad från årsredovisningar revideras oftast inte 

kvartalsrapporter. Rapporterna innehåller dessutom mindre detaljerad information jämfört med 

årsredovisningar. Dessa faktorer ger i sin tur ett ökat utrymme för ledningen att anpassa och 

justera redovisningen. Sannolikheten att upptäcka tendenser till resultatmanipulering i 

kvartalsdata ökar således (Jeter & Shivakumar, 1999; Mendenhall et al., 1988). 

 

Om ledningen ser till att ett dåligt resultat skjuts upp till fjärde kvartalet kan det resultera i en 

positiv vinkling av prestationen under de tre första kvartalen, vilket sedan ger upphov till en 

negativ vinkling i det fjärde kvartalet (Jeter & Shivakumar, 1999).  
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Enligt Mendenhall et al., (1988) tenderar ledningen att rapportera inkomst ökande uppgifter 

under räkenskapsårets första tre kvartal vilket i sin tur innebär att de negativa nyheterna tas upp 

i det fjärde kvartalet. Att rapportera uppgifter som ökar intäkterna under räkenskapsårets första 

tre kvartal innebär i sin tur att de negativa nyheterna tas upp i det fjärde kvartalet. Dessa 

indikationer tyder på att genomsnittet av de manipulerade periodiseringarna är positiva under 

de första tre kvartalen och negativa i det fjärde kvartalet. Även annan forskning tyder på att 

ledningen har starkare incitament att resultatmanipulera vid räkenskapsårets slut. Till exempel 

finner Salamon och Stober (1994) att marknadens reaktion på resultatförändringar är mindre 

under fjärde kvartalet jämfört med de tre första kvartalen. Salamon och Stober (1994) förklarar 

sina iakttagelser med hjälp av resultatmanipulering vid räkenskapsårets slut genom en 

förändring av företagets periodiseringar. En fjärdedel av de företag som Das et al. (2009) 

undersöker uppvisar en nedjustering av periodiseringar under det fjärde kvartalet. Även Yun et 

al. (2010) finner i sin studie att resultatmanipulering tenderar att öka under det fjärde kvartalet. 

Resonemanget ovan leder fram till uppsatsens första hypotes: 

 

Hypotes 1: Manipulering av periodiseringar tenderar att öka i svenska börsnoterade bolag 

under räkenskapsårets fjärde kvartal. 

2.5 Resultatmanipulering och företagsstorlek 

Företagsstorlek har identifierats som en potentiellt viktig variabel vad gäller användning av 

resultatmanipulering. Anledningen till att variabeln antas vara viktig beror på att den inte finns 

med i någon av de modeller som mäter graden av resultatmanipulering (Dechow & Ge, 2010). 

Det finns olika uppfattningar kring hur resultatmanipulering relaterar till bolagsstorlek. 

Majoriteten av forskningen inom området tyder på ett negativt samband mellan bolagsstorlek 

och graden av resultatmanipulering (Glaum et al., 2004; Ecker et al., 2011; Kim et al., 2003; 

Meek et al., 1995; Siregar & Utama, 2008). Större bolag har generellt mer informativa 

rapporter samt bättre kontrollsystem jämfört med små bolag och de revideras i stor utsträckning 

av större revisionsbolag med mer kvalificerade revisorer (Lennox 1999). 
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Forskning tyder på att finansiella rapporter som revideras av stora revisionsbolag tenderar att ha 

lägre nivåer av manipulerade periodiseringar (Becker et al., 1998; DeFond & Subramanyam, 

1998; Francis et al., 1999; Kim et al., 2003). Det faktum att stora bolag revideras av större 

revisionsbolag leder till att de är mer begränsade i sin användning av resultatmanipulering och 

antyder samtidigt att stora bolag är under större granskning än små bolag (Albrecht & 

Richardsons, 1990; Caramanis & Lennox, 2008; Ecker et al., 2011; Siregar & Utama, 2008). 

Den hårdare granskningen leder sannolikt till att eventuell resultatmanipulering upptäcks 

(Caramanis & Lennox, 2008; Kim et al., 2003). 

 

Om resultatmanipulering upptäcks och denna information sprids på marknaden skulle det få 

förödande konsekvenser för bolaget och revisorerna (Boatright, 2010; Caramanis & Lennox, 

2008). Större bolag, även större revisionsbyråer inräknat, tenderar att måna om sitt rykte då de 

ofta har ett starkt förtroende inom näringslivet och därav ett större socialt ansvar (Caramanis & 

Lennow, 2008; Kim et al., 2003). Dessa argument i kombination med att stora bolag innefattar 

mindre informationsasymmetri och att de är utsatta för en mer omfattande granskning jämfört 

med små bolag gör att incitamenten för att manipulera bolagets resultat minskar (Meek et al., 

1995; Kim et al., 2003; Glaum et al., 2004; Siregar & Utama, 2008). Det är mer troligt att 

mindre bolag har större interna kontrollproblem och informationsasymmetrier och det är därför 

mer troligt att små bolag använder sig av resultatmanipulering för att justera finansiell data (Ge 

& McVay, 2005; Doyle et al., 2007a; Ashbaugh-Skaife et al., 2007). Forskningen och 

resonemangen ovan leder fram till uppsatsens andra hypotes: 

 

Hypotes 2: Små svenska börsnoterade bolag manipulerar sina periodiseringar mer under det 

fjärde kvartalet jämfört med stora bolag. 
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2.6 Jonesmodellen och den modifierade Jonesmodellen 

