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Sammanfattning 

I denna studie undersöker vi om det förekommer earnings management i resultathöjande syfte 

bland svenska börsnoterade företag vid tiden av en nyemission. Studier om earnings 

management vid nyemissioner har gjorts förut av exempelvis av (Shivakumar, 2000). Han 

kommer fram till att earnings management förekommer tiden precis innan en nyemission. Vi 

hittar dock ingen studie utförd på svenska företag, vilket vi vill undersöka närmare. Syftet 

med resultatet av studien är att visa intressenter till företagen att de kan bli vilseledda när de 

ska investera sitt kapital när earnings management förekommer. 

Nyckelord: Earnings management; nyemissioner; periodiseringar, resultatmanipulation, 

Agentteorin 

 

Abstract 

In this study, we examine whether there occurs earnings management in order to increase 

earnings in Swedish listed companies at the time of an equity offering. Studies on earnings 

management at the time of an equity offering has been done before, for example by 

(Shivakumar, 2000). He concludes that earnings management occurs the time just before an 

equity offering. We find, however, no study conducted in Swedish companies, which we want 

to investigate further. The purpose of the outcome of the study is to show stakeholders to the 

companies that they can be misled when to invest their capital when earnings management 

occurs. 

Keywords: Earnings management; equity offerings; accruals, principal agency theory.  
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1.0 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Företag är tvungna enligt lag att upprätta ekonomiska rapporter om deras finansiella ställning. 

Dessa rapporter ska ge intressenter information om hur väl företaget mår. Investerare är 

exempelvis intresserade av hur resultatet sett ut de senaste åren för att veta hur de ska placera 

sina kapitaltillgångar. Företagen följer vissa redovisningsstandarder och intressenter tar för 

givet att dessa följs så att en korrekt bild av företagens ekonomiska ställning redovisas. Här 

ges det dock ett visst utrymme för egna tolkningar i värderingar av olika tillgångar. Dessa 

egna tolkningar kan leda till att en företagsledare kan påverka hur resultatet ska se ut för ett 

visst år. Detta menas med att det ibland förekommer att en företagsledare manipulerar 

resultatet och då tillämpar earnings management. 

 

Förekomsten av earnings managements existens råder det dock delade uppfattningar om. Den 

kan vara svår att bevisa då företagen till viss mån får göra sina egna värderingar av sina 

tillgångar. Men med största sannolikhet har dock företag manipulerat konton med olika 

tillvägagångsätt under en längre tid eftersom dessa olika metoder ofta förekommer inom 

litteraturen. Vi känner igen dem genom olika namn i litteraturen som earnings management, 

income smoothing, big bath accounting, creative accounting och window dressing (Stolowy & 

Gaéton, 2004). Den mest förekommande metoden som används är earnings management.  

Metoden går ut på att man manipulerar periodiseringar. De periodiseringar som då används 

för att nå de önskade resultaten är kundfordringar, varulager, leverantörsskulder, upplupna 

skulder och avskrivningar (Marquardt & Wiedman, 2004). 

 

Anledningen till att manipulera specifika periodiseringar beror på motivet bakom 

företagsledningen som väljer att manipulera. Det finns olika anledningar som ligger bakom 

detta. Dels finns det tidigare forskning som har dokumenterat att företagen justerar resultatet 

uppåt innan börsintroduktioner (Friedlan, 1994) och aktieemissioner för att höja 

marknadspriset på aktien (Shivakumar, 2000). Detta ger företagen bättre likviditet och att 

värdet på företaget ökar. Resultatet ska stämma överens med intressenternas förväntningar för 

att fler investerare ska satsa kapitaltillgångar i företaget. Företagsledaren har ofta också ett 

egenintresse av att visa ett bra resultat. Det kan vara olika incitament som ligger till grunden 
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som till exempel att uppnå ett visst resultat för att få bonus. En annan anledning till den 

manipulation som sker kan vara företag som använder sig av metoden ”management buyout”. 

Företagets mål är då istället att justera resultatet så att priset på aktiekursen ska minska. Detta 

ger då utrymme för att företagsledningen ska kunna köpa ut företaget så billigt som möjligt. 

Management buyout är en typ av försäljning av ett företag eller en verksamhet till dess 

ledning. Det vanligaste sättet att uppnå detta förutspås vara att fördröja intäktsredovisningen 

(Marquardt & Wiedman, 2004). Vissa forskare menar dock på att earnings management inte 

sker på grund av att ledningen medvetet vill vilseleda investerare utan att det snarare handlar 

om överoptimism (Marciukaityte & Szewczyk, 2011). 

 

Förhållandet mellan företagsledningen och intressenterna kan ibland orsaka konflikter. Denna 

teori kallas agentteorin och handlar om att det finns en agent och en principal. I ett aktiebolag 

finns det många olika intressenter exempelvis de som jobbar i organisationen och de som 

investerar i företaget i hopp om en bra avkastning på satsat kapital. 

Företagsledningen(agenten) agerar inte i alla lägen i intressenternas(principalens) intresse och 

då uppstår dessa konflikter. Detta sker naturligt eftersom det handlar om individer och alla 

individer har ofta egna intressen.  

 

Tidigare empiriska studier har visat att företag upplever en nedgång i dess aktiekurs efter en 

nyemission. Studierna har visat att en av anledningarna till detta är för att företag justerar upp 

resultat precis innan de genomför nyemissioner (Marciukaityte & Szewczyk, 2011). 

Investerare blir då ”lurade” och förväntar sig samma resultat eller bättre den kommande tiden 

efter emissionen. Teoh, Welch och Wong (1998) finner att företagens höga resultat orsakas av 

höga nivåer av godtyckliga periodiseringar. Deras studie visar också att företag med höga 

nivåer av godtyckliga periodiseringar får kraftigare negativ påverkan på aktiekursen efter en 

emission. Andra forskare menar dock på att marknaden är medveten om att det förekommer 

en viss grad av earnings management och investerare anpassar därför sina egna förväntningar 

(Shivakumar, 2000). Shivakumar menar på att det empiriska resultat som Teoh, Welch och 

Wong (1998) framlägger i sin studie är ensidig och endast tittar på en aspekt av varför en 

aktiekurs generellt sätt sjunker efter en nyemission och dem drar förhastade slutsatser. Det 

finns dock nyare forskning som stödjer Teoh m.fl.(1998) resultat. Cotten (2008) påvisar i sin 

studie att företag som använder sig av earnings management vid nyemissioner får sjunkande 

prestation tiden efter nyemissionen jämfört med företag som inte använder earnings 

management. I studien jämförs företag som ger ut primära aktier och dem som ger ut 
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sekundära aktier. Cotten finner att företag som ger ut primära aktier använder sig utav 

earnings management medan dem som ger ut en blandning eller endast sekundära aktier inte 

gör det. Han jämför sedan dem två olika och tittar på dess prestation i en period från 

nyemissionen till 24-36 månader efter och finner att företag som ger ut primära aktier 

presterar klart sämre än dem två andra kategorierna. Marciukaityte & Szewczyk (2011) menar 

på att överoptimismen kan vara en annan orsak till att företag presterar sämre efter en 

nyemission då förväntan har trappats upp vid emissionstillfället.  

1.2 Problemdiskussion 
 

Earnings management hamnade mycket i rampljuset efter två stora redovisningsskandaler, 

Enron och WorldCom. I båda fallen hade earnings management använts för att övervärdera 

tillgångar samt skapa falska intäkter. Tätt efter dem båda händelserna påbörjades mycket 

forskning kring ämnet och nya redovisningsstandarder togs fram för att försäkra investerare 

om att företagens finansiella rapporter skulle hålla hög kvalité. Mycket forskning har gjorts 

gällande earnings management på den amerikanska marknaden, men när det gäller den 

svenska marknaden så är den väldigt begränsad. Övriga världen har hamnat lite i skymundan 

av USA. Trots att svenska redovisningsskandaler inte kommer upp i samma nivå som dem 

kända amerikanska så finns det några kända fall. Det kanske allra mest kända är 

Prosolviafallet. I april 1998 ifrågasatte Dagens Industri Prosolvias bokslut för 1997, tidningen 

anklagade företag för att medvetet ha blåst upp vinsten. Efter uppdagandet föll aktiekursen 

från 388 kronor per aktie till 20 öre på tio månader. Prosolvia hade genom earnings 

management manipulerat bokföringen och redovisat förluster som vinster för att påverka 

aktiekursen (TT, 2005). 

 

Det har hänt en del sedan Prosolviafallet, bland annat fick vi 2005 nya redovisningsstandarder 

i Sverige i form av IFRS/IAS. Som vi tidigare nämnt har de flesta studier som gjorts inom 

området earnings management riktat sig mot företag på den amerikanska marknaden. Vi 

finner enbart ett fåtal studier inom området som tittar på den svenska marknaden. Vi finner 

dock ingen forskning vad gäller earnings management vid nyemissioner bland svenska 

företag, vilket vi anser är det mest intressanta tillfället att just titta på earnings management. 

Som vi nämner i inledningen finns extra starka incitament till att använda earnings 

management vid just en nyemission, handlar det om överoptimism eller medveten 

manipulation? Även i fallet med Prosolvia där earnings management använts för att påverka 

aktiekursen blir då nyemissioner en väldigt intressant tidpunkt att observera earnings 
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management. I Prosolvias fall kan vi verkligen applicera agentteorin och ifrågasätta huruvida 

agenten verkligen agerar i principalens intresse. Det är också intressant ur ett earnings quality 

perspektiv. Vid just en nyemission är det av extra stor betydelse att dem finansiella 

rapporterna som företagen lämnar ut ger en rättvisande bild. Vi vill därför titta på hur earnings 

management ser ut bland svenska börsbolag, med huvudfokus på nyemissioner. Är det så att 

earnings management används i resultathöjande syfte innan en nyemission för att locka till sig 

investerare precis som forskningen tyder på gällande den amerikanska marknaden och hur 

påverkar det förtroendet för earnings quality bland svenska företag. Vi har även i Sverige till 

exempel ett helt annat bonussystem, skattesystem samt företagskultur jämfört med USA och 

däri kan finnas förklaringar till varför earnings management har en viss karaktär i Sverige. 

 

Studiens huvudsakliga bidrag är att identifiera huruvida earnings management används i 

resultathöjande syfte bland svenska börsnoterade bolag. Eftersom det finns stora skillnader 

gällande företagskultur, politiska förhållanden samt etik och moral i Sverige jämfört med dem 

länder där majoriteten av tidigare forskning kring ämnet har bedrivits så är det av stort 

intresse att se om det skiljer sig eller inte och sådana fall varför. Resultatet från vår studie 

agerar som ett komplement till den tidigare forskningen. Vi anser att det är av stort intresse 

för investerare och andra intressenter att känna till hur earnings management ser ut vid just 

nyemissioner i Sverige då det handlar om att ett förtroende ska finnas för dem finansiella 

rapporter som ges ut av svenska börsnoterade företag. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Är förekomsten av earnings management i resultathöjande syfte större innan en nyemission 

bland svenska börsnoterade företag och hur kan earnings management i Sverige skilja sig mot 

företag i andra länder? 

