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Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall det förekommer ett samband 
mellan resultatmanipulering och rapporteringstiden. Med resultatmanipulering avses 
i denna undersökning periodiseringsbaserad resultatmanipulering. Rapporteringstid 
syftar i denna avhandling till antalet dagar det tar för företag att publicera sitt bokslut 
från det att verksamhetsperioden tagit slut. Trots att tidigare undersökningar mycket 
långt funnit samband mellan rapporteringstiden och resultatmanipuleirng, har en del 
uppvisat motstridiga resultat. Dessa motstridiga forskningsresultat i kombination 
med faktumet att mycket få undersökningar inom ämnet utförts på finländska 
noterade bolag, motiverar undersökningen och behovet av att undersöka sambandet 
mellan resultatmanipulering och rapporteringstiden på finländska börsnoterade 
bolag. 

Undersökningen utfördes som en kvantitativ studie på företag noterade på Helsingfors 
börsen mellan åren 2005 och 2019. Det slutliga samplet inkluderade 157 företag vilka 
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alla bolag inom finans-, försäkrings- och fastighetsbranschen utesluts på basis av 
deras SIC industri klassificeringskod. 
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samband mellan resultatmanipulering och rapporteringstiden. Mer specifikt fann 
undersökningen ett signifikant samband mellan längre rapporteringstid och större 
mängd onormala resultatsänkande periodiseringar. Undersökningen fann svaga och 
varierande resultat för sambandet mellan totala periodiseringar och 
rapporteringstiden. 
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1 INLEDNING 

Den tidsperiod vi lever i präglas mycket långt av en IT-revolution där vardagen styrs av 

teknologi. Informationsflödet är flerfaldigt större och snabbare än vad det var några 

decennier sedan. Även inom affärslivet påverkas och formas den operationella 

verksamheten inom bolag av revolutionerande teknologi som möjliggör nya insikter och 

styrmedel. Rapporteringsprogram skapas för att möjliggöra bättre uppföljning. Inom 

flera branscher och företag har man idag möjlighet att näst intill kontinuerligt följa upp 

bolagets helhetliga ekonomiska prestation och rapporter. Den rapportering som tidigare 

sköttes på månatlig basis är idag ofta mycket långt automatiserad inom större bolag. 

Trots detta kvarstår flera saker som förut och den teknologibaserade revolutionen halkar 

ibland efter på många plan. Både i Europa och i övriga världen har den lagstadgade 

rapporteringen utvecklats mycket långsamt. Företagen är förpliktigade att ge ut sina 

rapporter inom utsatta tidsspann, och det finns ofta mycket utrymme för flexibilitet och 

kreativitet när det kommer till publikationsdatum. 

Den 26.8.2020 skrev Kauppalehti1 en artikel som lyder ”En del får rapporten ut direkt, 

för andra tar det månader – Hur fastställer börsbolagen datum för publikationen?” [egen 

översättning].2 I artikeln intervjuas Karppinen från revisionsbolaget PwC. Karppinen 

lyfter upp att det förekommer flera faktorer som inverkar på tidtabellen då företagen 

publicerar sin årsberättelse eller delårsrapport. Enligt honom påverkas 

publikationsdatumet av bland annat veckodagen och tidpunkten för när övriga bolag 

publicerar sina finansiella rapporter. Rapporter som publiceras under måndagar och 

fredagar tenderar ofta få mindre synlighet än rapporter som publiceras under övriga 

veckodagar. På samma sätt påverkar även övriga bolags publikationer mängden 

synlighet som ett bolag får för sin finansiella rapport. Enligt Karppinen förekommer det 

ut över dessa motiv även övriga faktorer som påverkar hur snabbt ett företag har 

möjlighet eller vilja att publicera sina rapporter. En orsak till detta kan vara bristen på 

resurser. Den interna rapporteringsprocessen är invecklad och tidskrävande säger 

Karppinen (Kauppalehti 2020). 

Enligt Chai och Tung (2002) förekommer ett starkt samband mellan företag som ger ut 

sin årsrapport sent och onormala periodiseringar. Enligt dem är detta en form av 

resultatmanipulering vars mål är att påverka resultatet i önskad riktning genom 

periodiseringar. Tidpunkten för publicerandet av de finansiella rapporterna har 

 
1 Främsta dagbladet för ekonomi i Finland 
2 Osa saa raportin ulos heti, osalla kestää kuukausia – Miten pörssiyhtiön tulosjulkistuspäivä päätetään? 
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historiskt sätt kopplats ihop med positiva och negativa nyheter. Men gäller detta 

antagande än idag eller förekommer det ett djupare samband mellan 

resultatmanipulering och rapporteringstiden?  

1.1 Problemdiskussion  

Enligt de regler som gäller för företag listade på Helsingforsbörsen, bör företagen 

publicera sina bokslut inom fyra månader från verksamhetsperiodens utgång. Denna 

relativt långa tidsperiod ger möjlighet till stor flexibilitet för de noterade bolagen då det 

kommer till publicerandet av bokslutet. Men vad som i själva verket påverkar tidtabellen 

kommer inte fram i årsrapporterna. Flera tidigare forskningar har fokuserat på dessa 

bakomliggande orsaker till att en del företag ger ut sin årsrapport senare än andra.  En 

del av dessa har kunnat konstatera att en tidig rapportering kan associeras med goda 

nyheter (Chai & Tung 2002). 

Få studier har undersökt ifall resultatmanipulering verkligen kan vara en orsak till sen 

rapportering. Eftersom företag har en tidsperiod inom vilken de skall publicera sin 

årsrapport, finns det möjlighet för företag att genomföra resultatmanipulering under 

denna tidsperiod. Enligt Trueman (1990) är resultatmanipulering ofta tidskrävande. 

Detta kan bero på att man i efterhand försöker åtgärda problemen som uppstått under 

verksamhetsperioden. En annan förklaring enligt Trueman kunde vara att man hoppas 

att en sen rapportering skulle undgå publicitet och att de dåliga nyheterna kunde döljas 

bland med dåliga nyheter ifrån andra bolag. Således kunde man tänka sig att 

resultatmanipulering är en bidragande om inte huvudsaklig orsak till sen rapportering. 

Forskningar har gjorts på bland annat företag listade på NYSE3 (Chai & Tung 2002) och 

SSX4 (Davies & Whittred 1980). Eftersom mycket lite forskning inom ämnet har gjort 

om de finländska börsnoterade bolagen, finner jag det mycket passande att undersöka 

problemet i denna avhandling. Av dessa ovannämnda orsaker finner jag det även 

intressant att undersöka ifall det förekommer ett samband mellan resultatmanipulering 

och rapporteringstiden inom bolag noterade på Helsingforsbörsen (OMXH). 

  

 
3 New York Stock Exchange 
4 Sydney Stock Exchange 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall det förekommer samband mellan 

tiden det tar för bolag listade på OMXH att ge ut sina årsrapporter och förekomsten av 

resultatmanipulering i boksluten. Forskningsfrågan lyder: Finns det ett samband mellan 

rapporteringstiden och resultatmanipulering?  

1.3 Avgränsning 

Avhandlingen undersöker bolag noterade på OMXH under perioden 2005–2019. Av rent 

praktiska skäl exkluderas alla räkenskapsår innan år 20o5, eftersom det först från och 

med 2005 varit obligatoriskt för alla noterade bolag att upprätta bokslut enligt IFRS-

standarder (Riksdagen 2003). Jag kommer således att utesluta bolag som inte varit 

noterade under hela perioden, eller vars data inte finns tillgänglig i Compustat-

databasen. Undersökningen kommer fokusera på periodiseringsbaserad 

resultatmanipulering och därmed utesluts kassaflödesbaserad resultatmanipulering. 

Orsaken till detta är att det ofta är svårare att avgöra vad som räknas som 

kassaflödesbaserad resultatmanipulering, och hur detta kunde mätas. Undersökningen 

kommer från samplet även att utesluta företag inom finans- och fastighetssektorn samt 

alla övriga bolag med en SIC-kod på 6000. Bolag inom branscher med en CIS-kod på 

6000 har avvikande verksamhet jämfört med övriga bolag och dessa följer även 

branschspecifika lagar och regleringar gällande den finansiella rapporteringen. Således 

avviker även dessa bolags periodiseringar, vilket gör att bolagen inte är jämförbara och 

passande i undersökningens sampel. Undersökningen kommer att fokusera på 

årsrapporterna och således utesluts delårsrapporter och kvartalsrapporter ur 

undersökningen.  
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1.4 Fortsatt disposition 

Denna avhandling består huvudsakligen av fem olika delar. Efter inledningen, behandlar  

den teoretiska referensramen bakomliggande teori som är nödvändig för att förstå själva 

undersökningen och dess innehåll. Den teoretiska referensramen kommer grundligt att 

behandla de viktigaste begreppen gällande resultatmanipulering och rapporteringstid, 

vad dessa begrepp innebär, vilka motiv som förekommer samt metoder för hur dessa kan 

mätas och undersökas och genomföras. Därefter presenteras tidigare undersökningar 

som gjorts inom ämnet, vilka metoder som använts samt vad dessa undersökningarna 

kommit fram till. Efter detta kommer avhandlingens metodikdel att presentera metoder, 

variabler, data, regressionsmodeller samt hypoteser som avhandlingens egna 

undersökning kommer att använda sig av. Denna del går således igenom hur själva 

undersökningen kommer att utföras samt presenterar den slutliga datan. Efter 

metodikdelen följer själva resultatet. Här presenteras vad ovannämnda undersökning 

gett för resultat. I resultatdelen utförs även tilläggsanalyser som bekräftar eller förkastar 

resultaten ifrån huvudregressionerna.  Slutligen i avhandlingens sista del presenteras 

analyseras resultatet samt dess betydelser. Genom konklusion och diskussion tolkas och 

sammanfattas resultatet och hypoteserna endera förkastas eller inte. Slutligen behandlas 

undersökningens validitet och reliabilitet, samt förslag till fortsatt forskning ges.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer bakomliggande teorier, motiv och metoder för 

resultatmanipulering och rapporteringstid att behandlas. Begreppen 

resultatmanipulering och rapporteringstid kommer även att definieras. Syftet med 

kapitlet är att ge nödvändig information för att förstå innebörden av kommande kapitel 

och undersökningar.  