En av grunderna i de modeller som mäter graden av manipulation av periodiseringar är att dela 

in de totala periodiseringarna i icke godtyckliga och godtyckliga periodiseringar. Godtyckliga 

periodiseringar definieras som periodiseringar som återspeglar den specifika periodens 

prestation (Dyschor, 2012; Healy & Whalen, 1999; Jeter & Shivakumar, 1999). Icke 

godtyckliga periodiseringar är periodiseringar som indikerar att resultatmanipulering ägt rum 

(Das et al., 2009; Dechow 2012; Dechow & Dichev, 2002; Jeter & Shivakumar, 1999). Flertalet 

modeller som mäter resultatmanipulering i form av periodiseringar har presenterats under årens 

gång. År 1991 introducerade Jones en modell som ligger till grund för en stor del av dagens 

forskning. I Jonesmodellen (Jones, 1991) minskas vikten av antagandet att godtyckliga 

periodiseringar är konstanta, ett antagande som modellens föregångare gjort (Dechow et al., 

1995). Icke godtyckliga periodiseringar utgör skillnaden mellan faktiska totala periodiseringar 

och uppskattade totala periodiseringar. Modellen antar att skillnaden mellan befintliga och 

tidigare räkenskapsårs periodiseringar beror på en förändring av de icke godtyckliga 

periodiseringarna då godtyckliga periodiseringar anses vara konstanta mellan perioder i 

Jonesmodellen (Jones, 1991). 

 

Ett antagande som genomsyrar Jonesmodellen är att intäkter inte är godtyckliga (Dechow et al., 

1995). Om ett bolag justerat resultatet genom manipulation av intäkterna kommer 

Jonesmodellen ge en missvisande bild av i hur stor utsträckning resultatmanipulering använts 

(ibid.). Manipulering av intäkter uppstår till exempel om ledningen strukturerar om och 

rapporterar transaktioner som ännu inte ägt rum. Det innebär i praktiken att ledningen 

manipulerar intäkter vid en periods slut genom att redovisa inbetalningar för försålda varor eller 

tjänster som bolaget ännu inte har fått betalt för. Detta förfarande skulle i Jonesmodellen 

medföra att resultatet snedvrids mot noll. Därmed visas en lägre nivå av resultatmanipulering 

än vad som egentligen ägt rum (ibid.). 
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I ursprungsmodellen beräknas godtyckliga periodiseringar enligt formeln nedan: 

 

          
 

    
      

     
    

      
    
    

  

 

För att beräkna α används följande modell för skattningsperioden: 

 

   
    

     
 

    
      

     
    

      
    
    

      

 

Där: 

     = Totala tillgångar kvartal Q-1 

     = Omanipulerade periodiseringar period Q 

    = Materiella anläggningstillgångar kvartal Q 

 REV = Nettointäkter kvartal Q minus nettointäkter kvartal Q-1 

    = Totala periodiseringar kvartal Q 

      = Branschspecifika koefficienter 

  = Residualen  

 

På grund av de brister som följer antagandet att intäkter är godtyckliga genomförde Dechow et 

al. (1995) en modifiering av Jonesmodellen. Denna vidareutveckling försöker lindra effekterna 

av den potentiellt använda intäktsbaserade resultatmanipuleringen. I modifieringen är 

intäktsförändringarna justerade för fordringsförändringar inom undersökningsperioden 

(Dechow et al, 1995; Jeter & Shivakumar, 1999). Steget för beräkning av godtyckliga 

periodiseringar förändras medan steget för skattningsperioden kvarstår enligt 

ursprungsmodellen. Formeln för godtyckliga periodiseringar enligt den modifierade 

Jonesmodellen, som används i denna uppsats, ser ut som följer: 

 

         
 

    
       

           
    

      
    
    

  

Där: 
     = Totala tillgångar kvartal Q-1 

     = Omanipulerade periodiseringar period Q 

 REV = Nettointäkter kvartal Q minus nettointäkter kvartal Q-1 

 REC = Fordringar kvartal Q minus fordringar kvartal Q-1 

    = Materiella anläggningstillgångar kvartal Q 

α1, α2, α3 = Branschspecifika koefficienter 
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3. Metod 

För att genomföra den kvantitativa metodinriktningen valdes en deduktiv ansats. Metoden 

anses lämplig vid tillämpning av teoretiska modeller, som den modifierade Jonesmodellen. 

Inledningsvis följer en kortfattad beskrivning av hur data insamlats, sorterats och behandlats. 

Därefter beskrivs de olika stegen och beräkningarna som utförts i enlighet med den 

modifierade Jonesmodellen. Slutligen förklaras det specifikt hur de två hypoteserna har testats. 

3.1 Urval och variabelinsamling 

För att genomföra undersökningen, uppfylla syftet och testa hypoteserna har kvartalsdata för 

bolag noterade på OMX Nasdaq Stockholm studerats. För att få ett representativt underlag 

inkluderas endast de bolag som har varit noterade från och med det fjärde kvartalet under 

räkenskapsåret 2008 till och med det fjärde kvartalet räkenskapsåret 2013. Undersökningen 

innefattar den mest aktuella data som kan tillgås vid undersökningens genomförande. Att 

bolagen ska ha varit noterade under hela den angivna perioden motiveras av att detta 

tillvägagångssätt innebär att undersökningen baseras på lika många observationer för varje 

kvartal. 