 

1.4 Syfte 
 

Studiens syfte är att identifiera om företag i Sverige tillämpar earnings management med 

resultathöjande syfte vid en nyemission genom att jämföra ett år innan emissionsåret med året 

då företaget utför nyemissionen. Det vi har tänkt jämföra i studien är samtliga företag i olika 

branscher som har genomfört en nyemission mellan åren 2009-2010 och är noterade på 
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Nasdaq OMX Stockholmslista. Syftet med resultatet av studien är att visa intressenter till 

svenska företagen att de kan bli vilseledda när de ska investera sitt kapital när earnings 

management förekommer. 

 

2.0 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt beskriver vi först vårt teorival och sedan tidigare forskning. Teorierna 

utmynnar sedan i hypoteser som vi kommer använda oss av när vi ska anylsera resultatet och 

dra slutsatser. 

 

2.1 Agentteorin 
 

Agentteorin utgår från ett grundläggande antagande om att individen, i detta fall människan 

som handlar utefter egen maximal vinning och det är den drivande motivationen bakom varje 

individuell handling (Worsham, Eisner, & Rinquist, 1997). Ekonomi handlar om att hushålla 

med knappa resurser och fatta så bra beslut som möjligt utifrån den information som 

tillgänglig. Inom ekonomin brukar detta beteende förklaras genom begreppet ”the economic 

man”. Begreppet syftar till att beskriva människan som en nyttomaximerande varelse som 

alltid söker det alternativet som ger maximal egen vinning. Konflikter uppstår då individen 

ska agera på uppdrag av någon annan, i det här fallet handlar det om 

principalen(uppdragsgivaren) och agenten(uppdragstagaren). Förhållandet som uppstår mellan 

principalen och agenten inom såväl ekonomiska och politiska organisationer brukar kallas 

agentteorin. Fenomenet uppstår när exempelvis en VD i ett aktiebolag ska agera i 

aktieägarnas bästa intresse men också följa styrelsens riktlinjer som i sin tur är utsedd av 

aktieägarna. I detta led finns många individer, som var och en, utifrån vårt tidigare antagande 

vill maximera sin egen vinning, skapar väldigt stora intressekonflikter.  Det som gör 

förhållandet ännu mer komplicerat är den asymmetri av information och kunskap i dem olika 

leden, vilket leder till att det är väldigt svårt för principalen att kontrollera agenten. 

(Worsham, Eisner, & Rinquist, 1997). En VD har oftast betydligt mer kunskap och 

information om företaget än vad aktieägarna, vilket gör att VD kan utnyttja sin position för att 

maximera sin egen vinning utan att principalen är medveten om vad som sker. Fenomenet blir 

ännu mer komplext när möjligheten för när grupper av principaler och agenter ska samspela 

med olika egenintressen. Adams (1996) kallar detta för ”Hydra factor”, hur ska agenten agera 
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när han eller hon delegeras olika uppgifter från ett flertal principaler och vad händer när 

uppgifterna som delegeras från dem olika principalerna är väldigt vaga eller har skilda 

intressen (Shapiro, 2005). När fler principaler och agenter är i samverkan ökar även graden av 

asymmetrisk information.  

Det är ofta lätt att göra antagandet att principalen är den som sitter i förarsätet eftersom den 

skapar villkoren och incentiven som agenten ska följa i sitt kontrakt. I vissa fall är detta sant 

som exempelvis när en chef är principalen och en vanlig anställd är agenten. Men i många 

andra fall är antagandet fel då agenten istället sitter på expertkunskaper, exempelvis en VD 

eller en konsult och principalen är oerfaren inom området och saknar möjlighet till 

övervakning och kontroll, exempelvis en aktieägare. 

 

2.2 Earnings management 
 

Definitionen av earnings management varierar i litteraturen mellan olika författare men 

Beneish (2001) definierar begreppet som att företag använder olika tekniker för att 

manipulera/justera sitt resultat, antingen uppåt eller nedåt för att nå sitt önskade resultat. Detta 

kan ses som ett sätt för företagen att informera marknaden om vad man önskar är det 

”verkliga” värdet på företaget. Man vill oftast aldrig visa ett sämre resultat för intressenterna 

än vad man hade föregående år och man måste då justera resultatet därefter (Beneish, 2001). 

 

Healy och Wahlen (1999) gjorde en litteraturstudie på området och skriver att förekomsten av 

earnings management sker när företagsledningen strukturerar om transaktioner och förändrar 

finansiella rapporter för att missleda företagets intressenter om deras underliggande 

ekonomiska ställning. Detta betyder att redovisningsmetoderna som företaget använder styrs 

av hur ledningen vill att dess finansiella rapportering ska se ut (Wahlen & Healy, 1999). De 

skriver vidare att resultatmanipulering kan ske när ledningen har information som inte är 

tillgänglig för intressenterna, vilket då gör manipulationen svår att upptäcka. Det är också 

svårt och veta hur resultatet skulle sett ut utan att manipulation genomförts eftersom man inte 

kan mäta detta på något effektivt sätt. Dechow & Skinner (2000) skriver att en viss grad av 

earnings management alltid kommer förekomma oavsett vilken lagstiftning man har. Detta då 

det krävs att uppskattningar och bedömningar görs för att redovisningen ska vara relevant 

(Dechow & Skinner, 2000). Företagsledningen sitter oftast på mest kunskap om hur 

bedömningar och värderingar skall göras och detta får som följd att intressenterna godtar en 
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viss del av den earnings management som sker då den inte går att skilja från normala 

värderingar. 

 

Att ta reda på om manipulation förekommer är svårt, men är inte en omöjlighet. Beneish 

(2001) menar att man kan titta på antalet godtyckliga periodiseringar ett företag gör som en 

indikator för att earnings management förekommer samt om dessa är kopplade till incitament 

(Beneish, 2001). Ett företags periodiseringar delas upp i två typer, godtyckliga- och icke 

godtyckliga periodiseringar. Icke godtyckliga periodiseringar är de normala som är direkt 

kopplade till den löpande verksamheten. Godtyckliga periodiseringar är av onormal karaktär 

och är dem som ledningen får uppskatta själva (Jones, 1991). Young (1999) menar att 

godtyckliga periodiseringar är vanligt förekommande eftersom det är lönsamt att genomföra 

och svårt att upptäcka. För att räkna ut hur mycket godtyckliga periodiseringar ett företag gör 

så räknar man ut antalet icke-godtyckliga periodiseringar och drar bort dessa från totala 

periodiseringar med hjälp av Jones-modellen (Jones, 1991). 

 

För att undersöka om dessa periodiseringar är kopplade till incitament måste man då 

undersöka vilka typer av incitament som existerar. DeGeorge, Patel & Zeckhauser (1999) 

menar på att företagsledningen har incitament för att nå upp till vissa mål. Dessa mål kan vara 

att nå upp till aktiemarknadens förväntningar, visa på en uppåtgående trend i företaget och 

uppnå en bonuströskel av privat karaktär (Degeorge, Patel, & Zeckhauser, 1999). Det kan 

också vara olika trösklar man vill ta sig över som till exempel att visa ett resultat över noll, 

resultat som är minst lika stor som föregående års eller ett resultat som överensstämmer med 

analytikers förväntningar. Lever man inte upp till dessa mål eller trösklar bedömer 

företagsledare att man kommer bli bestraffad privat genom att man får utebliven bonus, sämre 

förtroende eller konsekvenser för aktieägarna som då kan leda till börsnedgång. 

 

Målen behöver dock inte alltid vara att visa på ett bra resultat. Enligt Dechow och Sloan 

(1991) finns det också incitament för att visa ett sämre resultat. Detta förekommer då det 

redan går dåligt för företaget och man ligger långt under sina mål. Vid detta tillfälle 

förekommer det då en typ av extrem redovisning vid namn Big Bath Accounting. Christensen, 

Paik & Stice (2008) beskriver denna metod med att man redovisar så mycket av framtida 

kostnader man kan, samt rapporterar lägre intäkter för att vid ett framtida tillfälle ge 

förutsättningar för lönsamhet (Christensen, Paik, & Stice, 2008). Walsh, Craig & Clarke 

(1991) har också studerat förekomsten och menar på att företagsledningen inte upplever att de 
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kommer straffas då det redan går dåligt för företaget och tror då att högre avkastning kan 

uppnås vid ett senare tillfälle (Walsh, Craig, & Clarke, 1991). 

 

2.3 Earnings management vid nyemissioner 
 

Shivakumar (2000) gjorde en studie om företag missleder investerare genom att övervärdera 

sitt resultat innan en nyemission. Konsekvenserna av detta blir att man lockar till sig 

investerare och ger dem en missvisande bild om företagets ekonomiska ställning. Shivakumar 

använder sig av Jones-modellen när han räknar fram graden godtyckliga periodiseringar som 

förekommer. Studien är gjord på drygt 3000 nyemissioner mellan åren 1983 till 1992. De 

empiriska resultateten visar att graden godtyckliga periodiseringar ökar signifikant mellan 

perioden fyra kvartal innan nyemissionen samt fyra kvartal efter. Dessa resultat jämförde 

sedan Shivakumar med tidigare studiers resultat.  Rangan (1998) fick samma resultat i sin 

studie fast med största positiva resultaten två kvartal efter annonseringen om emissionen 

(Rangan, 1998). Teoh, Wong & Welch (1998) gjorde även en studie vars resultat visar på att 

det är stor förekomst av godtyckliga periodiseringar tre år innan och två år efter 

utannonseringen av nyemissionen. Shivakumar undersöker även om investerarna upptäcker 

manipulationen som förekommer och om de då säljer av sina andelar i företaget. Resultatet av 

hans studie konstaterar han att investerare är medvetna om att företag justerar resultatet, men 

att detta är det enda rationella att göra av företagen. Att värdera tillgångar och intäkter är svårt 

och investerare har en viss tolerans av ledningens värderingar (Shivakumar, 2000). Vår 

huvudhypotes utgår ifrån att svenska företag använder earnings management vid nyemission 

för att locka till sig investerare på samma sätt som företag i övriga världen och det finns 

därför ingen anledning att tro att earnings management inte skulle öka kraftigt innan en 

nyemission även bland svenska börsnoterade bolag. 

 

H1: Earnings managment ökar signifikant ett år innan en nyemission även bland 

svenska börsnoterade företag. 

 

På senare år finns även studier gjorda på hur earnings management innan en nyemission 

påverkar aktien. Cotten (2008) stödjer teorin om att företag som justerar resultat uppåt precis 

innan en nyemission och att denna manipulation får en negativ inverkan på aktiekursen två till 

tre år efter nyemissionen jämfört med företag som inte har justerat resultatet. 
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Dessa studier kan då vara intressant att jämföra med de resultat vi får och om de 

överensstämmer även på svenska börsnoterade företag. 