2.1 Resultatmanipulering 

Under årens lopp har flera forskare försökt definiera begreppet resultatmanipulering ur 

sin egen synvinkel. Trots detta finns det ingen fastslagen gemensam definition (El Diri 

2018). En av de främsta definitionerna inom dagens akademiska litteratur är dock den 

av Healy och Wahlen ifrån år 1999. Healy och Wahlen definierar resultatmanipulering 

på följande sätt: ”Resultatmanipulering uppstår när ledningen i ett företag använder sig 

av egna bedömningar vid finansiell rapportering och strukturering av transaktioner för 

att ändra på den finansiella rapportering i syfte att endera vilseleda vissa intressenter 

gällande den underliggande finansiella prestationen av företaget eller för att påverka 

avtalsenliga resultatbundna redovisningssiffror” [egen översättning].5 Enligt dem kan 

företagsledningen genom att kombinera sin kunskap om företaget och sitt egna 

personliga omdöme utföra resultatmanipulering inom ramen av redovisningsmässiga 

regler och lagar som slutligen kommer avspeglas i finansiella rapporter som kanske inte 

avspeglar den egentliga bilden av företagets finansiella situation. 

Till skillnad från Healy och Wahlens definition av resultatmanipulering, lägger Schipper 

(1989) i sin egen definition av resultatmanipulering stor betoning på manipulationen av 

de externa rapporterna för att uppnå personlig vinning. Ett exempel på personlig vinning 

är enligt Schipper resultatbaserade bonusar. Schippers definition av 

resultatmanipulering lyder enligt följande: ”Resultatmanipulering betyder 

redovisningsförfarande i den mån att man avsiktligt påverkar och ingriper i den externa 

rapporteringsprocessen för att som följd uppnå personlig vinning” [egen översättning].6 

 
5”Earnings management occurs when managers use judgement in financial reporting and in structuring 
transactions to alter financial reports to either mislead som stakeholders about the underlying economic 
performance of the company or to influence contractual outcomed that depende on reported accounting 
numbers.” 
 
6 ”Earnings management means disclosure management in the sense of a purposeful intervention in the 
external financial reporting process, with the intent of obtaining som private gain as opposed to, say, 
merely facilitating the neutral operation of the process.” 
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Definitionen beaktar endast resultatmanipulering i form av påverkan på den externa 

rapporten och inte övriga ingrepp och handlingar som indirekt kan påverka resultatet 

eller rapporterings principer. Definitionen baserar sig på agentteorin där det 

förekommer intressekonflikter mellan ägare och ledning och där ledningens största 

incitament är den personliga vinningen.  

Även Mulford och Comiskeys (2002) definition av resultatmanipulering är allmänt 

förekommande inom den akademiska litteraturen. Mulford och Comiskey definierar 

begreppet som ”en aktiv manipulation av resultatet emot på förhand bestämda mål, vilka 

kan vara lagda av företagsledningen, en prognos av analytiker eller en resultatnivå som 

anses jämn och hållbar.” [egen översättning]7 Således fokuserar definitionen mycket 

långt på medel och metoder genom vilka ledningen kan påverka de finansiella 

rapporterna i en sådan riktning att på förhand bestämda mål uppnås.  

Senare har även Walker (2013) definierat resultatmanipulering. Enligt honom är 

resultatmanipulering: ”Användningen av eget omdöme inom regelverket när det 

kommer till beslut angående redovisning, resultatrapportering och verkliga ekonomiska 

händelser för att påverka hur underliggande ekonomiska händelser skall återspeglas i ett 

eller flera resultatmått.” [egen översättning]8  

2.1.1 Motiv för resultatmanipulering 

Graham, Harvey och Rajgopal (2005) har genom en kvalitativ studie undersökt 

bakomliggande orsaker som kunde motivera företagsledare till att utföra 

resultatmanipulering. Enligt studien skulle majoriteten av deltagarna i studien vara 

beredda att utföra resultatmanipulering ifall detta krävdes för att uppnå på förhand 

bestämda finansiella mål. Som orsak ansåg deltagarna att marknadens reaktion till på 

företaget inte uppnått på förhand bestämda mål skulle vara en stor risk och kunna orsaka 

stor skada för företaget. Undersökningen visade även att majoriteten av företagsledarna 

ansåg att inkomstutjämning är att föredra, vilket endast är möjligt genom 

resultatmanipulering. 

 
7 The active manipulation of earnings toward a predetermined target, which may be set by 
management, a forecast made by analysts, or an amount that is consistent with a smoother, more 
sustainable earnings stream.  
8 The use of managerial discretion over (within GAAP) accounting choices, earnings reporting choices, 
and real economic decisions to influence how underlying economic events are reflected in one or more 
measures of earnings. 
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Motiven för resultatmanipulering kan delas in i tre kategorier. Den första kategorin 

handlar om att uppnå resultatstyrda villkor bundna till företagets rapporterade 

prestation. Dessa är ofta interna mål bundna till det rapporterade resultatet eller det 

egna kapitalet och kan som exempel vara ledningens kompensation. Den andra 

kategorin handlar om den information som utomstående investerare har tillgång till. 

Denna information används för att analysera bolagets prestation och för att lägga upp 

förväntningar för bolagets framtida prestation. För företag kan det vara vitalt att 

utomstående intressenter får en optimistisk bild av bolagets prestation, vilket ofta är ett 

motiv för att utföra resultatmanipulering av de rapporterade finansiella siffrorna. Den 

tredje kategorin som Walker lyfter upp är den information som övriga intressenter har 

tillgång till. Dessa kan vara konkurrenter, samarbetspartners, lagstiftare, 

skattemyndigheter etc. Dessa har alla ett intresse i företagets ekonomiska prestation. 

Konkurrenter kan vara intresserade av att jämföra finansiella siffror med sina egna, 

samarbetspartners kan vilja veta ifall företaget är ett solvent bolag som man vågar idka 

handel med, och skattemyndigheten är intresserad av hur mycket skatt som bolaget bör 

betala. (Walker 2013) 

2.1.1.1 Agentteorin 

Motiven för resultatmanipulering brukar ofta även förklaras genom agentteorin, enligt 

vilken det förekommer intressekonflikter mellan de som leder företaget, de som äger 

företaget och övriga utomstående intressenter. Dessa parter har ofta olika motiv för hur 

företagets finansiella ställning skall rapporteras samt hur den operationella 

verksamheten skall styras. Exempelvis kan företagsledningens personliga intressen (i 

form av belöningssystem) på ena sidan komma i konflikt med ägarnas intressen på andra 

sidan (exempelvis vinstmaximering). Detta i sin tur kan leda till att det uppstår olika 

typer av informationsasymmetrier mellan de olika intressenterna till företaget, vilka kan 

förklaras med koncepten för moral hazard9 och snedvridet urval10  (Walker 2013). 

Moral hazard i samband med resultatmanipulering och agentteorin handlar om att 

utomstående intressenter eller investerare inte har samma möjlighet att få information 

om exempel val som företagsledning gjort, hur riskfyllda investeringsbesluten är samt 

ifall ledningen i verkligheten arbetar efter företagets eller sina egna personliga intressen. 

Således uppstår det informationsasymmetri där ledningen har mer information än de 

 
9 Moral Hazard kunde översättas till exempelvis Moral risk, men eftersom termen inte är allmänt 
förekommande på svenska kommer avhandlingen att använda den engelska termen 
10 Egen översättning av den engelska termen adverse selection 
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övriga parterna i förhållandet. Även snedvridet urval handlar i samband med 

resultatmanipulering om informationsasymmetri, där ena parten (ofta säljaren) har 

tillgång till mer insikt eller information än den andra parten. Det kan vara frågan om att 

potentiella investerare önskar få veta ifall ledningen i själva verket har tillgång till sådan 

information som är nödvändig för att leda företaget i en riktning som gynnar investerare, 

och ifall ledningen i själva verket jobbar efter ägarnas intresse eller för sina egna 

personliga intressen. Dessa assymetriteorier visar hur en part kan missleda en annan 

part som således inte kommer att förstå att det förekommer informationsasymmetri och 

resultatmanipulering. Inom litteraturen för resultatmanipulering handlar agentteorin 

dock främst om ledningens och ägarnas skilda intressen. Medan exempelvis ägarna kan 

tänkas vilja maximera lönsamheten på lång sikt för att försäkra företagets framtid, kan 

företagsledningen som styr företagets verksamhet jobba efter kortsiktig mål som 

maximerar deras personliga vinning genom resultatbundna bonussystem (Walker 2013). 