 

Via databasen Datastream Worldscope har kvartalsdata sammanställts och sorterats i Microsoft 

Excel. Ett stickprov genomfördes av erhållen data för att säkerställa att informationen var 

korrekt. Slumpmässig data som erhållits via Datastream Worldscope jämfördes således med 

respektive poster i bolagens kvartalsrapporter. I de fall databasen Datastream Worldscope 

saknade data för enstaka poster har data inhämtats manuellt från respektive bolags 

kvartalsrapporter. I tabell 1 nedan anges de variabelnamn och datastreamkoder som använts vid 

insamling av data. 
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Tabell 1: Variabellista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Bortfall 

Grundurvalet bestod initialt av 287 börsnoterade svenska bolag. Bolag som redovisade dubbla 

noteringar, det vill säga A-, B-, C- och preferensaktier, rensades bort vilket resulterade i ett 

bortfall om 44 bolag. Banker, finansbolag och fastighetsbolag rensades bort då de tillämpar 

redovisningsmetoder som gjorde det svårt att applicera dem i den modifierade Jonesmodellen. 

Detta resulterade i ytterligare ett bortfall om 37 bolag. I modellen som användes krävdes 

beräkningar av förändringen i vissa poster, det vill säga data kvartal Q minus data kvartal Q-1. 

Den period som undersöktes var räkenskapsåren 2009-2013. Det medförde att data för kvartal 

fyra under räkenskapsåret 2008 krävdes. De bolag som inte var noterade under hela denna 

period rensades bort och ytterligare ett bortfall om 27 bolag uppstod. Data inhämtades manuellt 

i de fall enstaka poster saknades i de kvarvarande bolagen. Bolag som saknade data för många 

kvartal eller poster rensades bort vilket resulterade i ett bortfall om 53 bolag. Efter att urvalet 

granskats och rensats kvarstod 126 bolag . Tabell 2 visar omfattningen av bortfallen efter 

respektive justering. 

 

 

 

 

 

 Variabelnamn  Datastreamkod 

 OMX Stockholm  LSWEALI 

 Anläggningstillgångar   WC02501A 

 Fordringar    WC02051A 

 Kortfristiga skulder   WC03101A 

 Likvida tillgångar  WC02005A 

 Nettointäkter  WC01001A 

 Omsättningstillgångar   WC02201A 

 Räntebärande skulder  WC03051A 

 Totala tillgångar  WC02999A 
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Tabell 2: Bortfall 

 

 

 

 

3.3 Beräkningar enligt den modifierade Jonesmodellen 

För att undersöka och besvara studiens syfte och hypoteser användes den modifierade 

Jonesmodellen (Dechow, 1995). Modellen är utformad för att appliceras på den amerikanska 

marknaden (ex: Dechow et al., 1995; Dechow et al., 2012). Eftersom det råder olika regelverk 

och standardförfaranden kring redovisning i Sverige och USA innebär detta att resultatet från 

denna undersökning möjligtvis inte kan jämföras med undersökningar baserade på den 

amerikanska marknaden. Däremot antas det inte vara problematiskt att applicera modellen och 

jämföra resultaten inom respektive marknad. För att beräkna de godtyckliga periodiseringarna 

enligt den modifierade Jonesmodellen användes följande formel: 

 

         
 

    
       

           
    

      
    
    

  

 
Där: 

     = Totala tillgångar kvartal Q-1 

     = Omanipulerade periodiseringar period Q 

    = Materiella anläggningstillgångar kvartal Q 

 REC = Fordringar kvartal Q minus fordringar kvartal Q-1 

 REV = Nettointäkter kvartal Q minus nettointäkter kvartal Q-1 

α1, α2, α3 = Branschspecifika koefficienter 

 

 

 

 Orsak Urval  Bortfall 

 Dubbla noteringar  287  44 

 Banker, finans- och fastighetsbolag  243  37 

 Ej aktiva under hela undersökningsperioden  206  27 

 Avsaknad av data  179  53 

 Slutgiltigt urval  126  
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För att kunna använda formeln ovan och räkna ut de godtyckliga periodiseringarna 

genomfördes fem beräkningssteg. I det första steget beräknades respektive bolags totala 

periodiseringar. Detta gjordes med hjälp av balansräkningssättet enligt Jonesmodellen: 

 

                                       
 

 

Där: 

     = Omsättningstillgångar kvartal Q minus kvartal Q-1 

     = Kortfristiga skulder kvartal Q minus kvartal Q-1 

     = Kortfristiga räntebärande skulder & hänförlig andel av långfristiga skulder kvartal Q minus kvartal Q-1 

     = Avskrivningar kvartal Q 

     = Nedskrivningar kvartal Q 

     = Likvida tillgångar kvartal Q minus kvartal Q-1 

    = Totala periodiseringar kvartal Q 

 

Enligt en nyare undersökning genomförd av Dechow et al. (2012) har avskrivningar och 

nedskrivningar undantagits från beräkningen av de totala periodiseringarna. Anledningen till 

detta förklaras genom att avskrivningar och nedskrivningar är hänförliga till långsiktiga 

investeringsperiodiseringar snarare än rörelsekapitalsperiodiseingar (Dechow et al., 2012). 

Hänsyn togs till den senaste undersökningen genomförd av Dechow et al. (2012) och den 

formel som användes vid beräkning av de totala periodiseringarna blev således: 

 

                           

 

Där: 

     = Omsättningstillgångar kvartal Q minus kvartal Q-1 

     = Kortfristiga skulder kvartal Q minus kvartal Q-1 

     = Kortfristiga räntebärande skulder & hänförlig andel av långfristiga skulder kvartal Q minus kvartal Q-1 

     = Likvida tillgångar kvartal Q minus kvartal Q-1 

    = Totala periodiseringar kvartal Q 
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I beräkningssteg två genomfördes regressioner för att få fram de branschspecifika 

parametrarna. Den beroende variabeln beräknades enligt följande: 

 

   
    

 

 

Där: 

    = Totala periodiseringar kvartal Q 

     = Totala tillgångar kvartal Q-1 

 

 

I regressionerna användes följande oberoende variabler: 

 

1. 
 