 

Krishnan (2003) visar i sin studie att företag som använder sig av revisorer från ”Big 6” 

revisionsbyråer har lägre nivåer av godtyckliga periodiseringar, alltså kan specialiserade 

revisorer och revisorer med högre erfarenhet bidra till minskad earnings management samt 

stärka förtroendet hos den finansiella informationen som ges ut från företag. Denna artikel 

skulle kunna hjälpa oss att få in en annan bakomliggande faktor till varför vissa företag har 

mer eller mindre godtyckliga periodiseringar än andra, samt även kunna titta på om detta 

samband finns bland svenska företag (Krishnan, 2003). 

2.4 Earnings management i Sverige  
 

I boken Positive Accounting Theory (1986) presenterar Watts och Zimmerman tre stycken 

betydande teorier som ligger till grunden för många av dagens teorier om varför earnings 

management existerar. Två av dessa teorier är extra intressanta när det kommer till earnings 

management i Sverige. Den ena teorin som presenteras är; the bonus plan hypothesis, som 

diskuterar att det i många företag finns bonusar för ledningen baserade på ekonomisk 

prestation.  Jämfört med exempelvis amerikanska VD:ar har dem svenska motsvarigheterna 

låg andel av sina löner baserade på denna typ av prestationsbonusar. I en studie genomförd av 

Murphy (2006) har VD-ersättningar samlats in för över 3000 företag i 27 länder. Studien visar 

bland annat att ca 60 % av ersättningen för en amerikansk VD är prestationsbaserad medan en 

svensk VD har motsvararande ca 10 %. Intressant är också att den fasta delen av lönen är mer 

eller mindre lika stor för en svensk VD som en amerikansk men en amerikansk VD tjänar i 

snitt dubbelt så mycket när man räknar med den prestationsbaserade delen av lönen 

(Waldenström, 2009). Baserat på denna teori och den studie som genomfördes av DeGeorge, 

Patel & Zeckhauser (1999) ges anledning att tro att earnings management förekommer i lägre 

grad bland svenskaa företag eftersom incitamenten för att manipulera resultatet minskar då 

bonus baserat på ekonomisk prestation är klart lägre i Sverige jämfört med USA.  

 

En annan faktor som kan spela roll är kultur och mentalitet. Jantelagen är ett förhållningssätt 

som genomsyrar hur vi tänker och agerar i Sverige. Det finns en tillit och tro till att människor 

gör rätt för sig, ett förhållningssätt som länge applicerats väl i Sverige. Det finns självklart 

människor som inte har det förhållningssättet, men den starka normen i samhället till att man 

ska göra rätt för sig, gör att konsvekvenerna av att bli påkommen med att göra motsatsen får 
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stora konsekvenser i både affärslivet och det privata. I studien som Leuz, Nanda och Wysocki 

(2002) gjorde så framlades att earnings management förekommer i större utsträckning bland 

företag med koncentrerat ägarskap, svagt investerarskydd, svagt rättsskydd samt outvecklad 

och liten aktiemarknad. Trots att Sverige i studien klassificeras till att inneha alla dessa 

kriterier förutom svagt rättsskydd så visade även deras studie på att det förekommer lågre 

nivåer av earnings management i Sverige. Därför skulle kultur och mentalitet kunna vara en 

av orsakerna till att det förekommer lågre nivåer av earnings management i Sverige jämfört 

med andra länder. Vi forumlerar därför en mothypotes. 

 

H2: Earnings management tillämpas inte i högre grad vid nyemissioner bland svenska 

företag eftersom låga bonussytem och hög företagsetik utgör lägre incitament för att 

manipulera resultat. 

 

Den andra av dem tre teorierna som Watts och Zimmerman (1986) presenterar är; the political 

cost hypothesis. Forskarna menar på att politiska kostnader, i dessa räknas skatter, avgifter 

och regleringar påverkar intäkter och resultat och utgör därmed incitament för att använda 

earnings management som medel för att reducera vinsten. Detta är intressant ur ett svenskt 

perspektiv då vi har ett av världens högsta skattetryck. Data som presenterades av OECD 

2011 visar att Sverige har världens näst högsta skattetryck efter Danmark, hela 44,5 % av 

totala skatteintäkter i andel av BNP, det kan jämföras med USA som har 25,1 % 

(Ekonomifakta, 2012). Utifrån detta resonemang skulle det finnas anledning att tro att svenska 

företag i större utsträckning använder earnings management för att manipulera resultat nedåt 

för att betala lägre skatt. Detta är intressant för att förklara riktningen på earnings 

management, alltså huruvida företag genrellt sätt i Sverige tenderar att manipulera resultat 

uppåt eller nedåt och att detta i sådana fall skulle kunna vara en av förklaringarna om det visar 

sig att företag generellt sätt tenderar till att manipulera sina resultat nedåt. 

 

H3: Svenska företag tenderar att använda earnings management för att justera sina 

resultat nedåt. 
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3.0 Metod 
Detta avsnitt inleds med hur studien kommer vara utformad för att sedan beskriva hur, och 

med vilka metoder vi kommer att mäta earnings management. Sedan framlägger vi hur 

datainsamlingen kommer ske, vilket urval vi har samt vilken tidsperiod studien fokuserar på. 

Slutligen tar vi även upp en del kritik som har riktats mot modellen samt problematiken som 

finns när det kommer till att mäta earnings management. 

 

3.1 Studiens Utformning 

 

I denna studie undersöker vi om en nyemission påverkar förekomsten av earnings 

management i ett företag. Studien är av kvantitativ art och vi inhämtar finansiell information 

under en viss tidsperiod som vi sedan presenterar i en statistisk modell. Det är då lämpligt att 

göra en eventstudie. Med en eventstudie är det möjligt att mäta hur specifika händelser som 

inträffar påverkar ett företags värde genom att använda finansiell data (MacKinlay, 1997). 

Genom att använda de resultat vi får fram kan vi då mäta hur stor inverkan en viss händelse (i 

detta fall en nyemission) får. En viktig del i studien är att man måste definiera den händelse 

som antas påverka vår frågeställning och tydliggöra den tidsperiod vi tänkt använda. Detta 

benämns som ett eventfönster (MacKinlay, 1997). 

 

Vi använder oss av sekundärdata1 som införs i en modell vilket i slutänden kommer ge oss ett 

resultat att dra en logisk slutsats ifrån. Detta leder naturligt fram till att vi använder en 

deduktiv ansats.  Eftersom vi endast kommer använda oss utav kvantitativ sekundär data och 

matematiska modeller så kommer det inte att finnas några subjektiva bedömningar i resultatet. 

Vi kommer därför använda en positivistisk ansats. 

 

3.2 Datainsamling & Urval 
Nedan beskrivs mer i detalj vad urvalet i studien är samt varifrån vi inhämtar kvantitativa 

data som används i den modifierade Jones-modellen.  

 

Urvalet i denna studie är samtliga företag som har genomfört en nyemission under 

tidsperioden 2009-2010 och är noterade på Nasdaq OMX Stockholmslista. För att få reda på 

om företagen manipulerar mer eller mindre vid en nyemission så har vi även valt att studera 

                                                 
1 Sekundärdata är data som inhämtats vid ett tidigare tillfälle av någon annan och inte av användaren. Exempel 

på sekundärdata är är data inhämtad från register eller andra typer av databaser.  
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hur det ser ut ett år innan och ett år efter emissionen, vilket gör att hela tidsperioden blir 2007-

2011. Varför vi även behöver data från år 2007 är för att vissa beräkningar i modellen kräver 

att man har data från föregående års resultat-, balansräkning och kassaflöde. Modellen vi 

använder kräver också en större mängd företag i varje bransch för att räkna ut 

branschspecifika parametrar. Urvalet utökas då till majoriteten av företagen i OMX 

Stockholmslista. För att veta vilka företag som gjorde en nyemission i valda tidsperioden hitta 

vi detta på nyemissioner.se. Branscherna som urvalet avser är uppdelade i konsumentvaror, 

konsumenttjänster, finans, industri, läkemedel, olja & gas och telekom & IT. 

 

Varför vi har valt tidsperioden 2009-2010 är för att vi vill undersöka hur dagens företag 

manipulerar sina resultat. Varför vi inte har valt att testa emissioner gjorda år 2011 är för att 

det saknades data i allt för många företag i Datastream för år 2012. Detta års data behövs för 

att räkna ut manipulationer året efter emissionen. Vi valde då att utesluta emissionsåret 2011 

eftersom vi inte skulle kunna räkna ut de branschspecifika parametrarna på ett effektivt sätt 

för år 2012. Att göra uträkningar för dessa företag manuellt är tidskrävande samt kan vara 

missvisande då företagens egen information kan skiljas från data framtagen i Datastream. Det 

finns även en stor risk att uträkningar av denna typ felkalkyleras när de utförs manuellt och 

skulle då kunna leda till att ge ett skevt resultat.  

 

All data vi använder är sekundär. För att inhämta den data vi behöver använder vi oss utav 

databasen Datastream, som är en databas som samlar företagsekonomiska nyckeltal och 

siffror från olika tidsperioder. Tillgång till denna databas fick vi genom Handelshögskolan i 

Göteborg. Vi har valt att använda denna databas eftersom den innehåller den data vi behöver 

för att genomföra beräkningarna i den modifierade Jones-modellen. Värden som hämtas 

kommer kontrolleras så mycket som möjligt för att korrekt information ska erhållas. 

 

Data har samlats in för samtliga företags resultat-, balansräkning samt kassaflödesanalys i 

urvalet under tidsperioden 2007-2011. Företagen vars data som saknats i Datastream under 

något utav åren 2007-2011 har eliminerats då det inte går att räkna ut den eventuella 

resultatmanipulationen. Den finansiell data som måste inhämtas för att genomföra 

beräkningarna i modifierade Jones-modellen är: 

 

𝑇𝑇𝑡−1= Totala tillgångar för året t. 

𝑂𝑀𝑆𝑡= Omsättningstillgångar för år t. 
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𝐾𝐹𝑡= Kundfordringar för år t. 

𝑃𝑃𝐸𝑡= Fastigheter, mark, maskiner. 

 

För att räkna ut totala periodiseringar behövs följande data: 

𝑇𝑃𝑡 = (𝐼𝑡 − 𝐾𝐹𝐿𝑡) 

𝑇𝑃𝑡= Totala periodiseringar x för år t. 

𝐼𝑡= Intäkter netto. 

𝐾𝐹𝐿𝑡= Kassaflöde från den operativa verksamheten netto. 

 

Det ska noteras att vårt urval från början var att titta på samtliga företag listade på OMX 

Stockholm som genomfört en nyemission mellan åren 2009-2010, men på grund av bristande 

data från Datastream så har en del bortfall skett. Bland de 43 företagen som mellan åren 2009-

2010 genomfört en nyemission finns ett bortfall på total 17 stycken på grund av bristande 

data. Har det saknats data för en eller flera poster under ett år har vi eliminerat företaget från 

vår undersökning. Att göra uträkningar för dessa företag manuellt är väldigt tidskrävande 

samt kan vara missvisande då företagens egen information kan skilja från data som är 

framtagen i Datastream. Det finns även en stor risk att uträkningar av denna typ felkalkyleras 

när det utförs manuellt och skulle då leda till att ge resultatet en skev snarare än rättvis bild. 