2.1.2 Metoder genom vilka resultatmanipulering kan utföras 

Likt motiven för resultatmanipulering, varierar även metoderna kraftigt för hur 

resultatmanipulering kan utföras. Huvudsakligen kan resultatmanipulering delas in i två 

kategorier där den ena typen är periodiseringsbaserad eller redovisningsbaserad 

resultatmanipulering medan den andra är kassaflödesbaserad resultatmanipulering.  

Periodiseringsbaserad resultatmanipulering utförs genom åtgärder och ingrepp i 

bokföringen. Ingrepp i bokföringen betyder att man för över kostnader mellan 

räkenskapsperioder för att uppnå resultatbaserade mål för en specifik period. Andra 

vanliga metoder för periodiseringsbaserad resultatmanipulering är exempelvis 

omvärderingar av tillgångar eller förändrade avskrivningsmetoder. Målet med alla dessa 

ovannämnda metoder är att påverka de redovisningsmässiga siffrorna i önskad riktning.  

Kassaflödesbaserad resultatmanipulering utförs till skillnad från periodiseringsbaserade 

resultatmanipuleringsmetoder genom beslut och handlingar inom företagets 

verksamhet som direkt påverkar kassaflödet. Exempelvis kan företaget medvetet ändra 

på produktionens omfattning för att uppnå ett visst mål, eller för att exempelvis göra 

intressenter nöjda på kort sikt, trots att detta kanske inte gagnar företaget i längden. 

Således justeras inte resultatet genom bokföringsåtgärder, utan genom verkliga 

justeringar i kassaflödet. Om ett företag väljer att satsa på forskning, gagnas 

verksamheten kanske på lång sikt medan det på kort sikt ofta påverkar kassaflödet 

negativt. Denna typ av resultatmanipulering utförs ofta i syfte att jämna ut resultatet 
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över tiden, vilket kallas för resultatutjämning. Dock är det inte alltid så självklart ifall en 

viss åtgärd är kassaflödesbaserad  eller redovisningsbaserad, eller ifall det kanske är 

frågan om ett rent investeringsbeslut och inte resultatmanipulering. Schipper (1989) 

lyfter som exempel upp att det kan vara svårt som utomstående intressent att avgöra ifall 

exempelvis valet att utvidga verksamheten är ett rent investeringsbeslut, eller ifall det är 

ett rent produktionsmässigt beslut som inte görs för att påverka företagets finansiella 

rapporter i en viss riktning på kort sikt. Enligt en undersökning av Braam, Nandy, 

Weitzel & Lodh (2015) är kassaflödesbaserad resultatmanipulering vanligare än 

redovisningsmässig resultatmanipulering, eftersom det ofta är enklare att utföra, mindre 

tidskrävande samt svårare att upptäcka. 

2.1.3 Mått genom vilka resultatmanipulering kan mätas  

Tidigare undersökningar gällande resultatmanipulering har av flera olika orsaker inte 

kunnat slå fast någon entydig definition gällande vad som räknas som 

resultatmanipulering och hur resultatmanipulering kunde definieras. Att mäta själva 

omfattningen av resultatmanipuleringen inom företag är komplicerat och det 

förekommer heller ingen entydig modell eller tillvägagångssätt för hur detta kunde 

göras. Flera olika undersökningar  har under årens lopp tagit fram modeller och 

definitioner för identifierandet av resultatmanipulering. Målet med dessa modeller är att 

kunna mäta omfattningen av resultatmanipulering i företags bokslut. Många av dessa 

fokuserar på omfattningen av onormala- och normala periodiseringar, vilka enligt 

undersökningen anser framhäva omfattningen av periodiseringsbaserad 

resultatmanipulering. Detta innebär att modellerna försöker identifiera den del av totala 

periodiseringar som anses onormal och således anses vara resultatmanipulering. Vissa 

simplare metoder skiljer inte på normala och onormala periodiseringar, utan behandlar 

förändringen i totala periodiseringar som resultatmanipulering (Dechow, Sloan & 

Sweeney 1995). 

1985 Kom Healy ut med en av de första modellerna för hur man kunde mäta 

resultatmanipulering i företags bokslut. Modellen mäter resultatmanipulering genom att 

urskilja onormala periodiseringar ifrån normala periodiseringar. Enligt modellen är 

onormala periodiseringar en komponent av de totala periodiseringarna som förklarar 

mängden resultatmanipulering. Genom att undersöka de totala periodiseringarna över 

en tidsperiod, kan man uppskatta storleken av kommande periodisering, eller 

periodiseringar för den undersökta perioden. Således kan man även utesluta vilken del 

av kommande periodiseringar som anses onormal. Healys modell räknar onormala 
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periodiseringar genom totala periodiseringar i proportion till tidigare års totala 

tillgångar delat på antalet perioder (Healy 1985).    

DeAngelo (1986) utvecklade senare Healys modell genom att beakta tillgångarna på ett 

annat sätt. Denna metod undersöker endast föregående periods tillgångar, istället för 

flera historiska perioder vilket Healys metod gjorde. DeAngelo skapade en formel där 

normala periodiseringar identifieras genom att dividera tidigare periods totala 

periodiseringar med de totala tillgångarna. Således tar metoden för 

resultatmanipulering i beaktande de totala tillgångarna i föregående räkenskapsperiod, 

vilka är mer aktuella än historiska tillgångarna som Healy inkluderade i sin modell.  

Jones (1991) utvecklade senare sin egen modell för resultatmanipulering, och skapade 

den så kallad Jones Modellen. Modellen ser på resultatmanipulering ur ett 

tidsserieperspektiv som antar att onormala periodiseringar orsakas av någon händelse, 

och att onormala periodiseringarna således förändras över tiden. Till skillnad från Healy 

och DeAngelo ansåg Jones således att onormala periodiseringar inte är konstanta över 

olika rapporteringsperioder. Jones valde att identifiera onormala periodiseringar genom 

en ekvation som inkluderade resultatet och anläggningstillgångarna för den undersökta 

och föregående perioden dividerat med de totala tillgångarna under föregående period. 

Jones Metod har dock ansetts vara bristfällig eftersom den ser omsättningen som 

onormal, vilket således gör att manipulerat resultat inte kommer att beaktas i de normala 

periodiseringarna. Jones formel tar därmed inte i beaktande resultat som manipulerats 

genom omsättning (Dechow et al. 1995).  

Dechow et al. (1995) modifierade senare Jones modell, så att modellen även tar i 

beaktande resultatmanipulering genom förändringar i kundfordringar. Denna version 

som senare kommit att kallas den Modifierade Jones Modellen, räknar bort 

förändringen i kundfordringar ifrån företagets omsättning. Detta är kanske den främsta 

formeln och metoden för upptäckandet av resultatmanipulering inom dagens forskning. 

2.2 Årsrapportering och rapporteringstid 

Från och med verksamhetsåret 2005, är alla bolag listade på Helsingforsbörsen tvungna 

att upprätta IFRS-bokslut, som en följd av EU:s upprättade direktiv. Detta innebär att 

alla bolag måste upprätta bokslut enligt IAS och IFRS-standarder, samt en del 

landspecifika regleringar för upprättandet, rapporteringen och bilagorna 

(Finanssivalvonta 2020). 
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Enligt bokföringslagens 3 kapitel 6§ bör ett aktiebolag inom fyra månader från 

räkenskapsperiodens utgång upprätta ett bokslut samt verksamhetsberättelse. (Finlex 

2006) Därtill är alla noterade bolag i Finland tvungna att i enlighet med 

värdepappersmarknadslagen publicera sitt bokslut offentligt. De huvudsakliga siffrorna 

ifrån bokslutet skall i enlighet med värdepappersmarknadslagen publiceras som en 

bokslutskommuniké innan själva bokslutet publiceras (Finlex 2012). 

Utöver de regler och riktlinjer som EU och Finlands lag kräver, har OMXH egna regler 

för hur rapporteringen skall upprättas och publiceras. Enligt OMXH regelverk bör 

listade företag upprätta både en delårsrapport och årsrapport för varje 

verksamhetsperiod. Trots att kvartalsvis rapportering inte är obligatoriskt enligt 

regelverket, ger majoriteten av alla noterade företag på OMXH ut kvartalsrapporter på 

frivillig basis. År 2020 har endast 28% av alla noterade bolag meddelat att de inte 

kommer att ge ut någon kvartalsrapport under verksamhetsperioden 2020 (Nasdaq 

2020). 

OMXH börsens regler säger att ett listat företag måste publicera sin årsrapport inom tre 

månader från det att räkenskapsperioden tagit slut. Ur denna rapport skall det framgå 

tydligt ifall rapporten är reviderad eller inte. OMXH kräver även att alla företag innan 

räkenskapsperiodens början upprättar en kalender för när diverse rapporter kommer att 

publiceras. Ifall att dessa datum senare inte håller, är företagen tvungna att publicera 

nya datumet för när rapporten publiceras direkt då det har beslutits om detta, eller 

senast en vecka innan det ursprungliga datumet. Alla rapporten som företagen ger ut 

måste finnas publikt tillgänglig på bland annat företagets hemsida i minst 10år. Ifall att 

företag på frivillig basis väljer att ge ut kvartalsrapporter, måste även dessa rapporter 

följa ovannämnda regler (Nasdaq Helsinki 2019). 
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2.2.1 Mått genom vilka rapporteringstiden kan identifieras 

Whittread och Zimmer (1984) presenterade i sin undersökning tre olika mått för 

fördröjda rapporter. Dessa är: preliminär fördröjning, fördröjning av revisorns 

underskrift och total fördröjning. Preliminär fördröjning mäter antalet dagar från att 

räkenskapsperioden har gått ut till att en första preliminär årsrapport är klar. 