    
 

 

2. 
              

    
 

 

3. 
    

    
 

 

 

Där: 

     = Totala tillgångar kvartal Q-1 

    = Materiella anläggningstillgångar kvartal Q 

 REC = Fordringar kvartal Q minus fordringar kvartal Q-1 

 REV = Nettointäkter kvartal Q minus nettointäkter kvartal Q-1 

 

Med hjälp av de branschspecifika parametrarna genomfördes steg tre i beräkningarna där 

värden skattades för tillgångar, försäljning och anläggningstillgångar enligt nedan: 

 

Skattade tillgångar kvartal Q = 
  

      
 

 

Skattad försäljning kvartal Q = 
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Skattade anläggningstillgångar kvartal Q = 
       

    
 

 

Där: 

     = Totala tillgångar kvartal Q-1 

    = Materiella anläggningstillgångar kvartal Q 

 REC = Fordringar kvartal Q minus fordringar kvartal Q-1 

 REV = Nettointäkter kvartal Q minus nettointäkter kvartal Q-1 

       = Branschspecifika koefficienter 

 

I det fjärde steget sattes de tidigare framräknade värdena in i den modifierade Jonesmodellen 

för att möjliggöra en beräkning av de godtyckliga periodiseringarna:  

 

      
  

      
   

                

    
   

        
    

  

 

Där: 

     = Totala tillgångar kvartal Q-1 

                                           

     = Materiella anläggningstillgångar kvartal Q 

 REV = Nettointäkter kvartal Q minus nettointäkter kvartal Q-1 

 REC = Fordringar kvartal Q minus fordringar kvartal Q-1 

       = Branschspecifika koefficienter 

 

Då totala periodiseringar beräknades enligt följande:               kunde det femte 

och sista beräkningssteget för de icke godtyckliga periodiseringarna genomföras: 

 

      
   
    

       

 
Där: 

     = Totala tillgångar kvartal Q-1 

   = Icke godtyckliga periodiseringar kvartal Q 
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När dessa beräkningar genomförts var underlaget för att testa uppsatsens två hypoteser 

iordningsställt. 

3.3.1 Tillvägagångssätt hypotes 1 

Inledningsvis beräknades medelvärdet för de icke godtyckliga periodiseringarna under kvartal 

ett, kvartal två och kvartal tre för samtliga räkenskapsår i undersökningen enligt följande: 

 

Medelvärde icke godtyckliga periodiseringar Q1-Q3 räkenskapsår X = 
              

 
 

Där:  

    = Icke godtyckliga periodiseringar kvartal 1 räkenskapsår X 

     = Icke godtyckliga periodiseringar kvartal 2 räkenskapsår X 

    = Icke godtyckliga periodiseringar kvartal 3 räkenskapsår X 

 

Detta medelvärde ställdes sedan mot de beräknade icke godtyckliga periodiseringarna i kvartal 

fyra för varje räkenskapsår i ett parat t-test för medelvärde för att undersöka om skillnaden var 

signifikant. 

3.3.2 Tillvägagångssätt hypotes 2 

Bolagens storlek baserades på totala tillgångar redovisade i det första kvartalet räkenskapsår 

2009, det vill säga den ingående balansen för den femårsperiod som studerats. Genom att 

sortera bolagen efter totala tillgångar i Microsoft Excel användes de tio bolagen med störst 

totala tillgångar och de tio med minst totala tillgångar som jämförelseobjekt. Respektive grupp 

genomgick ett parat t-test för medelvärde på samma sätt som i testet för hypotes 1 där 

medelvärdet för kvartal ett till tre återigen beräknades enligt följande formel: 

 

Medelvärde icke godtyckliga periodiseringar Q1-Q3 = 
              

 
 

Där:  

    = Icke godtyckliga periodiseringar kvartal 1 räkenskapsår X 

     = Icke godtyckliga periodiseringar kvartal 2 räkenskapsår X 

    = Icke godtyckliga periodiseringar kvartal 3 räkenskapsår X 
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Resultatet från de parade t-testen jämfördes för att analysera huruvida det förekommer 

skillnader i hur stor utsträckning manipulering genom periodiseringar används i kvartal ett till 

tre och kvartal fyra bland stora respektive små bolag se appendix 1. 
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4. Resultat 

I avsnittet presenteras undersökningens resultat med stöd av sammanfattande tabeller. 

Resultaten baseras på en tvärsnittsstudie av 126 bolag noterade på OMX Nasdaq Stockholm 

under perioden 2009-2013. Tester har genomförts för att undersöka huruvida 

resultatmanipulering genom periodiseringar skiljer sig åt i kvartal ett till tre jämfört med 

kvartal fyra. Tester har även gjorts för att se om bolagsstorlek, baserat på totala tillgångar, 

påverkar graden av resultatmanipulering i kvartal ett till tre jämfört med kvartal fyra. 

4.1 Hypotes 1 

Det första t-testet genomfördes för att se huruvida medelvärdet för icke godtyckliga 

periodiseringar varierade under de två undersökningsperioderna. Medelvärdet för kvartal ett till 

tre var 0,0064 till skillnad från kvartal fyra som uppvisade ett medelvärde på -0,0005. 