 

3.3 Modellen 
Presentation av modellen vi kommer använda för att mäta earnings management och kort om 

vad den mäter och vilka variabler som används. 

 

För att genomföra denna studie kan man använda sig av olika modeller som mäter graden av 

earnings management som ett företag tillämpar. Modellerna tittar på tre olika 

tillvägagångssätt; att mäta totala periodiseringar, specifika periodiseringar samt fördelning av 

redovisat resultat. Enligt McNichols (2000) är det vanligaste sättet att mäta earnings 

management genom att studera totala periodiseringar (McNichols, 2000). Den vanligaste 

metoden för att mäta de totala periodiseringarna är genom att använda den så kallade Jones-

modellen som togs fram 1991 (Jones, 1991). Det finns även andra modeller för att mäta 

earnings management, ex. ”Healy-modellen” och ”DeAngello- modellen”. Vi kommer dock i 

vår studie att använda oss utav den så kallade ”modifierade Jones-modellen” som är 

framtagen av (Dechow, Sloan, & Sweeney, Detecting earnings management, 1995). 
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Anledningen till valet av denna modell är på grund av att det är den accepterade modellen och 

den modell som används inom dagens forskning inom området earnings management. De två 

andra modellerna samt ursprungliga Jones-modellen anses ha fler bristfälligheter. En av dessa 

bristfälligheter är att de inte tar hänsyn till intäkter. Dechow, Sloan och Sweeney menar på att 

ledningen även kan manipulera företags intäkter och därför har modellen modifierats med att 

ta hänsyn till företagets försäljnings på kredit. Mer om dessa bristfälligheter tas upp i avsnittet 

metodkritik.  

 

Jones-modellen: 

𝑇𝑃𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
= 𝛽0 [

1

𝑇𝑇𝑡−1
] + 𝛽1 [

△ 𝑂𝑀𝑆𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
] + 𝛽2 [

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
] 

 

𝑇𝑃𝑡 = (𝐼𝑡 − 𝐾𝐹𝐿𝑡) 

 

𝑇𝑃𝑡= Totala periodiseringar x för år t. 

𝐼𝑡= Intäkter netto. 

𝐾𝐹𝐿𝑡= Kassaflöde från den operativa verksamheten netto. 

𝑇𝑇𝑡−1= Totala tillgångar för året t. 

𝑂𝑀𝑆𝑡= Omsättningstillgångar för år t. 

𝑃𝑃𝐸𝑡= Fastigheter, mark, maskiner. 

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2= Branschspecifika parametrar som måste skattas fram genom en multipel 

regressionsanalys. 

 

Modifierade Jones-modellen: 

 

𝑇𝑃𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
= 𝛽0 [

1

𝑇𝑇𝑡−1
] + 𝛽0 [

△ 𝑂𝑀𝑆𝑡 −△ 𝐾𝐹𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
] + 𝛽2 [

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
] 

 

𝐾𝐹𝑡= Kundfordringar för år t. 

 

Skillnaden på Jones-modellerna är att den modifierade versionen tar hänsyn till förändring i 

kundfordringar. Kort sammanfattat kan man säga att modellen syftar till att identifiera totala 

periodiseringar, då framförallt dem av godtycklig karaktär. Godtyckliga periodiseringar är 

periodiseringar av onormal karaktär och dessa används främst i syfte att manipulera resultat. 
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Första steget är att fastställa de totala periodiseringarna för att uppskatta de icke godtyckliga 

periodiseringarna, och slutligen subtrahera dessa från de totala. Kvar blir således de 

godtyckliga periodiseringarna. 

 

3.4 Metodkritik 
Här diskuteras problematik som kan uppstå vid mätning av earnings management samt även 

kritik som har riktats mot dem. 

 

Precis som i många andra modeller så finns det brister även i den modifierade Jones-

modellen. Många av dem etablerade forskarna inom området som Dechow, Sloan och 

Sweeney påvisar att det finns svagheter i modellen samt svårigheten i att förställa 

resultatmanipulering (Dechow, Sloan, & Sweeney, Detecting earnings management, 1995). 

Framförallt har modellen fått kritik för att ha en låg effektivitet i att upptäcka förekomsten av 

earnings management, särskilt vid låga nivåer. Annan kritik som riktats mot modellen från 

bland annat Hansen (1999) och McNichols (2000) menar på att det är svårt att veta om 

godtyckliga periodiseringar är rätt mått för att mäta earnings management (Hansen, 1999), 

(McNichols, 2000). Antagandet att godtyckliga periodiseringar automatiskt innebär att ett 

företag manipulerar sitt resultat kan leda till förhastade slutsatser. Som vi nämnde tidigare i 

andra kapitlet så måste ledningen göra uppskattningar och bedömningar för att redovisningen 

ska vara relevant (Dechow & Skinner, 2000). Detta medför att det resultat vi får fram med 

modellen kanske inte är rättvisande. Två företag kan visa samma grad av earnings 

management när den ena företagets ledning inte har som avsikt att manipulera samtidigt som 

den andra ledningen har det. Modellen tar enbart siffror från resultat-, balansräkningen och 

kassaflödesanalysen och inte hur ledningen agerar när de periodiserar. Att göra egna 

bedömningar är tillåtet så länge man håller sig till god redovisningssed. Att då upptäcka 

avsiktlig earnings management förekommer blir då svårt att bedöma även för en revisor som 

skriver under årsredovisningen.  

 

Som vi kan se så ligger den största problematiken i att identifiera earnings management, och 

de etablerade modellerna som finns idag är långt ifrån hundraprocentigt tillförlitliga. Men 

trots detta så anses den modifierade Jones-modellen ändå som det mest tillförlitliga sättet att 

upptäcka manipulation. 
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Avslutningsvis vill vi också nämna bristen vad gäller en utebliven kontrollstudie. För att med 

säkerhet kunna fastställa nyemission som den bakomliggande orsaken till högre nivåer av 

earnings management innan en nyemission hade en kontrollstudie kunnat göras. I studien 

hade företag som inte genomfört någon nyemission mellan åren 2008-2011 studerats för att se 

huruvida dessa företag hade påvisat några signifikanta skillnader i earnings management 

mellan åren. Om inga signifikanta skillnader påvisats hade vi kunnat dra slutsatsen att 

nyemissioner med största sannorlikhet är den bakomliggande orsaken till att earnings 

management skiljer sig kraftigt mellan åren bland dem företag som genomfört en nyemission.  

 

3.5 Genomförande av beräkningarna 
Genomförandet beskrivs stegvis efter hur vi hämtar data till att den beräknas med den 

modifierade Jones-modellen. 

 

En sammanfattning av processen att beräkna är att man först räknar ut totala periodiseringar 

för varje enskilt företag. Sedan gör man en multipel regressionsanalys för att få fram de 

branschspecifika parametrarna. När man fått fram dessa kan man räkna ut de icke godtyckliga 

periodiseringarna (de som inte anses som manipulerande). När man gjort detta blir det lätt att 

räkna ut de godtyckliga periodiseringarna genom att subtrahera de icke godtyckliga från totala 

periodiseringar. 

 

Steg 1 – Att räkna ut totala periodiseringar för varje enskilt företag. 

𝑇𝑃𝑡 = (𝐼𝑡 − 𝐾𝐹𝐿𝑡) 

 

𝑇𝑃𝑡= Totala periodiseringar för år t. 

𝐼𝑡= Intäkter netto. 

𝐾𝐹𝐿𝑡= Kassaflöde från den operativa verksamheten netto. 

 

Steg 2 – Att räkna ut de icke godtyckliga periodiseringarna. 

𝑇𝑃𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
= 𝛽0 [

1

𝑇𝑇𝑡−1
] + 𝛽1 [

△ 𝑂𝑀𝑆𝑡 −△ 𝐾𝐹𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
] + 𝛽2 [

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
] 

 

För att räkna ut de icke godtyckliga periodiseringarna för varje enskilt företag så måste vi 

först räkna ut de branschspecifika parametrarna 𝛽0, 𝛽1 𝑜𝑐ℎ 𝛽2. För att göra detta måste man 

utföra en multipel regressionsanalys som vi gör i statistikprogrammet SPSS. Värden som 
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behövs för att utföra regressionen är [
1

𝑇𝑇𝑡−1
], [

△𝑂𝑀𝑆𝑡−△𝐾𝐹𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
] och [

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝑇𝑇𝑡−1
]. Dessa räknar vi ut i 

Excel för varje enskilt företag och samordnar dem i branscherna konsumentvaror, 

konsumenttjänster, finans, industri, läkemedel, olja & gas och telekom & IT. När dessa är 

uträknade så får vi genom regressionen fram 𝛽0, 𝛽1 𝑜𝑐ℎ 𝛽2
2. 

 

Parametrarna sätts in i formeln ovan på de företag som genomfört en nyemission för 

emissionsåret samt ett år innan och ett år efter. 

 

Steg 3 – Att räkna ut de godtyckliga periodiseringarna. 

När de icke godtyckliga periodiseringarna är uträknade så ska de godtyckliga räknas fram på 

följande sätt: 

 

𝐺𝑃𝑡 = 𝑇𝑃𝑡 − 𝐼𝐺𝑃𝑡 

𝐺𝑃𝑡= Godtyckliga periodiseringar. 

𝑇𝑃𝑡= Totala periodiseringar. 

𝐼𝐺𝑃𝑡= Icke godtyckliga periodiseringar. 

 

3.6 Analysmodeller 
 

I vårt resultat kommer vi att använda oss utav ett T-test för att testa sambandet mellan graden 

av earnings management innan en nyemission och om sambandet är signifikant då testat testet 

bedömer sannolikheten att två grupper har samma sanna medelvärde (Lövås, 2006). Vi har 

valt att använda oss utav ett konfidensintervall på 5 %, anledningen till detta är att en 

signifikansnivå på 5 % oftast används inom företagsekonomisk forskning samt att tidigare 

studier inom området earnings management med liknande modeller och data har använt denna 

signifikansnivå vilket motiverar vårt val. Det ska noteras att ett T-test endast visar att det finns 

ett samband, men inte att det finns ett kausalt samband. 

 

I den modifierade Jones-modellen krävs att dem branschspecifika skattas fram genom en så 

kallad multipel regressionsanalys. En multipel regressionsanalys är en avancerad analysmetod 

som mäter om det finns något statistiskt samband mellan en oberoende (responsvariabel) och 

en eller flera oberoende variabler (förklaringsvariabler) (Andersson, Jorner, & Ågren, 2010). 

                                                 
2 Dem exakta beräkningarna för dessa återfinns i bilaga 2. 
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Utan att gå in på djupare detaljer så förklarar analysmodellen till vilken grad dem oberoende 

variablerna påverkar den beroende variabeln som i detta fall är totala periodiseringar.  