Författarna betonar att den preliminära rapporten inte behöver vara underskriven av 

revisorn och det kan således uppstå förändringar i rapporten innan den är slutlig. 

Fördröjning av revisorns underskrift i sin tur mäter antalet dagar från att 

räkenskapsperioden gått ut, till att revisorn slutligen gett sin försäkran och skrivit under 

revisionsberättelsen. Total fördröjning beskriver Whittread och Zimmer som det totala 

antalet dagar det tar för ett företag att ge ut sin årsrapport och mäts således som antalet 

dagar från räkenskapsperiodens utgång till att rapporten slutligen publiceras.  

Ett annat mått för rapporteringstiden är tiden för tillkännagivandet (announcement 

timing). Tiden för tillkännagivandet kan definieras som skillnaden mätt i dagar mellan 

den verkliga publikationsdagen och dagen man förväntat sig att företaget skall publicera 

sina finansiella rapporter. Ett vanligt sätt att fastställa den förväntade publikationsdagen 

är att använda datumet från föregående verksamhetsperiod alternativ ett analytiker 

estimat. (Begley och Fischer 1998) 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel kommer att sammanfatta tidigare forskning som gjorts inom ämnena 

resultatmanipulering och rapporteringstid. Därefter presenteras tidigare forskning som 

undersökt sambandet mellan dessa två.  

3.1 Resultatmanipulering 

Flertal forskningar har över årens lopp gjorts inom ämnet resultatmanipulering. Några 

av de mer kända undersökningar är som redan tidigare nämnts de av Healy (1985), 

DeAngelo (1986), Jones (1991) och Dechow et al. (1995). Dessa forskningar har bidragit 

och stått som grund för senare forskningar gällande resultatmanipulering. Dagens 

litteratur om resultatmanipulering använder sig mycket långt av onormala 

periodiseringar som mått för resultatmanipulering, vilket härstammar från dessa relativt 

tidiga forskningar inom ämnet resultatmanipulering.  

Senare har bland annat Dechow, Hutton, Kim och Sloan (2011) gett ut ny forskning inom 

området för resultatmanipulering med nya infallsvinklar och insikter. Författarna anser 

att tidigare metoder för att mäta resultatmanipulering är rätt vaga och att det är mer 

komplicerat att urskilja den onormala andelen periodiseringar ifrån de totala 

periodiseringarna än vad tidigare undersökningar ansett. De tidigare allmänt 

förekommande modellerna är enligt Dechow et al. inte tillräckligt noggranna och de tar 

inte i beaktande extrema finansiella resultat på rätt sätt. Enligt författarna tar tidigare 

formler heller inte i beaktande ifall en periodisering kvitteras genom omvänd matchning 

under en annan period, vilket är väsentligt för forskning av resultatmanipulering. Om en 

onormal periodisering matchas i en annan period, har tidigare formler således antagit 

dessa två gånger som en onormal periodisering. Det är viktigt att man kan urskilja till 

vilken period de onormala periodiseringarna hör, för att kunna kvittera dessa mot 

varandra. Av dessa orsaker utvecklade Dechow et al. en ny metod för mätandet av 

resultatmanipulering. Denna metod tar även i beaktande extrema finansiella 

händelserna som leder till onormala periodiseringar. Metoden anses enligt författarna 

identifiera resultatmanipulering bättre och noggrannare. Trots att bland annat Defond 

och Park (2001), Allen, Larson, och Sloan (2010), Baber, Kang, och Li (2011), samt 

Fedyk, Singer och Sougiannis (2011) lyft upp väsentligheten av omvända periodiseringar 

i sina undersökningar, är Dechow et al. de första som tagit fram en metod för hur dessa 

kunde mätas och identifieras och matchas. 
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3.1.1 Sammanfattande artiklar om resultatmanipulering  

Healy och Wahlen (1999) och Walker (2013) har i sina respektive artiklar sammanfattat 

den befintliga litteraturen och kunnandet gällande resultatmanipulering genom att 

undersöka och jämföra  tidigare forskningar inom ämnet resultatmanipulering. Dessa 

har även lyft fram behovet av ny forskning.  

Healy som redan 1985 kom ut med en av de första kända måtten för 

resultatmanipulering valde senare (1999) att tillsammans med Wahlen undersöka ifall 

tidigare studier gällande resultatmanipulering kan användas effektivt av lagstiftare för 

att undersöka ifall redovisningsmässiga regler och förordningar effektivt förhindrar 

missvisande resultatmanipulering i företags finansiella rapportering. Författarna 

framhäver i sin artikel att standarder och regleringar gällande företags externa 

rapportering existerar för att företag på ett relativt enkelt och effektivt sätt skall kunna 

kommunicera och rapportera företagets prestation till externa intressenter. I en ideal 

värld skall dessa standarder göra det möjligt för bra presterande företag att urskilja sig 

bland sämre presterande företag. Trots detta, finns det alltid rum för viss mån av eget 

omdöme när det kommer till finansiell rapportering. Företagsledningen kan bl.a. välja 

rapporteringsmetoder och estimat som framhäver den ekonomiska prestation som 

ledningen önskar att de finansiella rapporterna skall föra fram. Således kan de finansiella 

resultaten enligt Healy och Wahlen manipuleras så att de finansiella rapporterna 

uppvisar ledningens önskade resultat, istället för att uppvisa resultatet av företagets 

verkliga prestationer. Av dessa orsaker har Healy och Wahlen valt att undersöka 

resultatmanipulering ur en synvinkel som kunde underlätta lagstiftandet av 

redovisningsmässiga regler och standarder. Enligt författarna krävs det 

redovisningsmässiga lagar och riktlinjer som inte strävar till att förhindra 

resultatmanipulering, utan som strävar efter att på ett effektivt sätt ge företagsledningen 

handlingsfrihet och tolkningsmöjligheter som inte leder till att företagens finansiella 

rapporter blir missvisande utan att de upprättas för att ge utomstående intressenter 

möjligast rättvis bild av företagets finansiella prestation.  

Healy och Wahlen lyfter i sin sammanfattande undersökning fram att det ofta är svårt 

för lagstiftare att bestämma omfattningen och påverkan som ledningens egna omdöme 

kan ha på den finansiella rapporteringen, vilket gör lagstiftandet ytterst svårt och 

problematiskt. Därför är det viktigt för lagstiftare att förstå följande fyra saker gällande 

resultatmanipulering och det egna omdömets påverkan; 
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1. I vilken utsträckning förekommer resultatmanipulering? 

2. Vilka metoder och specifika periodiseringar används vid resultatmanipulering? 

3. Vilka är motiven för resultatmanipulering? 

4. Hur påverkar resultatmanipulering resursallokeringar inom ekonomin? 

Undersökningen lyfter fram att tidigare forskningar vid den här tiden främst undersökt 

ifall resultatmanipulering förekommer eller inte, samt i vilken utsträckning och ibland 

även bakomliggande orsaker. Svaren till dessa frågor som tidigare undersökningar 

kommit fram till hjälper enligt Healy och Wahlen inte lagstiftare, utan de bekräftar 

endast att resultatmanipulering förekommer. Dessa undersökningar hjälper heller inte 

lagstiftare att förstå ifall diverse standarder och regleringar är effektiva för att hindra 

resultatmanipulering och främja högklassig rapportering som avspeglar företags 

verkliga prestation. Således anser författarna att det behövs mer omfattande akademisk 

undersökning inom området för resultatmanipulering som grundligare undersöker 

resultatmanipuleringens påverkan på ekonomin, dess motiv, metoder samt omfattning. 

Senare gav även Walker (2013) ut en artikel där han sammanfattade beskriver 

omfattningen av diverse studier inom resultatmanipulering. Enligt Walkers 

undersökning har det sedan början av 2000 talet årligen i genomsnitt givits ut 30 

akademiska artiklar angående resultatmanipulering. Detta uppgör ca. 7 till 10 procent av 

alla publicerade artiklar inom ämnet för redovisning. Denna trend gällande forskning 

inom resultatmanipuleirng har ökat gradvis, vilket enligt Walker antyder att 

resultatmanipulering är ett mycket aktuellt ämne som ligger väl i tiden. Walkers 

undersökning av tidigare forskningar kan ses som en sammanfattning av diverse 

bakomliggande teorier och modeller gällande resultatmanipulering. Han lyfter upp  

teorier som kan förklara både motiven och metoder för resultatmanipulering, samt vad 

tidigare forskningar inom området kommit fram till angående resultatmanipulering. 