Variansen för kvartal ett till tre var 0,0011 och för kvartal fyra 0,0080. Detta resultat indikerar 

att icke godtyckliga periodiseringar inte håller en konstant nivå under årets gång då en skillnad 

mellan undersökningsperioderna kan noteras. Den första delen av resultatet från t-testet 

presenteras i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3: Icke godtyckliga periodiseringar kvartal ett till tre och kvartal fyra 

Variabler  Resultat kvartal 1-3  Resultat kvartal 4 

 Medelvärde  0,0064  -0,0005 

 Varians  0,0011  0,0080 

 Observationer  630  630 

 

Den andra delen av resultatet från det t-test som genomfördes visade samvariationen mellan 

icke godtyckliga periodiseringar under de två undersökningsperioderna. Testet gav en Pearson-

korrelation på -0,4301 vilket tyder på ett visst negativt samband mellan 

undersökningsperioderna. Testet visade en t-kvot på 1,6039 och eftersom t-kvoten är lägre än 

1,96 tyder detta på att resultatet inte är signifikant vid 5 % signifikansnivå. Dock närmar sig 

resultatet signifikans då t-värdet inte befinner sig långt från det t-kritiska värdet som i testet 

blev 1,6473. Resultatet kan också sägas närma sig signifikans då testets p-värde på 0,0546 

befinner sig nära 0,05.  
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Då styrkan i signifikansen grundas i en funktion av alfa och antal observationer skulle 

signifikans möjligtvis kunna uppstå vid ett större urval av bolag eller en mindre förändring av 

signifikansnivån. Resultatet för t-testet som visar samvariationen av icke godtyckliga 

periodiseringar mellan kvartal ett till tre och kvartal fyra redovisas i tabell 4 nedan.  

 

Tabell 4: Samvariation icke godtyckliga periodiseringar mellan undersökningsperioderna 

Variabler Resultat 

Pearson-korrelation -0,4301 

T-kvot                                                                        1,6039 

P(T<=t) ensidig                                                          0,0546 

T-kritisk ensidig                                                       1,6473 

4.2 Hypotes 2 

Det andra t-testet genomfördes för att se huruvida de icke godtyckliga periodiseringarna skiljer 

sig åt bland de tio största bolagen i de två undersökningsperioderna.  Den första delen av 

resultatet visade att medelvärdet skiljer sig mellan de två undersökningsperioderna. 

Medelvärdet för kvartal ett till tre var 0,0044, till skillnad från kvartal fyra som uppvisade ett 

medelvärde på -0,0011. Variansen för kvartal ett till tre var 0,0002 och för kvartal fyra 0,0008. 

Medelvärdet för de icke godtyckliga periodiseringarna var negativt i räkenskapsårets fjärde 

kvartal, men positivt i de tre första kvartalen. Resultatet visar ett mycket svagt negativt 

samband mellan icke godtyckliga periodiseringar i de två undersökningsperioderna. Detta 

innebär att icke godtyckliga periodiseringar bland de tio största bolagen inte håller en konstant 

nivå under årets gång utan att en ytterst liten skillnad mellan kvartalen kan noteras. Resultatet 

från den första delen av t-testet presenteras i tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5: Icke godtyckliga periodiseringar bland de tio största bolagen  

 

 

 

 

 

 

 

10 största bolagen  Resultat kvartal 1-3  Resultat kvartal 4 

 Medelvärde  0,0044  -0,0011 

 Varians  0,0002   0,0008 

 Observationer  50  50 



 

 

 

 

 

 

22 

Den andra delen av resultatet från det t-test som genomfördes visade samvariationen mellan 

icke godtyckliga periodiseringar bland de tio största bolagen under de två 

undersökningsperioderna. Testet gav en Pearson-korrelation på -0,2061 vilket tyder på ett svagt 

negativt samband mellan undersökningsperioderna. Testet visade en t-kvot på 1,1541 och 

eftersom t-kvoten är lägre än 1,96 tyder detta på att resultatet inte är signifikant vid 5 % 

signifikansnivå. Testet visade ett t-kritiskt värde på 1,6766 vilket innebär att resultatet var långt 

från signifikant eftersom skillnaden mellan t-kvoten och t-kritiskt värde var stort. Denna analys 

kan även göras utifrån p-värdet som visade 0,1270, vilket är högt och indikerar att resultatet 

inte är signifikant vid 5 % signifikansnivå. Samvariationen av de icke godtyckliga 

periodiseringarna bland de tio största bolagen presenteras i tabell 6 nedan.  

 

Tabell 6: Samvariation icke godtyckliga periodiseringar bland de tio största bolagen 

Variabel Resultat 

 Pearson-korrelation -0,2061 

 t -kvot 1,1541 

 P(T<=t) ensidig 0,1270 

 t-kritisk ensidig 1,6766 

 

Det tredje t-testet genomfördes för att se huruvida de icke godtyckliga periodiseringarna skiljer 

sig åt bland de tio minsta bolagen i de två undersökningsperioderna. Den första delen av 

resultatet visade att medelvärdet inte skiljer sig speciellt mycket mellan de två 

undersökningsperioderna. Medelvärdet för kvartal ett till tre var 0,0090 till skillnad från kvartal 

fyra som uppvisade ett medelvärde på 0,0069. Variansen för kvartal ett till tre var 0,0015 och 

för kvartal fyra 0,0188. Resultatet tyder på att icke godtyckliga periodiseringar bland de tio 

minsta bolagen inte varierar mycket under årets gång. Resultatet från den första delen av t-testet 

presenteras i tabell 8 nedan. Vidare kan det konstateras att medelvärdet för icke godtyckliga 

periodiseringar bland de tio minsta bolagen i kvartal ett till tre är mer än dubbelt så högt som i 

samma period för de tio största bolagen. De icke godtyckliga periodiseringarna är positiva i 

kvartal fyra för de minsta bolagen, medan de är negativa för de största bolagen. Resultatet av 

testet presenteras i tabell 7 nedan. 
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Tabell 7: Icke godtyckliga periodiseringar bland de tio minsta bolagen  