 

Jones (1991) använder i sin studie tidsserieregressioner för att skatta fram 

riktningskoefficienterna 𝛽0, 𝛽1 och 𝛽2. Vi kommer vi vår studie inte att tillämpa 

tidsserieregressioner utan istället kommer vi använda oss utav tvärssnittsregressioner indelade 

branschvis för att skaffa fram riktningskoefficienterna (Andersson, Jorner, & Ågren, 2010). 

Anledningen till detta är för att flertalet forskare som exempelvis Shivakumar (2000) och 

McNichols (2000) påpekar vissa svagheter med Jones tidsserieregressioner. För att genomföra 

en tidsserieregression krävs minst 10 års data, detta är problematiskt i sig då det först och 

främst kan vara svårt att hitta komplett data över en så lång tid. För det andra begränsas 

urvalet av företag då nystartade företag och företag som gått i konkurs faller bort på grund av 

ofullständig data. Med denna motivering har vi därför valt att använda oss utav 

tvärssnittsregressioner, följaktligen blir därför riktningskoefficienterna branschspecifika och 

inte företagsspecifika som i fallet med (Jones, 1991) 

 

4.0 Resultat 
I det här kapitlet kommer vi att presentera de resultat som vi genererat genom vårt 

datamaterial. Först kommer vi att presentera en del deskriptiv data för att sedan antingen 

bekräfta eller förkasta vår huvudhypotes. Signifikansnivån för hypotesen satte vi till 5 %. 

 

Som tidigare nämnts i arbetet mäts earnings management utifrån graden av godtyckliga 

periodiseringar. Om dem godtyckliga periodiseringarna motsvarar värdet noll innebär det att 

ingen earnings management har skett eller ens existerar. Ett negativt värde tyder på att 

företaget har manipulerat resultatet nedåt och ett positivt värde indikerar en resultatjustering 

uppåt. 

 

Genom våra multipla regressionsanalyser fastställer vi en förklaringsgrad. I det här fallet visas 

förklaringsgraden genom ett R Square-värde vilket talar om för oss i genomsnitt hur mycket 

modellen förklarar variationer i totala periodiseringar. Vårt uppmätta medelvärde av R 

Square-värdet uppgick till 23,7% vilket kan jämföras med det R Square-värde som Jones 

redovisade i sin egen studie vilket mätte 23,2% (Jones, 1991).   
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Nedan presenteras ett histogram som visar dem godtyckliga periodiseringarna bland företag 

mellan åren 2009 till 2010 som har genomfört en nyemission3. Tabellen visar också 

godtyckliga periodiseringar som gjorts ett år innan och ett år efter det att företaget genomfört 

en nyemission. 

 

Tabell 1. Histogram som visar förekomsten av godtyckliga periodiseringar i urvalet. 

 

Histogrammet visar alltså förekomsten av godtyckliga periodiseringar bland de företag som vi 

observerat. De flesta observationerna ligger relativt nära noll och medelvärdet i populationen 

är -0,0095 vilket antyder att det förekommer relativt lite resultatmanipulation bland de företag 

vi valt att titta på. Siffran i sig säger egentligen inte så mycket mer än att resultatmanipulation 

existerar och att företagen tenderar att manipulera sina resultat nedåt. Det i sig betyder inte att 

företag manipulerar sina resultat nedåt varje år, utan dem kan manipulera nedåt några år och 

uppåt några år. I vissa fall där studier har gjort inom området earnings management är det inte 

intressant huruvida ett företag manipulerar sitt resultat uppåt eller nedåt utan endast om det 

har skett någon earnings management och om det skett i högre eller lägre grad. Då kan det 

                                                 
3 Samtliga godtyckliga periodiseringar redovisas i bilaga 3. 
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vara till fördel att mäta earnings management i absoluta tal istället. Earnings management 

mätt i absoluta tal uppgår till 0,08552 vilket är lite högre än vad som påvisats i tidigare studier 

(Leuz, Nanda, & Wysocki, 2002). Fördelen med att använda sig utav absoluta tal är att 

problematiken kring att negativa och positiva tar ut varandra kringgås. I vårt fall är vi dock 

intresserade av att se åt vilket håll företagen har manipulerat sina resultat och vi kommer 

därför presentera resultat i positiva och negativa termer. Vad som däremot visat sig från 

tidigare studier som också tittat på resultatmanipulation bland svenska företag är att det 

generellt sätt sker väldigt lite resultatmanipulation i Sverige jämfört med andra länder. Det 

ska noteras att vi har uppmätt en högre grad genomsnittlig earnings management i absoluta tal 

jämfört med tidigare studier kring earnings management i Sverige. En förklaring till detta kan 

delvis bero på grund av ett mindre urval då tidigare studier mätt samtliga företag på OMX 

Stockholm samt att vi tittat specifikt på företag med genomförda nyemissioner där majoriteten 

finns på Small Cap som har påvisats ha betydligt högre grad av earnings management jämfört 

med Mid Cap och Large Cap (Leuz, Nanda, & Wysocki, 2002). 

4.1 Earnings management före och efter en nyemission 
 

Syftet med studien är att identifiera huruvida det förekommer högre grad av earnings 

management vid nyemissioner bland svenska börsnoterade företag. För att undersöka detta 

har vi gjort en jämförelse mellan året innan och året efter en nyemission. 

 

Tabell 2. Förekomsten av godtyckliga periodiseringar för året innan och efter en 

nyemission samt emissionsåret. 

Tabell 2 Emissionsåret=T T-1 T+1 

Observationer 26 26 26 

Medelvärde – 0,03316 0,03173 – 0,02707 

Median – 0,02770 0,02830 – 0,01339 

Standardavvikelse 0,01435 0,02171 0,02639 

 

Som vi kan utläsa ur tabellen finns det relativt stora skillnader mellan dem olika åren. 

Medelvärdet avviker mer från noll både åren innan och efter emissionsåret, vilket tyder på att 

en högre grad av earnings management skett både åren innan och efter nyemissionsåret. 

Medianen är något högre år T-1 samt år T vilket antyder att några observationer har haft 

högre värden. Tittar vi däremot på år T+1 kan vi se att medianen skiljer sig kraftigt från 
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medelvärdet, vilket tyder på att det har funnits stora extremvärden med i observationerna. Den 

mest intressanta observationen är dock att för år T-1 är medelvärdet positivt medan de andra 

två åren har ett negativt värde. Detta ger oss föranledning att tro att företag justerar sitt 

resultat uppåt innan en nyemission, vilket är vår huvudhypotes. För att pröva vår 

huvudhypotes stämmer, behöver vi därför utföra ett T-test. 

 

4.2 Signifikant evidens för att earnings management förekommer i 

resultathöjande syfte och i högre grad innan en nyemission 
 

Tabell 3. Studie 1 

Tabell 3 T-1 T=Emissionsåret 

Observationer 26 26 

Medelvärde 0,03173 – 0,03316 

T-test 0,00829  

 

Som vi kan utläsa ur tabellen ger T-testet ett värde på 0,008294 vilket är mindre än vår 

signifikansnivå 0,05 och tyder alltså på att det finns starka signifikanta bevis på att earnings 

management används i resultathöjande syfte innan en nyemission. Vi kan därmed bekräfta vår 

hypotes. Det kan även vara intressant att jämföra året innan en nyemission mot 

nyemissionsåret och året efter då det kan vara så att effekterna av den earnings management 

som gjorts i resultathöjande syfte inte helt neutraliserats året efter. Vi gör därför ytterligare en 

studie. 

 

Vi vill notera att även vid T-test i absoluta tal påvisades signifikant evidens med ett T-test 

värde på 0,02755, men vi anser att det är mer relevant att presentera resultatet i icke 

absoluta tal. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Hela t-testet återfinns i bilaga 1. 
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Tabell 4. Studie 2 

Tabell 4 T-1 T+(T+1) 

Observationer 26 52 

Medelvärde 0,03173 – 0,03011 

T-test 0,01142  

 

 

Som vi ser även i denna studie så ger T-testet ett värde på 0,011425 vilket alltså är mindre än 

0,05 och återigen tyder det på att det finns signifikanta bevis på att earnings management 

används i resultathöjande syfte innan nyemissioner. Vi kan därmed med viss försiktighet dra 

slutsatsen att företag använder earnings management för att justera sina resultat uppåt. 

 

5.0 Analys & Slutsats 
Det här avsnittet inleds med att diskutera kring hur signifikant evidens har påvisats genom de 

resultat som presenteras och stödjer bevisningen samt vår hypotes om att earnings 

management används i resultathöjande syfte innan nyemissioner. Vi diskuterar sedan kring 

incitament och bakomliggande orsaker samt problematisering och begränsningar kring våra 

uppmätta resultat. Slutligen ger vi även förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med vår studie var att identifiera huruvida earnings management används i 

resultathöjande syfte innan en nyemission. Tidigare studier på den amerikanska 

aktiemarknaden har påvisat att earnings management används bland företag vid nyemissioner 

för att förbättra resultat (Teoh, Wong, & Welch, 1998), vi blev därför intresserade av att se 

om detta även tillämpas bland svenska börsnoterade bolag. Vi inte hittar någon forskning om 

detta i Sverige och tycker det är viktigt att visa intressenter till företagen att de kan bli 

vilseledda när de ska investera sitt kapital när earnings management förekommer. Vi valde 

därför att studera de bolag som är noterade på OMX Stockholm börsen och som någon gång 

under åren 2009-2010 genomfört en nyemission. Den hypotes vi utgick ifrån var att earnings 

mangament används i resultathöjande syfte vid nyemissioner även bland svenska 

börsnoterade bolag. Vår studie uppmätte att det fanns starka signifikanta bevis på att earnings 

                                                 
5 Hela t-testet återfinns i bilaga 1. 
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management används för att justera upp resultat innan en nyemission. Både i det fallet då vi 

jämförde graden av earnings management året innan nyemissionen mot året som 

nyemissionen genomfördes och året efter med nyemissionsåret sammanslaget fann vi 

signifikant evidens. Vi bekräftar därmed vår första hypotes att earnings management används 

i resultathöjande syfte även bland svenska börsnotarade bolag. 

 

I vårt resultat finner vi också en intressant observation vad gäller R Square-värdet samt 

medelvärdet på förekomsten av godtyckliga perdiodiseringar i absoluta tal. Jämfört med 

tidigare studier uppmätte vi ett högre medelvärde i godtyckliga periodiseringar i absoluta tal. 

En av förklaringarna till detta bör rimligtvis vara övervikten av bolag från Small Cap samt att 

observationer åren en nyemission är medtagna där vi tidigare påvisat att en högre grad av 

earnings management förekommer. Det förklarar dock inte att vi uppmätte nästan samma R 

Square-värde som Jones (1991) gjorde i sin studie på amerikanska företag. 

 

Tidigare i denna rapport tar vi upp många olika incitament och bakomliggande orsaker som 

driver företag till att bedriva earnings management. Ett av dem incitamenten som vi tog upp 

var bonussystemet som existerar bland många företag, särskilt på internationell nivå. 