Likt Healy och Wahlens konstaterande nästan två decennier tidigare, anser även Walker 

att det finns fler områden inom resultatmanipulering som ännu inte forskats kring, och 

att vi kan förvänta oss att se ny forskning inom ämnet även i fortsättningen.  
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3.2 Rapporteringstid 

Begley och Fischer (1998) har undersökt bakomliggande orsaker till försenad 

publikation av finansiella rapporter. Författarna baserar sin undersökning på tidigare 

antaganden om att tidig rapportering tyder på goda nyheter, medan sen rapportering 

tyder på dåliga nyheter (Exempelvis Kross (1981), Givoly och Palmon (1982)). Detta 

antagande var under 1970-talet allmänt förekommande, där man ansåg att företag 

tvungna att skjuta fram publikationsdagen för sina finansiella rapporter allt som oftast 

hade dåliga nyheter att publicera. Begley och Fischer motiverar sin studie med att detta 

är ett gammalmodigt och förenklat antagande som möjligen fungerat under 1970-talet 

och början av 1980-talet, men att det inte längre finns några bevis som tyder på att 

antagandet fungerar idag och att rapporteringstiden avspeglar det rapporterade 

resultatet. Författarna baserar sitt antagande på att själva rapporteringsprocesserna har 

utvecklats kraftigt under två decennier och att dåliga resultat samt nyheter 

nödvändigtvis inte behöver påverka rapporteringstiden. Av dessa orsaker har författarna 

valt att undersöka rapporteringstiden och det publicerade resultatet ur en mer modern 

synvinkel som även undersöker analytikers prognoser och onormala inkomster. 

Undersökningen vars sampel består av finansiell data från 1980- och 1990-talet visar att 

det inte förekommer några som helst samband mellan goda nyheter och en tidig 

rapportering. Undersökningen visar även att det förekommer väldigt svaga samband 

mellan dåliga nyheter och fördröjd rapportering. Som en orsak till detta nämner 

författarna att företagen kan dra ut på publicerandet av dåliga resultat för att hinna 

förbereda sig för den kritik som de kommer att måsta möta. Begley och Fischer 

undersöker även ifall marknaden och analytiker fortsättningsvis förlitar sig på teorin om 

goda nyheter, tidig rapportering samt dåliga nyheter, sen rapportering. Resultatet visar 

att det förekommer mycket svaga samband mellan analytikernas estimat och 

rapporteringstiden. Vissa samband går att finna mellan tidig rapportering och positiva 

analytikerestimat, medan det inte förekommer några samband mellan negativa 

analytikerestimat och sen rapportering.  

Bagnoli, Kross och Watts (2002) har likt Begley och Fischer (1998) undersökt ifall en sen 

rapportering innebär dåliga nyheter. Deras undersökning baserar sig på 26 000 

rapporterings år under perioden 1995 till 1998. Datan är tagen ifrån ”First Call 

Corporation”, vilket är ett institut som sedan 1995 samlat in information om företagens 

uppskattade och verkliga rapporteringsdagar. Även denna undersökning baserar sig på 

tidigare antagande om att en försenad rapportering innebär dåliga nyheter, medan en 

tidig rapportering innebär goda nyheter. Undersökningen visar att antagandet om sen 



17 
  

rapportering i själva verket innebär sämre nyheter och att ju fler dagar rapporten 

försenas, desto värre är nyheterna. Undersökningen visar att den rapporterade vinsten 

per aktie i snitt avskiljer sig en cent ifrån analytikernas estimat för varje dag som 

rapporten försenas. Exempelvis är resultat överraskningen 10 cent ifall rapporten ges ut 

10 dagar senare än vad man ursprungligen angett. Likt Begley och Fischers (1998) 

resultat, visar undersökningen att det inte förekommer några som helst samband mellan 

tidig rapportering och goda nyheter. Undersökningen visar även att investerare tenderar 

följa antagandet om sen rapportering och dåligt resultat. Enligt undersökningen 

tenderar aktiepriser att sjunka dagen efter att företag missat sin planerade 

publikationsdag, och detta fortsätter fram tills att rapporten slutligen publiceras. Bagnoli 

et al. finner också att investerare reagerar aggressivare till tidig rapportering, vare sig det 

publicerade resultatet är bättre eller sämre än förväntat. Således anser författarna att 

rapporteringstidpunkten innehåller värdefull information för både analytiker och 

investerare. 

Abernathy, Kubick och Masli (2018) har i sin tur valt att undersöka ifall ledingens 

kompetens påverkar rapporteringstidtabeller. Detta gör författarna genom att 

undersöka diverse typer av humankapital inom företagsledningen, samt hur dessa kan 

påverka rapporteringstiden. Undersökningen baserar sig på 38 476 rapporterings år 

mellan åren 2003 och 2014. Rapporteringstiden mäts genom tre olika tidsseriemått; 

tiden det tar för företaget att publicera det första oreviderade resultatet, tiden det tar för 

företaget att publicera ett reviderat bokslut samt ifall företaget lämnar in bokslutet inom 

lagstadgad tid. Enligt författarna kan det första måttet till viss mån avspegla ledningens 

förtroende och kompetens inom den interna rapporteringen. Eftersom ledningen mycket 

långt har stort inflytande över rapporteringsprocessen, påverkar deras kompetens 

tidtabellen för den interna rapporteringen. Det andra måttet mäter hur effektivt 

revisionen utförs. Detta mäter inte bara revisorernas effektivitet, utan även hur effektivt 

ledningen lyckas bistå revisorerna och hjälpa dem genom själva revisionsprocessen. Det 

sista måttet kollar huruvida ledningen är kapabla att lämna in sina rapporter inom den 

utsatta tidpunkten. Resultaten ifrån undersökningen visar samband mellan tidig 

rapportering och en mer kompetent ledning. Tidsaxeln för både det första oreviderade 

bokslutet och det slutliga reviderade bokslutet är signifikant kortare ifall ledningen har 

högra kompetens. Undersökningen visar också att företag med en kompetent ledning är 

mindre sannolika att lämna in sina finansiella rapporter sent. Således visar författarna 

genom sin studie att humankapital har stort inflytande på själva rapporteringsprocessen, 

vilket i sin tur även kan ha inflytande på företagets finansiella resultat.  
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Johnson och So (2018) har undersökt ifall företagens preliminära publikationsdagar kan 

kopplas till det publicerade resultatet och marknadens reaktioner. Till skillnad från flera 

tidigare undersökningar, undersöker författarna inte de egentliga publikationsdagarna, 

utan de preliminära publikationsdagarna som blivit allt mer allmänt förekommande. 

Dessa ger intressenter en uppfattning om när företagen har som avsikt att ge ut sina 

finansiella rapporter och publicera sina resultat. Detta kan ses som en signal gällande 

hurdant resultat som kommer att publiceras, ifall det är så att investerare och analytiker 

förlitar sig på teorin om tidig rapportering -goda nyheter, sen rapportering – dåliga 

nyheter. Författarna undersöker fenomenet genom att se hur marknaden reagerar till 

dessa preliminära publikationsdatum. Datan består av 18 959 redovisningsperioder 

mellan åren 2006 och 2013. Genom ett antal olika regressionsanalyser kan 

undersökningen visa att intressenter antyder att de preliminära publikationsdatumen 

avspeglar det finansiella resultatet i form av tidig rapportering -goda nyheter, sen 

rapportering – dåliga nyheter, men att kapitalmarknaden trots detta inte reagerar 

betydligt på dessa signaler. Som en orsak kan man anta de stora 

transaktionskostnaderna samt brist på finansiell data för att ta större beslut.   

Noh, So och Verdi (2020) har undersökt hur kalenderrotation påverkar mängden 

uppmärksamhet som företag får vid publikation av finansiella rapporter. Eftersom flera 

företag har en specifik tidpunkt i form av första vardagen i månaden eller första specifika 

veckodagen i månaden, kan dessa variera aningen beroende på när månadsskiftet 

inträffar eller när denna specifika veckodag inträffar. Ifall företaget följer dylika 

publikationsmönster kan företagets ledning inte påverka när de finansiella rapporterna 

publiceras. Således, har författarna valt att undersöka hur dylik kalenderrotation 

påverkar synligheten som företags finansiella rapporter får, beroende på när de 

publicerats. Samplet för undersökningen består av 19 252 företagskvartal mellan åren 

2004 och 2017. Alla företag inkluderade i samplet skall ha följt ett kalenderspecifikt 

publikationsmönster minst fyra år i rad. Ifall ett företags rapporteringstidpunkt avvikit 

det minsta, och således inte uppfyller kraven, har det exkluderats ur samplet. 

Undersökningen visar att företag vars rapporteringsdag infaller senare under veckan till 

följd av kalenderrotation, får mera uppmärksamhet i medier, av både investerare som 

analytiker. Således kan man säga att publiceringsdagen av de finansiella rapporterna är 

av stor betydelse och att kalenderrotation påverkar mängden intresse som företagens 

resultatrapportering får.  
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3.3 Samband mellan rapporteringstid och resultatmanipulering 

Chai och Tung (2002) har valt att undersöka ifall företag som publicerar sina finansiella 

rapporter senare verkligen utför mer resultatmanipulering än de företag som publicerar 

sina finansiella rapporter i tid. Undersökningen som baserar sig på antagandet om goda 

nyheter tidigt, dåliga nyheter sent, utförs på totalt 2045 sent rapporterande företag 

mellan åren 1991 och 1994. Enligt författarna föredrar ledningen ofta att utföra 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering eftersom det är svårt för utomstående 

intressenter att kontrollera dessa. En annan orsak som stöder populariteten av 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering är att denna typ kan utföras i efterhand. 