 10 minsta bolagen   Resultat Q1-Q3   Resultat Q4 

 Medelvärde  0,0090  0,0069 

 Varians  0,0015  0,0188 

 Observationer  50  50 

 

Den andra delen av resultatet från det tredje t-testet som genomfördes visade samvariationen 

mellan icke godtyckliga periodiseringar bland de tio minsta bolagen under de två 

undersökningsperioderna.  Testet visade en Pearson-korrelation på -0,1372 vilket tyder på ett 

visst negativt samband mellan undersökningsperioderna. Dock är korrelationen för icke 

godtyckliga periodiseringar nära noll, vilket tyder på att det knappt existerar något samband 

alls. Testet visade en t-kvot på 0,1022 och eftersom t-kvoten är lägre än 1,96 tyder detta på att 

resultatet inte är signifikant vid 5 % signifikansnivå. Testet visade ett t-kritiskt värde på 1,6766 

vilket innebär att resultatet var långt från signifikant eftersom skillnaden mellan t-kvoten och t-

kritiskt värde var stort.  P-värdet som resultatet visade var 0,4595 vilket också indikerar att 

resultatet inte är signifikant vid 5 % signifikansnivå. Resultaten av testet presenteras i tabell 8 

nedan.   

 

Tabell 8: Samvariation icke godtyckliga periodiseringar bland de tio minsta bolagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variabel Resultat 

 Pearson-korrelation -0,1372 

 t-kvot 0,1022 

 P(T<=t) ensidig 0,4595 

 t-kritisk ensidig 1,6766 
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5. Diskussion 

I diskussionsavsnittet analyseras resultatet mot bakgrund av den presenterade teorin. 

Tillsammans med resultatet utgör sedan detta avsnitt underlaget för slutsatsen. 

5.1 Hypotes 1: Manipulering av periodiseringar tenderar att öka i svenska 

börsnoterade bolag under räkenskapsårets fjärde kvartal. 
 

Denna studies resultat visar att medelvärdet för de icke godtyckliga periodiseringarna är 

positiva i den första undersökningsperioden medan de är negativa i den andra 

undersökningsperioden. Detta utfall stämmer överens med resultatet från forskningen av 

Mendenhall et al. (1988) och Jeter & Shivakumar (1999). Forskarna för resonemanget att 

ledningen tenderar att rapportera intäkts ökande uppgifter under räkenskapsårets tre första 

kvartal vilket i sin tur innebär att de negativa nyheterna tas upp i det fjärde kvartalet. Das et al. 

(2009) konstaterade i sin studie att en fjärdedel av de bolag som ingick i deras forskning 

uppvisade en nedjustering av periodiseringar under det fjärde kvartalet. Nedjusteringarna under 

det fjärde kvartalet innebär således att resultatmanipulering kan ha förekommit bland de 

undersökta bolagen. 

 

Den uppvisade tendensen resulterar i en viss negativ korrelation och ett p-värde som ligger nära 

0,05 vilket tyder på att det kan finnas vissa indikationer på att svenska börsnoterade bolag 

justerar sina periodiseringar i slutet av räkenskapsåret. Resultatet är dock ej signifikant och vi 

kan därför inte med säkerhet fastställa att de undersökta bolagen manipulerar periodiseringar i 

större utsträckning under räkenskapsårets fjärde kvartal jämfört med de övriga tre kvartalen. 

Vidare kan frågan ställas huruvida detta mönster är medvetet eller om det snarare beror på 

okunskap från ledningens håll. Vid över- eller underskattning av bolagets förmåga kan 

justeringarna vara ett resultat av tidigare felaktiga bedömningar. Sådana felvärderingar skulle 

innebära att bolaget måste justera sitt redovisade resultat i räkenskapsårets fjärde kvartal för att 

årsredovisningen, som är mer reglerad än kvartalsrapporterna, ska vara korrekt. De justerade 

periodiseringarna i slutet av räkenskapsåret behöver således inte bero på manipulering (Dechow 

et al., 2010). 
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Det faktum att mängden periodiseringar skiljer sig åt markant mellan olika branscher kan vara 

en bidragande orsak till att resultatet inte blir signifikant. Skulle studiens angreppssätt ändras 

och istället koncentreras på en viss bransch istället för ett urval av samtliga bolag noterade på 

den svenska börsen skulle resultatet möjligtvis uppvisa signifikans. Då tidigare forskning som 

baserats på den modifierade Jonesmodellen valt att rikta in sig på specifika branscher bekräftas 

ytterligare bristen i studiens angreppssätt. Det kan även vara så att den data som använts i 

studien sorterats på ett felaktigt vis och att testet borde ha genomförts på hela populationen och 

inte baserat på ett urval utan en logisk uppdelning. På grund av bristerna i angreppssätt och 

databehandling kan för mycket brus runt modellen uppstå vilket i sin tur kan vara en 

bidragande orsak till det icke signifikanta resultatet. Ett annat tänkbart angreppsätt hade varit att 

lägga in ytterligare parametrar i undersökningen. Ett exempel på detta hade varit att undersöka 

om det uppstår någon förändring av periodiseringar vid exempelvis ett VD-byte, nyemission 

eller om periodiseringarna skiljer sig åt beroende på om bolaget har en manlig eller kvinnlig 

VD. Hade denna typ av parameter tagits med i testet kanske resultatet hade uppvisat 

signifikans.  