Degeorge m.fl. (1999) diskuterar i sin studie hur företagsledare känner att de behöver uppnå 

vissa bonuströsklar vilket i sin tur driver på incitamentet för att använda earnings management 

(Degeorge, Patel, & Zeckhauser, 1999). Om vi där utgår ifrån att det bland svenska företag 

existerar få personliga bonusar eller att det delas ut relativt liten bonus till företagsledarna i 

jämförelse andra länder så kan en av orsakerna ligga där i varför earnings management skulle 

vara relativt låg i Sverige jämfört med andra länder. Höga bonusar har länge vart och är 

fortfarande ett väldigt kontroversiellt ämne i Sverige som många gånger väcker avundsjuka 

känslor bland folket. Det kan där också tänkas att rädslan för att företaget och även 

företagsledaren personligen ska få en negativ bild överväger bonusen och därmed också 

incitamentet för att använda sig utav earnings mangament. Vi nämner också hur kultur och 

mentalitet skulle kunna vara en avgörande faktor för hur earnings management inte tillämpas i 

samma utsträckning i Sverige. 

 

Det resultat vi uppmätte tyder dock nästan på motsatsen. Först och främst har vi redan påvisat 

att earnings management används i resultathöjande syfte innan en nyemission precis som 

företag på den amerikanska marknaden. Vidare uppmätte vi näst intill samma R Square-värde 

som Jones gjorde i sin studie. Det ska sägas att det inte går att direkt jämföra vårt R Square-
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värde med Jones då hon använde sig utav tidsserie-regressioner istället för 

tvärsnittsregressioner samt att antalet observationer och tidsintervallet för observationerna 

skiljer sig åt markant. Men vårt R Square-värde är signifkant högre än dem R Square värden 

som tidigare uppmätts bland liknande studier i Sverige. Vi vill snarare hävda att svenska 

företag faktiskt beter sig liknande som amerikanska företag trots skillnaden i kultur och 

bonussytem. En av förklaringarna kan vara globaliseringen som gjort att svenska företag 

alltmer influeras av amerikanska företag samt att vi idag har allt fler VD.ar i svenska bolag 

som är utbildade utomlands och inte är uppväxta med svensk kultur. Vi förkastar därmed vår 

mothypotes.  

 

 I det resultat som vi fått fram kan vi också notera att earnings management generellt sett 

tenderaras till att justerats nedåt. En av förklaringarna till detta är att företag under normala 

eller goda år tenderar till att justera resultatet nedåt för att minska andelen skatt som betalas. 

Som vi nämner i teorikapitlet har vi världens näst högsta skattetryck i Sverige. Det ger en bra 

förklaring till varför svenska företag tenderar till att just justera sina resultat nedåt. Om vi 

bortser från året innan en nyemission så kan vi utläsa att medelvärdet för dem andra två åren 

har en tydlig tendens till justering nedåt av resultatet. Vi bekräftar därmed vår tredje hypotes 

att earnings management används för att justera resultat nedåt och att en av orsakerna till detta 

tros vara det höga skattetrycket i Sverige.  

 

Huvudhypotesen i vår studie är att företag använder sig av högre nivåer av earnings 

management i resultathöjande syfte innan en nyemission. Det självklara incitamentet som 

först dyker upp i huvudet är att locka till sig fler investerare. Då det självklart är ett av 

incitamenten behöver det nödvändigtvis inte vara det enda. Vi nämner tidigare i rapporten att 

Shivakumar (2000) i sin studie kommer fram till att dem stora investerarna är väl medvetna 

om att earnings management sker i resultathöjande syfte innan en nyemission och därför 

diskonterar det uppjusterade resultat vid sina beräkningar av företagets värde. Han benämner 

att värdering av ett företags tillgångar är mycket komplicerat och därför görs alltid justeringar 

för felbedömningar, särskilt vid nyemissioner. Företagen som genomför nyemissionen är 

samtidigt medvetna om investeraren kommer att göra nedjusteringar och väljer därför 

avsiktligt att justera upp resultatet, men inte med avsikt att vilseleda investerare, detta väljer 

han att kalla ”Managerial Response Hypothesis”. Rangan (1998) och Teoh m.fl (1998) hävdar 

dock motsatsen och påpekar att en aktiekurs underpresterar åren efter en nyemission. Det ska 

noteras att dessa studier är gjorda på den amerikanska marknaden och vi kan inte direkt 
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applicera det på den svenska. Med utgångspunkt från dem tre tidigare studierna kan vi dra 

slutsatsen är det väldigt svårt att säga huruvida avsikten att justera resultatet uppåt vid en 

nyemission har för avsikt att vilseleda investerare eller om det är en respons till hur 

marknaden kommer att reagera. Vi tror att sanningen kan ligga någonstans mittemellan. Dem 

stora investerarna, i de flesta fall investmentbolag, riskkapitalbolag, banker och stora fonder 

innehar den branschspecifika expertis som krävs att upptäcka earnings management. Precis 

som Shivakumar (2000) nämner justerar dessa ovannämnda sin bedömning utifrån dem siffror 

som företaget ger ut med vetskapen om att företag avsiktligt justerar resultatet uppåt vid en 

nyemission. Men dem mindre investerarna innehar sällan denna expertiskunskap och blir 

därför indirekt vilseledda. Även om företaget justerar sina resultat uppåt i huvudsaklig avsikt 

som kompensation för dem stora investerarna så vilseleder företagen indirekt dem små 

investerarna. Dem små investerarna får tyvärr lida som konsekvens för ett utspel mellan 

företagen och dem stora investerarna. 

 

5.1 Studiens begränsningar 
 

Som vi tidigare har nämnt i arbetet så är mätning och tolkning av earnings management ett 

mycket komplicerat förfarande som kräver ett väldigt kritiskt förhållningssätt när man ska 

granska resultaten. Precis som med mycket annan vetenskaplig forskning tolkas resultat med 

en hög grad av generalisering då det är väldigt svårt att mäta hela populationen. Som vi 

tidigare har nämnt i metodkritiken finns det stora brister i den modifierade Jones-modellen, 

trots detta är Jones-modellen den accepterade modellen och dominerar dagens forskning inom 

området och för att mäta just earnings management. Bristerna i modellen får oss att ställa 

frågor som, är godtyckliga periodiseringar som mäts genom den modifierade Jones-modellen 

ett bra mått på att mäta earnings management? Har vi funnit alla godtyckliga periodiseringar? 

Kan Jones-modellen få det att framstå som earnings management trots att så ej är fallet och 

vice versa? Därför bör vi vara kritiska när vi tolkar resultatet. 

 

På grund av de begränsningar som finns dels i den modifierade Jones-modellen samt vårt 

begränsade urval kan vårt resultat endast appliceras med mycket stor försiktighet. Då vår 

studie endast innefattar svenska börsnoterade bolag kan resultatet inte appliceras på bolag 

utanför Sverige. Av samtliga 43 bolag som genomförde nyemissioner mellan åren 2009-2010 

har ett bortfall på 17 bolag skett, detta är tyvärr väldigt vanligt i denna typ av forskning på 
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grund av bristande data från databaser. Bristande data i en post kan innebära att ett helt 

företag inte kan användas i urvalet. Vårt bortfall kan jämföras med Shivakumar (2000) där det 

tilltänkta urvalet skulle bestå av 2995 observationer och utfallet blev 1222 på grund av 

bristande data. Utav dem 26 företagen vi observerat kommer 15 av dessa från segmentet 

Small Cap då det oftast är små bolag som genomför nyemissioner. Det innebär att vi endast 

kan generalisera om vi ska applicera resultatet på företag på Mid Cap och Large Cap. Tidigare 

studier har också påvisat att företag på Small Cap har betydligt högre nivåer av earnings 

management jämfört med Mid Cap och Large Cap och därför bör resultatet tolkas med ännu 

större försiktighet (Leuz, Nanda, & Wysocki, 2002). Detta beror troligtvis på att större företag 

ofta har en större granskning på sig och marknaden vill ha större insyn i bolagen vilket då 

leder till att mindre företag har lättare att komma undan med earnings management. En annan 

aspekt vi också bör ha i åtanke är att 2008-2009 har använts som år för att mäta earnings 

mangement, på grund av dem finansiella svårigheterna som infann sig under den tidsperioden 

kan det ligga särskilda orsaker bakom varför earnings management skett. Förklaringsgraden 

från den multipla dataregressionen låg på 23,7% vilket betyder att dem oberoende variablerna 

endast till 23,7% kan förklara variationerna i förekomsten av earnings management.  

 

Samtliga dessa ovan nämnda begränsningar påverkar självklart vår studies validitet. Vi är 

dock långt ifrån ensamma om detta när det kommer till forskning inom earnings management. 

Som vi kan se har Shivakumar precis som vi ett mycket stort bortfall och Jones (1991) 

presenterar själv en förklaringsgrad på 23,2%. I vår studie har vi därför strävat efter att ha så 

hög grad av reliabilitet som möjligt. Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att i brist på en 

bättre och mer komplett modell för att mäta earnings management kommer inte någon större 

revolution ske inom området och det är svårt att säga när och om det kommer att komma en 

sådan modell. Earnings management är och förblir än idag ett mycket komplext förfarande att 

både mäta och tolka. 

5.2 Förslag till vidare forskning 
 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en mer omfattande studie, där fler nyemissioner 

finns med i urvalet samt över en senare tidsperiod. På grund av dem specifika 

omständigheterna som skedde under finanskrisen 2008 och dem efterföljande åren är det svårt 

att säga huruvida en del av den earnings management som skett är direkt beroende av 

finanskrisen. Att göra en studie på en tidsperiod långt tillbaka i tiden kan samtidigt kännas 
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mindre relevant på grund av ekonomiska, sociala och ekonomiska faktorer ständigt förändras. 

Det hade också vart väldigt intressant med en studie där Small Cap, Mid Cap och Large Cap 

kan isoleras för att se om det finns någon skillnad i earnings management vid nyemissioner 

mellan olika storlek på företag. Det kan i praktiken vara väldigt svårt att mäta relevanta 

resultat eftersom OMX Stockholm är väldigt begränsad i antalet företag. Slutligen kan även 

en studie av mer kvalitativ karaktär göras där det tittas mer på incitament och bakomliggande 

orsaker till varför det sker mer earnings management vid just nyemissioner. Studier av 

kvalitativ form är dock väldigt svåra att genomföra när det berör känsliga ämnen som 

exempelvis i Marciukaityte och Szewczyk (2011) studie och leder ofta till att det är svårt att 

dra en klar slutsats. För att verkligen komma vidare i forskningen kring fenomenet earnings 

management krävs att en ny modell tas fram med färre begräsningar och fler oberoende 

variabler eller ett helt nytt sätt att se på och mäta earnings management.        
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Bilagor 
I detta avsnitt presenteras först t-testen i sin helhet, sedan redovisas dem branschspeficika 

parametrarna beräknats i SPSS och slutligen presenteras dem godtyckliga periodiseringarna 

för alla emissionsföretag vi använt. 