(Schipper 1989). Av denna orsak har Chai och Tung valt att specifikt undersöka 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering, istället för kassaflödesbaserad 

resultatmanipulering. Kassaflödesbaserad resultatmanipulering är även svårare att 

upptäcka och mäta, eftersom det inte alltid är lätt och möjligt att avgöra vad som anses 

som kassaflödesbaserad resultatmanipulering. Undersökningen använder sig av den 

modifierade Jones modellen (Dechow et al. 1991) för att mäta mängden 

resultatmanipulering. Resultatet visar att företag som rapporterar sent har mer 

resultatsänkande onormala periodiseringar under åren för sen rapportering. Detta i sin 

tur betyder att de som rapporterar sent utnyttjar resultatminskande periodiseringar för 

att gagna framtida resultat och eventuella resultatbaserade belöningar för 

företagsledningen. Undersökningen visar även att ju senare företagen rapporterar, desto 

mer resultatmanipulering förekommer det i de finansiella rapporterna. Detta kan 

förklaras genom den så kallad teorin om stålbad. Ifall företaget presterar dåligt ett år, 

utnyttjar man ofta detta resultat för att få ett bättre resultat i framtiden. Både 

företagsledningen, investerare och övriga intressenter kan anse att det är bättre med ett 

riktigt dåligt år som följs av flera bättre år, än att det kommer flera lite sämre år följda av 

varandra. Författarna anser att deras undersökning visar att det är nödvändigt och 

viktigt för företag att publicera de finansiella rapporterna i rätt tid, eftersom detta kan 

minska informationsasymmetri och gagna marknadseffektivitet.   

Även Lee och Son (2009) har undersökt sambandet mellan resultatmanipulering och 

rapporteringstiden. För att bättre förstå vad som de facto påverkar rapporteringstiden 

har författarna valt att dela in rapporteringstiden i två komponenter; en som förklarar 

tiden det tar för ledningen att fastställa ett oreviderat bokslut samt en annan komponent 

som undersöker tiden det tar för revisorerna att utföra revisionen. Som orsak till detta 

motiverar författarna att den slutliga nivån av resultatmanipulering beror på ledningens 

initiativ till att vidta periodiseringsbaserad resultatmanipulering samt revisorernas 
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motiv till att minska andelen periodiseringsbaserad resultatmanipulering för att de 

finansiella rapporterna slutligen skall ge en rättfärdig bild av företagets finansiella 

prestation.  

Undersökningen visar att det förekommer ett större samband mellan negativ 

resultatmanipulering och revisorernas tid att granska de finansiella rapporterna. Enligt 

undersökningen förekommer det således mindre resultatmanipulering ifall det tagit 

längre tid för revisorerna att revidera bolaget eller ifall revisionen inte är klar inom utsatt 

tid. Detta kan enligt författarna förklaras med att revisorer hellre tar längre tid på sig att 

granska bolaget för att kunna säkra kvaliteten, än att riskera tvister. Däremot finner 

undersökningen inga samband mellan ledningens tid att publicera de finansiella 

rapporterna och resultatmanipulering. Således visar undersökningen att ju längre tid det 

tar för ett företag att publicera sina slutgiltiga finansiella rapporter, desto mindre 

resultatmanipulering förekommer det i rapporteringen. Som orsak anses att revisionen 

varit grundligare vilket i sin tur tyder på mindre resultatmanipulering.  

3.4 Sammanfattning 

Givoly och Palmons (1982) undersökning visar att företag tenderar att publicera sina 

dåliga resultat senare för att ha tid att manipulera resultatet. Även Trueman (1990) för 

fram att företag kan dra ut på tiden för publicerandet av de finansiella rapporterna för 

att ha tid att utföra periodiseringsbaserad resultatmanipulering. Trueman lyfter även 

fram att företag tenderar skjuta upp publicerandet av dåliga nyheter ifall de förväntar sig 

att det kommer publiceras övriga dåliga nyheter inom deras industri vilka kan rättfärdiga 

deras egna dåliga nyheter. Ytterligare en orsak till sen rapportering anses vara att företag 

i vissa situationer vill dra ut på tiden för publicerandet av rapporterna ifall det anses att 

detta kunde påverka aktiepriset eller ett eventuellt kontrakt på ett negativt sätt. Dessa 

ovannämnda teorier är motstridiga till ett antal tidigare undersökningar  vilka visat att 

företag som publicerar sina finansiella rapporter senare har mindre 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering (Lee och Son 2009). En orsak till detta 

anses vara noggrannare revision som i sin tur minskar mängden resultatmanipulering.  

Eftersom tidigare undersökningar om bakomliggande orsaker till rapporteringstiden  

och sambandet mellan rapporteringstiden och resultatmanipulering till viss mån visat 

motstridiga resultat, (Johnson och So (2018), Abernathy, Kubick och Masli (2018), 

Bagnoli, Kross och Watts (2002), Begley och Fischer (1998)) finner jag det viktigt och 
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intressant att undersöka ifall resultatmanipulering inom finländska noterade bolag 

verkligen har ett samband med rapporteringstiden. 
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4 METODIK 

I detta kapitel presenteras den empiriska delen av avhandlingen där sambandet mellan 

resultatmanipulering och rapporteringstid undersöks. Här presenteras datasamplet, 

metoderna för undersökningen, variabler, regressionsmodeller samt hypotesbildningen. 

4.1 Datainsamling och sampel 

För att genomföra undersökningen krävs inte bara finansiell information, utan även 

information om när företagen publicerat sina årsrapporter. Denna information finns 

tillgänglig i Compustat databasen, som innehåller finansiell information om företag 

globalt. Compustat databasen har även en variabel för när årsrapporten är publicerad. 

Denna variabel heter ”Final Date” (FDATE). 

För att få jämförbar data, tas all finansiell data för finländska börsnoterade företags 

balansräkning, resultaträkningar och kassaflödesanalys under perioden 2005–2019 

ifrån Compustat. Därtill måste variabeln FDATE inkluderas i samplet. Ur samplet 

utesluts därefter alla företag verksamma inom finans-, försäkrings- och 

fastighetssektorn. Dessa företags finansiella rapporter, periodiseringar och 

kapitalstruktur är avvikande och regleras annorlunda. Eftersom dessa företag följer 

branschspecifika regleringar, avviker även deras periodiseringar ifrån övriga bolags. 

Således är dessa inte jämförbara med övriga företag och undersökningen skulle bli 

missvisande. Dessa företag identifieras genom en industri klassificeringskod (SIC) som 

ligger mellan 6000 och 6999. Även alla företag vars information inte är fullständig i 

databasen eller vars finansiella information inte finns tillgänglig exkluderas ur samplet. 

Eftersom undersökningen i flera fall använder sig av variabler med genomsnittliga 

värden för två år i rad, utesluts första årsobservationen automatiskt eftersom det för 

denna inte är möjligt att räkna nyckeltal. Efter att ha exkluderat företag på grund av 

ovannämnda orsaker, utgår undersökningen från ett sampel som består av totalt 117  

företag och 1024 årsobservationer. Nedan en sammanfattande tabell över samplet.  

Tabell 1   Sampel urval 

Totala antalet företag innan uteslutning 157 

Företag inom finans-, försäkrings- och fastighetsbranschen 23 

Företag vars rapportering varit ofullständig 17 

Antal företag i samplet 117 

Antal årsobservationer  1024 
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4.2 Forskningsmetod 

Denna avhandling fokuserar likt Sundvik (2017) på redovisningsmässig 

resultatmanipulering, trots att resultatmanipulering även kan göras genom verkliga 

beslut och aktiviteter för att påverkar kassaflödet (Walker 2013). Rapporteringstiden i 

sin tur undersöks genom total fördröjning. Således utgår vi ifrån en regressionsmodell 

där graden av resultatmanipulering antar den beroende variabeln medan 

rapporteringstiden räknad i dagar antar den oberoende variabeln. 

4.2.1 Beroende variabler 

För att undersöka mängden av resultatmanipulering kommer undersökningen att 

använda sig av två mått; mängden totala periodiseringar samt onormala periodiseringar. 

Mängden totala periodiseringar avspeglar resultatkvaliteten och 

periodiseringskvaliteten, vilket i sin tur berättar nivån av resultatmanipulering. Ifall ett 

företag har högre nivåer av periodiseringar i proportion med dess resultat, tyder det på 

att periodiseringarna står för en större del av resultatet och att det således förekommer 

mer resultatmanipulering (Dechow, Ge & Schrand 2010).   

Undersökningen använder sig av DeAngelos (1986) metod för att undersöka mängden 

totala periodiseringar (TACC) enligt kassaflödesanalysen. Enligt denna metod kan totala 

periodiseringar identifieras genom att subtrahera det operativa kassaflödet ifrån 

vinsten/förlusten före extraordinära poster. Därefter divideras måttet med totala 

tillgångar i slutet av föregående år (LAGTA), för att bättre förutspå totala kommande 

periodiseringar som företaget haft på tillgångar vid inledandet av verksamhetsperioden. 

Formeln för TACC ser ut som följande: 

 

𝑇𝐴𝐶𝐶 =
𝐼𝐵𝐶 − 𝑂𝐴𝑁𝐶𝐹

𝐿𝐴𝐺𝑇𝐴
 

Där: 

TACC = Totala Periodiseringar 

IBC = Vinst / förlust före extraordinära poster 

OANCF = Operativt kassaflöde 

LAGTA = Totala tillgångar i slutet av föregående räkenskapsperiod 
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Förutom totala periodiseringar undersöks även mängden onormala periodiseringar. 