 

5.2 Hypotes 2: Små svenska börsnoterade bolag manipulerar sina 

periodiseringar mer under det fjärde kvartalet jämfört med stora bolag. 
 

Till att börja med kan det konstateras att det inom de två grupperna, stora och små bolag, ej 

råder signifikans. Det betyder att resultatet ej med statistisk säkerhet kan fastställa att det råder 

en skillnad i medelvärde för kvartal ett till tre och kvartal fyra inom respektive grupp. Vissa 

skillnader kan dock identifieras mellan de två grupperna. Medelvärdet för de icke godtyckliga 

periodiseringarna i kvartal ett till tre är nästan dubbelt så stort i de minsta bolagen jämfört med 

de största bolagen. Variansen är relativt låg för de båda grupperna men den är betydligt större 

bland de mindre bolagen i båda undersökningsperioderna, vilket tyder på en större variation 

inom gruppen. Då medelvärdet för icke godtyckliga periodiseringar är positivt i båda 

perioderna för mindre bolag sker det i genomsnitt inte justeringar i det fjärde kvartalet för dessa 

bolag. Baserat på Jeter och Shivakumars (1999) forskning indikerar resultatet att 

resultatmanipulering ej sker i de undersökta små bolagen.  
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Vad gäller de större bolagen tyder resultatet på att det snarare är dessa bolag som justerar sina 

periodiseringar i det fjärde kvartalet.  

 

Dock ska det konstateras att det är svårt att urskilja hur definitionen av små bolag lyder i den 

tidigare amerikanska forskningen. De bolag som definierats som små i vår undersökning är 

börsnoterade och innehar många intressenter med krav på den finansiella rapporteringen. Med 

stor sannolikhet revideras många av dessa bolag av samma revisionsbyråer och revisorer som 

reviderar de allra största bolagen. Forskningen (Becker et al., 1998; DeFond & Subramanyam, 

1998; Francis et al., 1999; Kim et al., 2003) som tyder på att finansiella rapporter som revideras 

av stora revisionsbolag tenderar att ha en lägre nivå av manipulerade periodiseringar kan 

därmed möjligen inte appliceras i denna undersökning. Däremot kan det föreligga ett större 

intresse och en något hårdare granskning från allmänheten vad gäller de större bolagen. Detta 

skulle i sin tur kunna innebära lägre incitament till manipulering för dessa. Ett tänkbart 

tillvägagångssätt hade varit att jämföra de största börsnoterade bolagen med betydligt mindre 

bolag än de som i denna uppsats definierats som små bolag. I en sådan undersökning hade det 

möjligtvis varit mer relevant att applicera resultatet från den tidigare amerikanska forskningen. 

Dock skulle detta vara svårt då det råder olika regelverk för utlämnande av information och 

redovisningsregler beroende på bolagsform och storlek. En annan tänkbar infallsvinkel skulle 

vara att jämföra om det råder skillnad i graden av manipulation beroende på bransch eller 

position i produceringskedjan. Det kan möjligen vara så att ett bolag som vänder sig direkt till 

slutkonsumenten, som till exempel Hennes & Mauritz, skulle skadas mer av ett 

manipuleringsavslöjande jämfört med till exempel ett bolag som tillverkar en viss komponent 

till datorer.  
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6. Slutsats 

Baserat på forskning kring manipulering genom periodiseringar (Jones, 1991., Dechow et al., 

1995), kvartalsvisa undersökningar (Das et al., 2009; Yun et al 2010) samt forskning kring 

bolagsstorlek och resultatmanipulering (Ex. Albrecht & Richardsons, 1990; Caramanis & 

Lennox, 2008; Ecker et al., 2011; Kim et al., 2003; Siregar & Utama, 2008) väcktes intresset 

för ämnet och uppsatsen syfte kunde därefter utformas.  

 

Uppsatsens första hypotes ämnade undersöka huruvida manipulering genom periodiseringar 

sker i högre grad under räkenskapsårets fjärde kvartal jämfört med de tre första kvartalen. 

Resultatet styrker tidigare forskning som påvisat att positiva periodiseringar i kvartal ett till tre 

och negativa periodiseringar i kvartal fyra tyder på manipulering genom periodiseringar. Detta 

grundas i att de negativa periodiseringarna i det fjärde kvartalet tolkas som justeringar av 

tidigare kvartals manipulering. Även om resultatet av studien ej uppvisade signifikans kan 

tendenser till resultatmanipulering urskiljas. Den andra hypotesen testade om små bolag 

manipulerar periodiseringar i större omfattning under räkenskapsårets fjärde kvartal jämfört 

med stora bolag. Hypotesen kunde ej förkastas, men resultatet tydde på att det snarare var stora 

bolag som manipulerade sitt resultat via periodiseringar. 

 

Vi hade förväntat oss ett signifikant resultat i hypotes 1 då forskningen genomförd av Das et al. 