Bilaga 1 
T-test 

 
 
Two-Sample Assuming Unequal Variances 
T-T-1 

   

  
Variable 

1 
Variable 

2 

Mean -0,03316 0,031738 

Variance 0,00536 0,012258 

Observations 26 26 
Hypothesized Mean 
Difference 0 

 df 43 
 t Stat -2,4932 
 P(T<=t) one-tail 0,008294 
 t Critical one-tail 1,681071 
 P(T<=t) two-tail 0,016588 
 t Critical two-tail 2,016692   

 
Two-Sample Assuming Unequal Variances 
T-1-T+1 

     Variable 1 Variable 2 

Mean 0,031738 -0,03012 

Variance 0,012258 0,011517 

Observations 26 52 

Hypothesized Mean Difference 0 
 df 49 
 t Stat 2,349765 
 P(T<=t) one-tail 0,011429 
 t Critical one-tail 1,676551 
 P(T<=t) two-tail 0,022858 
 t Critical two-tail 2,009575   
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Bilaga 2 

Branschspecifika parametrar 

Dessa återfinns i boxen ”Coefficients” där VAR00002 är 𝛽0, VAR00003 är 𝛽1 och 

VAR00004 är 𝛽2. 

 

Konsumtentservice 2008 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,012 3 ,004 ,447 ,722b 

Residual ,178 20 ,009 
  

Total ,190 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,059 ,033 
 

-1,808 ,086 

VAR00002 -10851,513 11861,302 -,214 -,915 ,371 

VAR00003 ,082 ,087 ,215 ,945 ,356 

VAR00004 -,004 ,102 -,008 -,036 ,972 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

Konsumtentservice 2009 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,009 3 ,003 ,446 ,723b 

Residual ,131 20 ,007 
  

Total ,140 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,091 ,029 
 

-3,175 ,005 

VAR00002 -3337,660 12636,216 -,060 -,264 ,794 

VAR00003 -,012 ,059 -,044 -,201 ,843 

VAR00004 ,086 ,088 ,220 ,981 ,338 
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a. Dependent Variable: VAR00001 

Konsumtentservice 2010 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,012 3 ,004 ,513 ,678b 

Residual ,160 20 ,008 
  

Total ,172 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,086 ,034 
 

-2,525 ,020 

VAR00002 10651,764 14920,153 ,160 ,714 ,484 

VAR00003 ,097 ,103 ,203 ,938 ,359 

VAR00004 ,062 ,099 ,139 ,620 ,542 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

Konsumtentservice 2011 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,007 3 ,002 ,351 ,789b 

Residual ,139 20 ,007 
  

Total ,147 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,065 ,030 
 

-2,154 ,044 

VAR00002 -4888,462 15097,768 -,073 -,324 ,749 

VAR00003 -,024 ,079 -,067 -,304 ,764 

VAR00004 ,076 ,091 ,188 ,833 ,414 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Konsumentvaror 2008 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,005 3 ,002 ,383 ,767b 

Residual ,095 20 ,005 
  

Total ,100 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,033 ,034 
 

-,969 ,344 

VAR00002 7866,355 17107,983 ,256 ,460 ,651 

VAR00003 -,018 ,115 -,081 -,154 ,879 

VAR00004 ,108 ,113 ,242 ,958 ,350 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Konsumentvaror 2009 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,036 3 ,012 2,956 ,057b 

Residual ,080 20 ,004 
  

Total ,116 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,099 ,029 
 

-3,470 ,002 

VAR00002 26127,414 10497,040 ,526 2,489 ,022 

VAR00003 ,034 ,048 ,137 ,694 ,496 

VAR00004 ,057 ,097 ,118 ,587 ,564 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Konsumentvaror 2010 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,012 3 ,004 2,202 ,119b 

Residual ,037 20 ,002 
  

Total ,050 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,009 ,018 
 

-,494 ,627 

VAR00002 6821,072 7859,017 ,183 ,868 ,396 

VAR00003 ,075 ,057 ,266 1,326 ,200 

VAR00004 -,077 ,055 -,288 -1,409 ,174 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Konsumentvaror 2011 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,098 3 ,033 2,370 ,101b 

Residual ,276 20 ,014 
  

Total ,374 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,106 ,055 
 

1,927 ,068 

VAR00002 -43306,295 22768,449 -,420 -1,902 ,072 

VAR00003 -,347 ,152 -,465 -2,280 ,034 

VAR00004 -,279 ,180 -,333 -1,551 ,137 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Finans 2008 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,202 3 ,067 1,118 ,365b 

Residual 1,206 20 ,060 
  

Total 1,408 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00002, VAR00003 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,150 ,080 
 

-1,883 ,074 

VAR00002 -568213,749 703617,877 -,199 -,808 ,429 

VAR00003 ,134 ,539 ,063 ,248 ,807 

VAR00004 ,152 ,117 ,281 1,294 ,210 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Finans 2009 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,144 3 ,048 1,854 ,170b 

Residual ,517 20 ,026 
  

Total ,660 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,080 ,051 
 

1,559 ,135 

VAR00002 247022,618 319101,922 ,154 ,774 ,448 

VAR00003 ,316 ,237 ,265 1,333 ,198 

VAR00004 -,117 ,071 -,330 -1,666 ,111 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Finans 2010 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,038 3 ,013 1,514 ,241b 

Residual ,167 20 ,008 
  

Total ,204 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,037 ,029 
 

1,268 ,219 

VAR00002 391627,016 197691,130 ,400 1,981 ,062 

VAR00003 -,036 ,274 -,026 -,130 ,898 

VAR00004 -,028 ,039 -,144 -,710 ,486 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Finans 2011 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,065 3 ,022 3,777 ,027b 

Residual ,115 20 ,006 
  

Total ,180 23 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,052 ,025 
 

-2,098 ,049 

VAR00002 -202403,148 189477,032 -,201 -1,068 ,298 

VAR00003 ,307 ,195 ,294 1,574 ,131 

VAR00004 ,073 ,031 ,420 2,338 ,030 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Industri 2008 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,281 3 ,094 12,811 ,000b 

Residual ,226 31 ,007 
  

Total ,507 34 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,062 ,029 
 

2,118 ,042 

VAR00002 -17320,342 3899,169 -,596 -4,442 ,000 

VAR00003 -,342 ,090 -,467 -3,790 ,001 

VAR00004 -,195 ,144 -,185 -1,352 ,186 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Industri 2009 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,005 3 ,002 ,576 ,635b 

Residual ,096 31 ,003 
  

Total ,101 34 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,058 ,019 
 

-3,062 ,005 

VAR00002 93,458 2500,862 ,008 ,037 ,970 

VAR00003 ,013 ,059 ,041 ,211 ,834 

VAR00004 -,105 ,101 -,208 -1,037 ,308 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Industri 2010 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,013 3 ,004 1,386 ,265b 

Residual ,097 32 ,003 
  

Total ,110 35 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,001 ,020 
 

-,059 ,953 

VAR00002 -3101,571 2716,711 -,215 -1,142 ,262 

VAR00003 -,024 ,059 -,074 -,409 ,685 

VAR00004 -,189 ,113 -,339 -1,678 ,103 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Industri 2011 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,016 3 ,005 ,812 ,496b 

Residual ,206 32 ,006 
  

Total ,221 35 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,023 ,030 
 

,784 ,439 

VAR00002 -1848,042 4486,116 -,089 -,412 ,683 

VAR00003 -,100 ,089 -,219 -1,120 ,271 

VAR00004 -,149 ,156 -,182 -,954 ,347 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Läkemedel 2008 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,019 3 ,006 ,395 ,758b 

Residual ,347 22 ,016 
  

Total ,366 25 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00002, VAR00003 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,030 ,041 
 

-,732 ,472 

VAR00002 3203,861 5478,455 ,127 ,585 ,565 

VAR00003 ,094 ,158 ,129 ,593 ,559 

VAR00004 -,085 ,169 -,110 -,504 ,620 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Läkemedel 2009 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,019 3 ,006 ,395 ,758b 

Residual ,347 22 ,016 
  

Total ,366 25 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00002, VAR00003 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,030 ,041 
 

-,732 ,472 

VAR00002 3203,861 5478,455 ,127 ,585 ,565 

VAR00003 ,094 ,158 ,129 ,593 ,559 

VAR00004 -,085 ,169 -,110 -,504 ,620 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Läkemedel 2010 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,673 3 ,224 8,008 ,001b 

Residual ,729 26 ,028 
  

Total 1,402 29 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,062 ,038 
 

-1,638 ,113 

VAR00002 -4405,114 1058,677 -,593 -4,161 ,000 

VAR00003 -,441 ,205 -,306 -2,150 ,041 

VAR00004 ,035 ,215 ,023 ,163 ,872 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Läkemedel 2011 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,042 3 ,014 ,330 ,804b 

Residual 1,096 26 ,042 
  

Total 1,138 29 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00002, VAR00003 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,081 ,050 
 

-1,598 ,122 

VAR00002 -1109,394 1299,936 -,166 -,853 ,401 

VAR00003 ,054 ,261 ,041 ,206 ,838 

VAR00004 ,077 ,302 ,051 ,256 ,800 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Olja, Gas & Råvaror 2008 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,607 3 ,202 8,195 ,001b 

Residual ,420 17 ,025 
  

Total 1,027 20 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00002, VAR00003 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,099 ,079 
 

1,250 ,228 

VAR00002 -33616,290 8747,373 -,740 -3,843 ,001 

VAR00003 ,150 ,137 ,218 1,094 ,289 

VAR00004 -,227 ,123 -,342 -1,848 ,082 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Olja, Gas & Råvaror 2009 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,390 3 ,130 6,234 ,005b 

Residual ,354 17 ,021 
  

Total ,744 20 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,053 ,092 
 

-,573 ,574 

VAR00002 -43316,155 11551,960 -,702 -3,750 ,002 

VAR00003 ,028 ,110 ,048 ,257 ,800 

VAR00004 ,056 ,134 ,080 ,418 ,681 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Olja, Gas & Råvaror 2010 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,033 3 ,011 ,806 ,508b 

Residual ,230 17 ,014 
  

Total ,263 20 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00002, VAR00003 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,055 ,091 
 

,602 ,555 

VAR00002 22713,568 20962,451 ,258 1,084 ,294 

VAR00003 -,162 ,255 -,165 -,636 ,533 

VAR00004 -,149 ,114 -,348 -1,311 ,207 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Olja, Gas & Råvaror 2011 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,006 3 ,002 ,223 ,879b 

Residual ,143 17 ,008 
  

Total ,149 20 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00002, VAR00003 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,059 ,067 
 

-,886 ,388 

VAR00002 16406,789 20971,477 ,186 ,782 ,445 

VAR00003 -,006 ,123 -,012 -,048 ,963 

VAR00004 -,020 ,092 -,055 -,217 ,831 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Data/IT 2008 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,027 3 ,009 ,580 ,633b 