Undersökningen använder den modifierade Jones modellen (Dechow et al. 1995) för att 

undersöka onormala periodiseringar i årsrapporterna. Enligt Jones formel kan onormala 

periodisering identifieras genom att undersöka skillnaden mellan totala periodiseringar 

och den årliga förändringen i försäljning och anläggningstillgångar. Enligt den modellen 

står onormala periodiseringar för majoriteten av alla periodiseringsbaserad 

resultatmanipulering. Eftersom onormala periodiseringar är en komponent utav de 

totala periodiseringarna, bör denna komponent identifieras. Detta görs genom en första 

regressionsanalys som ger oss residualen. Residualen som är en komponent av de totala 

periodiseringarna ger oss mängden onormala periodiseringar i proportion till de totala 

periodiseringarna. Jones formel ser ut som följande: 

 

𝑇𝐴𝐶𝐶

𝐿𝐴𝐺𝑇𝐴
 = 𝛼0 + 𝛼1𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐸 + 𝛼2𝐷𝑅𝐸𝑉 + 𝛼3𝑃𝑃𝐸 + ℯ 

 

Där: 

TACC = Totala periodiseringar 

LAGTA = Totala tillgångar i slutet av föregående räkenskapsperiod 

INVERSE = 
1

𝐿𝐴𝐺𝑇𝐴
 

DREV = 
𝛥𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆− 𝛥𝑅𝐸𝐶

𝐿𝐴𝐺𝑇𝐴
 

PPE = 
𝑃𝑃𝐸

𝐿𝐴𝐺𝑇𝐴
 

ℯ = Residualen 
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Formeln kan brytas ner i ytterligare mindre komponenter: 

 

𝑇𝐴𝐶𝐶

𝐿𝐴𝐺𝑇𝐴
 = 𝛼0 + 𝛼1 (

1

𝐿𝐴𝐺𝑇𝐴
) + 𝛼2 (

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆 − Δ𝑅𝐸𝐶

𝐿𝐴𝐺𝑇𝐴
) + 𝛼3 (

𝑃𝑃𝐸

𝐿𝐴𝐺𝑇𝐴
) + ℯ 

 

Där: 

TACC = Totala periodiseringar 

LAGTA = Totala tillgångar i slutet av föregående räkenskapsperiod 

SALES = Förändringen i försäljning mellan räkenskapsåret innan och pågående 
räkenskapsår 

REC = Förändringen i fodringar mellan räkenskapsåret innan och pågående räkenskapsår 

PPE = Materiella anläggningstillgångar 

ℯ = Residualen 

 

4.2.2 Oberoende variabel 

För att undersöka rapporteringstiden, använder undersökningen FDATE variabeln ifrån 

Compustat databasen. Undersökningen använder sig av global data som innehåller 

information om företagens årsrapportering. Variabeln berättar i datumformat när 

företaget publicerat sitt slutliga årsbokslut och finansiella rapporter. Eftersom FDATE-

variabeln är i datumformat, måste denna ändras om till en variabel som är jämförbar 

med andra företag och räkenskapsperioder. Därför modifierar vi datan så att FDATE 

motsvarar total fördröjning för alla observationer. Total fördröjning räknas som antalet 

dagar sedan y. I denna undersökning är sista dagen för räkenskapsåret y och således får 

vi den totala fördröjningen genom att räkna antalet dagar från y fram till FDATE. Denna 

konvertering är nödvändig eftersom alla företag inte följer en kalendervis 

räkenskapsperiod.  
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4.2.3 Kontrollvariabler  

För att inte undersökningen skall vara missvisande inkluderas ett antal kontrollvariabler 

i regressionsanalysen. Kontrollvariablernas uppgift är att utesluta möjligheten att den 

beroende variabeln i själva verket inte beror på den oberoende variabeln. Med andra ord 

finns det en möjlighet att det förekommer ett samband mellan resultatmanipulering och 

rapporteringstiden, men att sambandet egentligen orsakas av någon helt annan faktor, 

som både resultatmanipulering och rapporteringstiden i sin tur har ett samband mellan. 

Detta samband skulle kallas för ett spuriöst samband (Karlsson & Wu (2012)). 

Kontrollvariablerna i denna undersökning har valts på basis av tidigare forskningar inom 

ämnet. Undersökningen använder sig både av finansiella mått och nyckeltal, samt 

dummyvariabler som antar värdet 1 ifall de uppfyller kraven för variabeln och 0 ifall de 

inte uppfyller kraven. Nedan en beskrivning av variablerna samt vad tidigare forskningar 

visat gällande variablerna.  

En av de vanligaste kontrollvariablerna i diverse undersökningar är storlek. Stor del av 

den tidigare ekonomisk forskning har inkluderat denna kontrollvariabel. Så är det även 

med tidigare forskning inom ämnet resultatmanipulering. Flera tidigare forskningar har 

visat att det förekommer ett negativt samband mellan resultatmanipulering och storlek. 

(Chih, Shen & Kang (2008), Lee & Choi (2002) Ishak, Haron, Salleh & Rashid (2011)) 

Som orsak nämns ofta att större bolag har större press utifrån vilket gör att de granskas 

noggrannare av utomstående intressenter. Större bolag har även starkare intern och 

extern kontroll, vilket anses hindra resultatmanipulering till viss mån. Det finns även 

undersökningar som i motsats visar att det förekommer ett samband mellan storlek och 

resultatmanipulering (Richardson, Tuna & Wu (2002). Som orsak anses även här att 

större bolag har en större press utifrån, och att detta i sin tur skulle leda till att företagen 

utför aggressivare resultatmanipulering för att uppnå på förhand bestämda mål. I denna 

undersökning kommer storlek att mätas i form av den naturliga logaritmen av företagens 

totala tillgångar. Storleken betecknas som ”Size”. 

Skuldsättningsgrad är en annan mycket vanlig kontrollvariabel inom tidigare 

undersökningar. Skuldsättningsgraden kan exempelvis ange hur mycket skulder som ett 

företag har i proportion till det övriga kapitalet inom bolaget som är eget. Tidigare 

undersökningar har visat både positiva samband ((Cormier & Magnan (2003), Sweeney 

(1994)) och negativa samband (Dechow och Skinner (2000)) mellan en hög 

skuldsättningsgrad och förekomsten av resultatmanipulering. Undersökningarna som 
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visat ett positivt samband argumenterar för att belånade företag ofta ingått 

resultatbundna avtal med skuldgivare, vilket resulterar i att företag på alla vis strävar till 

att uppnå de på förhand uppsatta målen. Således kan högre skuldsättningsgrad 

associeras med högre värden av resultatmanipulering. I motsats till ovannämnda 

antaganden har  det inom tidigare forskning argumenterats för  ett negativt samband 

mellan skuldsättningsgrad och resultatmanipulering. (Dechow och Skinner 2000) Enligt 

detta antagande skulle mer skuldsatta företag i mindre skala utföra resultatmanipulering 

i mån om att påverka resultatet. Detta antagande gäller framför allt inom företag 

finansierade med eget kapital. Ifall ett företags ägare står för större andel av företagets 

totala belånade kapital , kommer dessa att noggrannare observera och bevaka den 

finansiella rapporteringen. Därmed skulle det förekomma mindre periodiseringsbaserad 

resultatmanipulering inom företag vars totala skuld till större delar består av eget 

kapital. I denna undersökning kommer skuldsättningsgraden att räknas som företagets 

totala långfristiga skulder delat på de totala ägarfinansierade egna kapitalet och 

markeras som ”D/E”. 

Undersökningens tredje kontrollvariabel är ”ROA”, vilket är ett nyckeltal för lönsamhet 

och visar avkastning på det totala kapitalet. Kothari, Leone och Wasley (2005) har i sin 

undersökning argumenterat för att avkastning på totalt kapital är ett omfattande och 

pålitligt sätt att jämföra lönsamheten i form av en kontrolvariabel. Författarnas 

undersökning visar ett starkt samband mellan mindre resultatmanipulering och hög 

avkastning på totalt kapital. I motsats till Kothari et al. har Dechow et al. (1995) 

argumenterat för att högre lönsamhet kan associeras med mer resultatmanipulering 

mätt i form av periodiseringar. Denna undersökning räknar ROA som intäkter före 

extraordinära poster delat med totala tillgångar.  

Undersökningens sista kontrollvariabler är olika dummyvariabler för 

verksamhetsområden och årtal. Variablerna ”IND1” till ”IND6” betecknar den industri 

eller verksamhetsområde som företaget är verksam inom. Denna variabel är en 

dummyvariabel som antar värdet ett ifall bolaget hör till en viss industri och värdet noll 

ifall bolaget inte tillhör industrin i fråga. Vi identifierar sex olika industrier eller 

verksamhetsområden på basis av företagens SIC-kod (Standard Industrial Classification 

Code). Dessa industrier är; byggnation, tillverkning, transport och kommunikation, 

partihandel och detaljhandel, serviceverksamhet samt offentlig förvaltning. 

Undersökningen använder samma princip om dummyvariabler för olika årtal. En 

observation antar värdet ett (1) ifall observationen anser året ifråga, och noll (0) ifall 
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observationen inte tillhör året som kontrolleras. Åren 2006 till 2019 har alla en egen 

dummyvariabel. Likt dummyvariablerna för industrierna, antar årtalsdummyn värdet 

ett ifall observationen hör till året i fråga och noll ifall observationen inte hör till det 

undersökta året. 