(2009) och Yun et al. (2010) visade på att manipulation av finansiell data förekommer i större 

utsträckning under räkenskapsårets fjärde kvartal. Medvetenheten hos bolagsstyrelsen om hur 

resultatet kan komma att påverka intressenter, bonusar et cetera kan eventuellt vara en 

anledning till att tendenser till att resultatmanipulering ökar under årets fjärde kvartal kan 

utläsas av studiens resultat. Denna opportunistiska syn på företaget skulle kunna ligga bakom 

incitamentet att justera periodiseringarna under det fjärde kvartalet för att bolagsledningen ska 

maximera sin egen nytta. Som nämns i det teoretiska ramverket kan agenten handla med ett 

kortsiktigt perspektiv för egen vinnings skull och detta skulle kunna kopplas till att 

bolagsstyrelsen väljer att resultatmanipulera mer under det fjärde kvartalet även om detta inte 

gynnar företaget på längre sikt. 
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Dagens globala samhälle som befinner sig i ständig förändring kan ha bidragit till att bolag 

hittat andra sätt att manipulera sitt resultat och att forskarna inte upptäckt detta ännu. Om vi 

istället hade undersökt förekomsten av omklassificeringar av finansiella poster kanske utfallet 

av vår studie hade blivit annorlunda då det fenomenet inte är lika utforskat. Healy och Whalen 

(1999) konkluderar trots allt i sin studie att resultatmanipulering är svårt att både upptäcka och 

mäta.  Enligt Dechow et al. (1995) är den modifierade Jones modellen kapabel att mäta 

resultatmanipulering men den fungerar bäst vid en omfattande användning av 

resultatmanipulering. Skulle det därmed vara så att svenska bolag använder sig av 

resultatmanipulering i mindre utsträckning kommer modellen ha svårigheter att upptäcka detta. 

Modellen tar inte heller hänsyn till bolagsstorlek eller bransch vilket också kan leda till ett 

missvisande resultat. Kanske är det så att den modifierade Jonesmodellen innefattar brister som 

gör att fenomenet inte upptäcks i större utsträckning. Studiens ej signifikanta resultat kan också 

grunda sig i det valda angreppssättet och databehandlingen. Hade vi istället valt att dela in 

erhållen data och således bolagen i olika branscher hade utfallet av testerna med större 

sannolikhet blivit signifikant. Hade ytterligare parametrar vägts in i undersökningen skulle 

följaktligen resultatet antagligen också blivit annorlunda. Exempelvis hade parametrar som 

ägarförhållande och VD-byte varit intressant att undersöka.  

 

Vad gäller hypotes två hade vi även där förväntat oss ett signifikant resultat som skulle indikera 

att små bolag resultatmanipulerar i större utsträckning jämfört med större bolag. Varför 

resultatet indikerar det motsatta är svårt att uttala sig om då den forskning som studerats tyder 

på det motsatta. En förklaring skulle dock kunna vara att stora bolag av naturen har större 

incitament att manipulera sitt resultat. Detta eftersom stora bolag har fler intressenter med 

större ekonomiska intressen i bolaget vilket kan leda till att bolaget bevakas hårdare av dess 

intressenter och att resultatet därmed blir av stor vikt. Det kan även tänkas att agentens 

ekonomiska incitament är mycket högre i stora bolag än i små bolag och att de på grund av 

detta väljer att manipulera resultatet. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att svenska 

bolag manipulerar sina periodiseringar mindre än vad som sker internationellt på grund av 

Sveriges unika system med både förvaltnings- och räkenskapsrevision.  
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Regelverk skulle kunna ses som ett försök till att minska det egna värderingsutrymmet hos 

bolagsledningen och därmed bidra till att den finansiella rapporteringen bättre stämmer överens 

med verkligheten. Slutligen skulle uppsatsens definition av små bolag kunna vara anledningen 

till det icke signifikanta resultatet. Då dessa bolag är börsnoterade finns det ett intresse kring 

dem både från allmänheten, olika slags förvaltare och diverse kontrollorgan. Det är möjligen så 

att dessa bolag revideras av samma revisionsbyråer som de största bolagen, varpå argumentet 

att större bolag skulle utsättas för en hårdare granskning ej blir tillämpbar i denna studie.   

 

7. Förslag till framtida forskning 

En undersökning av kvartalsvisa resultatmönster där bolagen delas in efter bransch och fler 

parametrar, som till exempel skuldsättningsgrad och ägarstruktur skulle kunna resultera i en 

djupare insikt kring resultatmanipuleringen inom svenska bolag. Då resultatmanipulering i form 

av periodiseringar är ett område som studerats mycket internationellt hade det även varit 

intressant att göra en studie som fokuserar på förekomsten av om-klassificeringar av intäkter 

och kostnader i svenska bolag. 
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Appendix 1 

  
De tio största bolagen sett till totala tillgångar, ingående balans (Q1 2009): 

 

Bolag:    Totala tillgångar: 

Volvo AB   354016000     

Ericsson   267945000 

Telia Sonera   260852000 

Svensk Cellulosa AB  158642000 

Sandvik   105399000 

Atlas Copco   74763000 

Electrolux   70912000 

SSAB AB   70334000 

SKF AB   56397000 

Hennes & Mauritz  55010000 

 

De 10 minsta bolagen sett till totala tillgångar, ingående balans (Q1 2009): 

 

Bolag:    Totala tillgångar: 

G5 Entertainment  13758 

Seamless Distribution  19599 

Sintercast   29900 

Msc Konsult   39823 

Fingerprint Cards  61300  

Micro Systemation  63488 

Avega Group   64300 

Arcam    67400 

Cellavision   82191 

CTT Systems   85800 

 
 
 