Residual ,448 29 ,015 
  

Total ,475 32 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00002, VAR00003 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,054 ,034 
 

-1,579 ,125 

VAR00002 -774,268 2138,562 -,074 -,362 ,720 

VAR00003 ,093 ,100 ,191 ,926 ,362 

VAR00004 -,147 ,187 -,145 -,788 ,437 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Data/IT 2009 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,046 3 ,015 1,864 ,157b 

Residual ,245 30 ,008 
  

Total ,290 33 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,048 ,021 
 

-2,266 ,031 

VAR00002 1246,440 2171,948 ,103 ,574 ,570 

VAR00003 -,132 ,090 -,259 -1,462 ,154 

VAR00004 -,256 ,141 -,307 -1,812 ,080 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Data/IT 2010 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,019 3 ,006 ,684 ,569b 

Residual ,276 30 ,009 
  

Total ,295 33 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,073 ,024 
 

-3,048 ,005 

VAR00002 4037,194 3063,698 ,241 1,318 ,198 

VAR00003 ,016 ,066 ,043 ,241 ,811 

VAR00004 ,095 ,160 ,107 ,592 ,558 

a. Dependent Variable: VAR00001 

 

 

 

Data/IT 2011 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,022 3 ,007 ,594 ,624b 

Residual ,369 30 ,012 
  

Total ,391 33 
   

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00003, VAR00002 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,068 ,034 
 

-2,017 ,053 

VAR00002 3161,683 5270,428 ,114 ,600 ,553 

VAR00003 ,054 ,089 ,112 ,611 ,546 

VAR00004 -,171 ,189 -,167 -,906 ,372 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Bilaga 3 

Godtyckliga periodiseringar 

 

Företag Bransch Godtyckliga 

periodiseringar 

emissionsåret (t) 

Godtyckliga 

periodiseringar 

Ett år innan (t-1) 

Godtyckliga 

periodiseringar 

Ett år efter (t+1) 

Tradedoubler AB Konsumentservice 0,131709 – 0,03787 – 0,06358 

Eniro AB Konsumentservice 0,043505 0,153527 

 

– 0,27496 

 

MQ Holding AB Konsumentservice 0,050974352 0,036565923 0,048347563 

Hemtex AB Konsumentservice – 0,1308615 

 

0,145986733 

 

– 0,158776262 

 

SAS AB Konsumentservice 0,017597707 0,067464404 0,007412611 

Haldex AB Konsumentvaror 0,074660077 – 0,10555507 – 0,049344112 

Husqvarna AB Konsumentvaror – 0,031596177 – 0,046718966 0,005700335 

Diös Fastigheter 

AB 

Finans – 0,048397832 – 0,031343008 – 0,022214701 

Nordea Bank AB Finans – 0,103066263 0,170345438 – 0,052413031 

Swedbank AB Finans – 0,091323895 0,15090958 – 0,032519869 

SEB AB Finans – 0,063307277 0,149937561 – 0,01236206 

Cision AB Industri 0,002941319 – 0,095931431 – 0,029877848 

Fingerprint Cards 

AB 

Industri – 0,11812 0,104935 0,076034 

Gunnebo AB Industri – 0,10838 – 0,11337 – 0,00527 

Hexagon AB Industri – 0,01887 0,020042 – 0,01717 

Sensys Traffic 

AB 

Industri 0,060559897 0,099252263 – 0,052575681 

Trelleborg AB Industri 0,011757245 – 0,081106773 0,011628887 

Artimplant AB Läkemedel – 0,060984987 0,113702195 0,232955404 

Karo Bio AB Läkemedel 0,058194 0,036971 – 0,01442 

Mertiva AB Läkemedel 0,044789 – 0,0623 – 0,46319 

Oasmia 

Pharmaceutical 

AB 

Läkemedel – 0,10405598 – 0,13069466 0,050212039 

Arise Windpower 

AB 

Olja, Gas & 

Råvaror 

0,069792024 

 

0,150878748 

 

0,030175606 
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Nordic Mines AB Olja, Gas & 

Råvaror 

– 0,177741164 

 

0,26828275 

 

0,093600689 

 

PA Resources AB Olja, Gas & 

Råvaror 

– 0,023817187 

 

0,00297414 

 

– 0,224036722 

 

Rottneros AB Olja, Gas & 

Råvaror 

– 0,020741939 

 

– 0,101848768 

 

– 0,029992689 

 

Cybercom Group 

AB 

Data/IT – 0,13219 

 

– 0,03986 

 

0,047483 
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Bilaga 4 
Egna reflektioner 
 

Henrik Forsells reflektioner 
 

Earnings management intresserade mig redan i kursen externredovisning IV då jag skulle 

skriva ett arbete som omfattade inledningskapitel till en eventuellt framtida c-uppsats. En av 

gruppmedlemmarna hittade genom en informationssökning området earnings management. 

Jag tyckte detta lät intressant redan från start då jag läste den första vetenskapliga artikeln 

inom området. Jag anser att detta område utgör ett stort problem inom redovisningen där 

intressenter blir vilseledda när de ska investera sina kapitaltillgångar. Jag tycker därför att det 

är viktigt att uppmärksamma detta och valde därför att skriva mitt examensarbete inom 

earnings management. Mer eller mindre användning av earnings management kan ske vid 

olika tidpunkter. En tidpunkt då jag tror earnings management förekommer är vid tiden av en 

nyemission. Så uppsatsens fokus hamnade då på denna givna tidpunkt. 

 

Alla kurser jag läst här i Skövde har på ett eller annat sätt lärt mig saker som varit användbara 

för att genomföra detta arbete. Grupparbeten som genomförts har stärkt min kompetens 

genom att kommunicera i grupp och fördela arbetsuppgifter för att genomföra olika arbeten. 

Under denna tid har jag under majoriteten av grupparbetena arbetat med Yang och det föll 

mig då naturligt att skriva mitt examensarbete med honom. Vi förstår varandra bra och har 

under hela tidens gång haft samma mål med arbetet. Att läsa metodkursen vid sidan av 

examensarbetet har varit till stor fördel. Kursen har gett mig kunskap inom varje kapitel som 

ska skrivas i en c-uppsats. På detta vis tror jag kvalitén på uppsatsen har genom varje steg 

blivit bättre. 

 

Det som har varit svårast med arbetet har helt klart varit uträkningarna och datainsamlingen. 

Metoden att räkna ut om earnings management förekommer är komplicerat. Genom att 

studerat en mängd vetenskapliga artiklar på området har vi under tidens gång förstått hur man 

utför uträkningarna. Datainsamlingen var tidskrävande då vi behövde samla in mycket data 

från många företag. Skrivandet gick sedan lite lättare då det i en kvantitativ studie som vi 

genomfört mest är konstateranden som kan göras från resultatet. 

 

Jag har genom detta arbete lärt mig hur en vetenskaplig studie ska genomföras. Jag har också 

blivit bättre på att läsa vetenskapliga artiklar och i dessa lärt mig vilken information som är 
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viktigare att ta in. I huvudsak har jag lärt mig hur en kvantitativ studie ska genomföras. Men 

genom att läst arbeten av kvalitativ art då vi skulle opponera på andras arbeten har jag även 

fått en viss kunskap om kvalitativa studiers uppbyggnad. 

 

Arbetsfördelningen har sett ut som så att Yang har haft lite större fokus på den statistiska 

delen då han har bättre förkunskaper inom detta. Resterande delen av arbetet har varit jämt 

fördelat. 

Henrik Forsell 

 

 

Yang Mattissons reflektioner 
 

Under kursen externredovisning IV fick skriva en förberedande uppsats inför examensarbetet. 

Uppsatsen skulle innehålla ett inledningskapitel till en C-uppsats. Vi fick fritt välja ett ämne 

så länge det fanns en koppling till företagsekonomi och redovisning. Det var genom detta som 

vi halkade in på ämnet earnings management. Jag skrev då tillsammans med Henrik samt en 

annan kurskamrat. Vi tyckte ämnet var mycket intressant och valde därför att forska vidare på 

ämnet. Vi hade samtidigt en bra grund att börja på då vi redan hade en del kunskaper som vi 

hade inhämtat under kursen externredovisning IV.  

Under arbetets gång har vi haft stor hjälp från metodkursen. Metodkursen gjorde att vi hela 

tiden var i fas med arbetet, kursen skapade en slags indirekt tidsplan oss. Vi fick också den 

kunskap vi behövde rörande dem olika kapitlen i arbetet och vad vi skulle tänka på. Till en 

början gick arbetet relativt smärtfritt fram. Det var inte föräns fram till metodkapitlet som vi 

började stöta på en del problem. Ett av dem stora problemen vi stötte på var när vi insåg att 

den databas vi behövde tillgång till inte fanns på Högskolan i Skövde. Närmaste skolan var 

handelshögskolan i Göteborg. Det gjorde dels att vi behövde hämta alla vår data på en och 

samma gång och att vi inte fick missa något eftersom en ytterligare resa skulle kosta både tid 

och pengar. Det var också en av orsakerna till att vi aldrig hann lämna in arbetet i maj utan 

blev tvugna att vänta till augusti. Vi stötte även på en del andra problem i metoden. Vi insåg 

snabbt att metoden innehöll vissa moment där vi inte kände oss helt varma i kläderna. Det 

handlade främst om olika statistiska analysmodeller och metoder. Trots att jag tidigare läst 

kursen statistik fanns moment i metoden som kursen inte alls hade berört. Här fick vi lägga 

otroligt mycket tid på att sätta oss in i dem olika modellerna och metoderna. Vi fick också en 

hel del hjälp från en statistiklärare på skolan som hjälpte oss att få förståelse för modellerna. 

När dessa bitar var på plats var det mestadels en fråga om tid för att få klart arbetet.  



49 

 

Arbetet mellan mig och min partner har fungerat bra, vi har haft en tydlig arbetsfördelning 

och det var aldrig några problem med att komma överens om när och hur vi skulle jobba med 

arbetet. Jag insåg också under arbetets gång hur mycket jag lärde mig om earnings 

management. När jag i slutet av arbetet gick tillbaka och läste dem artiklar vi hade använt oss 

utav i inledningen av arbetet insåg jag plötsligt att jag hade en helt annan förståelse för vad 

författaren pratade om. Förutom att lära mig mer om ämnet i sig lärde jag mig också en hel 

del vad gäller uppsatsskrivande, samarbete och hela processen från start till mål. Dels lärde 

jag mig vikten av att disponera tiden på rätt sätt och hur viktigt det är att man hamnar på rätt 

spår från början, att han en klar metod och en tydlig och bra problemformulering. Jag lärde 

mig också att det är väldigt enkelt att stöta på oförutsägbara problem och att man därför bör 

göra sig förberedd på detta.  

I det stora hela är jag väldigt nöjd med det jag har lärt mig och slutprodukten. Jag tycker att vi 

har haft en hög ambitionsnivå på uppsatsen och vi är nöjda med det vi har presterat. 

Yang Mattisson 

 