 

Tabell 2 Undersökningens variabler 

Förkortning Definition 

TACC Totala periodiseringar 

DACC Onormala periodiseringar 

FDATE Antal dagar från verksamhetsperiodens sista dag till publikation 

SIZE Storlek 

D/E Skuldsättningsgrad  

ROA Lönsamhet räknat i form av avkastning på kapital 

IND 1 Dummyvariabel som antar värdet 1 ifall observationen har SIC kod 1000-1999 

IND 2 Dummyvariabel som antar värdet 1 ifall observationen har SIC kod 2000-2999 

IND 3 Dummyvariabel som antar värdet 1 ifall observationen har SIC kod 3000-4999 

IND 4 Dummyvariabel som antar värdet 1 ifall observationen har SIC kod 5000-5999 

IND 5 Dummyvariabel som antar värdet 1 ifall observationen har SIC kod 7000-8999 

IND 6 Dummyvariabel som antar värdet 1 ifall observationen har SIC kod 9000-9999 

2006 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2006 

2007 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2007 

2008 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2008 

2009 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2009 

2010 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2010 

2011 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2011 

2012 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2012 

2013 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2013 

2014 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2014 

2015 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2015 

2016 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2016 

2017 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2017 

2018 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2018 

2019 Dummyvariabel som antar värdet 1 för året 2019 
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4.3 Deskriptiv statistik 

Diagrammet nedan beskriver samplets fördelning över diverse industrier. Till 

Byggnadsindustrin hör alla företag med en SIC kod mellan 1000 och 1999. Till 

tillverkningsindustrin, som är den största industrin, hör alla företag med en SIC kod 

mellan 2000 och 2999. Alla företag med en SIC kod som är mellan 3000 och 4999, 

klassificeras som Transport och Kommunikations företag. SIC-kod 5000 till 5999 

representerar parti- och detaljhandlar, medan serviceverksamheter har en SIC kod från 

7000 till 8999. Den sista industrin som även är den minsta, är offentlig förvaltning. 

Företag som hör till denna industri har en SIC-kod större än 9000. 

 

Figur 1 Fördelning av sampel över industrier 
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Tabell 3 Deskriptiv statistik före winsorisering 

  TACC DACC FDATE SIZE D/E ROA 

Medelvärde 0,095 0,000 134,071 5,492 0,572 0,748 

Standardfel 0,126 0,016 9,165 0,064 0,144 0,764 

Medianvärde -0,044 -0,020 73,000 5,283 0,326 0,035 

Standardavvikelse 4,046 0,517 293,266 2,059 4,610 24,462 

Varians 16,368 0,267 86005,196 4,239 21,250 598,398 

Toppighet 970,602 486,545 63,064 -0,673 380,771 1000,283 

Snedhet 30,857 21,369 7,351 0,224 10,140 31,427 

Variationsvidd 129,943 14,325 3453,000 11,117 183,151 847,004 

Minimum -2,249 -1,663 27,000 -0,405 -74,303 -68,800 

Maximum 127,695 12,662 3480,000 10,712 108,847 778,204 

Summa 97,095 0,000 137289,000 5623,826 586,197 766,448 

Antal 1024 1024 1024 1024 1024 1024 

 

Tabellen ovan beskriver variablernas statistisk natur. Eftersom dummyvariablerna 

endast antar värdena noll och ett, har dessa av praktiska skäl exkluderats ur tabellen. Ur 

tabellen kan man se att flera variabler har ett kraftigt växlande maximum och minimum 

i proportion till medelvärde, median och standardavvikelse. Dessa avvikande värden är 

ett resultat av enskilda observationer som avviker kraftigt ifrån de övriga 

observationerna. Dessa avvikande värden kallas för outliers. Förekomsten av outliers 

kan bero på flera olika saker. Det kan ha uppstått ett fel i mätningsprocessen, ett fel då 

datan behandlats, eller bero på att datan inte hör till samplet. Möjligheten att det inte är 

ett fel förekommer också, och av den orsaken bör man vara försiktig att inte utesluta alla 

observationer som är avvikande (Ghosh & Vogt 2012). 

4.3.1 Winsorisering och uteslutning 

Bilaga 1 illustrerar visuellt variablernas observationer och de kraftigt avvikande värdena. 

För att undvika extrema observationer som kraftigt varierar ifrån de övriga 

observationerna winsoriseras datan. Winsorisering innebär att man att man undersöker 

alla observationer inom en viss percentil. I denna undersökningen winsoriserar vi all 

data under percentil 1 och över percentil 99. Detta innebär att alla observationer inom 

dessa percentiler korrigeras till ett värde närmare medelvärde. Således undviker man att 

undersökningen blir snedvriden och ger ett missvisande resultat till följd av felaktig data. 

Det är även viktigt att inte winsorisera datan för mycket. Således formas datan allt 

närmare medelvärdet, och de enskilda observationerna får en allt mindre betydelse, 

vilket leder till att samplet blir allt svagare. (Ghosh & Vogt 2012) Tabell 4  samt bilaga 2 
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illustrerar variablernas statistiska karaktär efter att de avvikande variablerna korrigerats 

genom winsorisering. Det framkommer tydligt att de avvikande observationerna 

korrigerats närmare medeltalet vilket kan urskiljas både visuellt i bilaga 1, samt i tabellen 

nedan där Maximala och minimala värden korrigerats närmare medelvärdet. 

Variablerna som winsoriserats markeras med _W, men dess ursprungliga beteckning 

används fortsättningsvis i den löpande texten av denna undersökning. 

Tabell 4 Deskriptiv statistik efter winsorisering 

  TACC_W DACC_W FDATE_W SIZE_W D/E_W ROA_W 

Medelvärde -0,047 -0,020 124,139 5,494 0,461 0,011 

Standardfel 0,004 0,004 6,553 0,064 0,023 0,005 

Medianvärde -0,044 -0,020 73,000 5,283 0,326 0,035 

Standardavvikelse 0,114 0,115 209,696 2,037 0,747 0,146 

Varians 0,013 0,013 43972,480 4,150 0,558 0,021 

Toppighet 33,424 25,169 29,383 -0,793 19,077 15,779 

Snedhet 1,414 1,511 5,206 0,239 3,455 -3,409 

Variationsvidd 2,000 2,000 1556,970 8,352 6,657 1,123 

Minimum -1,000 -1,000 33,230 1,689 -1,552 -0,854 

Maximum 1,000 1,000 1590,200 10,041 5,105 0,268 

Summa -48,279 -20,065 127118,730 5626,244 472,249 11,323 

Antal 1024 1024 1024 1024 1024 1024 

 

Efter att variablerna winsoriserats kan man fortsättningsvis se att variabeln FDATE_W 

har flera tydligt avvikande observationer. En möjlighet är att winsorisera datan med fler 

percentiler. Således skulle fler avvikande observationer korrigeras närmare medeltalet. 

(Ghosh & Vogt 2012) Eftersom dessa observationer för variabeln FDATE_W är kraftigt 

avvikande från de övriga observationerna, kommer denna undersöknigne att utesluta 

variablerna istället föra att winsorisera dem med fler percentiler. Detta eftersom 

variablerna med stor sannolikhet är extrema, och skulle således ge ett missvisande och 

felaktigt resultat. Undersökningen utesluter alla observationer på över 124 dagar. Valet 

av antal dagar baserar sig på bokföringslagens 3 kapitel 6 § som fastställer att aktiebolag 

är förpliktade att upprätta bokslut inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång. 

(Finlex 2006) Efter uteslutningen består det slutliga samplet av 834 observationer. 
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Tabell 5 Deskriptiv statistik efter uteslutning 

  TACC_W DACC_W FDATE_W SIZE_W D/E_W ROA_W 

Medelvärde -0,046 -0,016 72,583 5,803 0,425 0,022 

Standardfel 0,003 0,003 0,577 0,070 0,015 0,004 

Medianvärde -0,042 -0,012 71,000 5,719 0,354 0,037 

Standardavvikelse 0,076 0,087 16,668 2,007 0,429 0,118 

Varians 0,006 0,007 277,838 4,030 0,184 0,014 

Toppighet 17,069 9,103 0,132 -0,916 9,045 21,446 

Snedhet 0,884 -0,075 0,261 0,152 1,502 -3,652 

Variationsvidd 1,217 1,282 90,770 8,352 4,542 1,123 

Minimum -0,557 -0,673 33,230 1,689 -1,552 -0,854 

Maximum 0,660 0,609 124,000 10,041 2,990 0,268 

Summa -37,947 -13,085 60534,530 4839,348 354,510 18,010 

Antal 834 834 834 834 834 834 

 

Tabell 6 Slutligt sampel 

Antal årsobservationer innan uteslutning av extrema FDATE_W 1024 

Antal årsobservationer efter uteslutning av extrema FDATE_W  834 

 

4.3.2 Normalfördelning 

Efter uteslutningen av observationer granskas samplets normalfördelning. 

Normalfördelning är ett spridningsmått som berättar hur samplets observationer är 

fördelade. För att ett sampel skall vara totalt normalfördelat bör hälften av alla 

observationer ligga över medelvärdet och hälften under medelvärdet. Total 

normalfördelning kräver även att  68% av alla observationer förekommer inom en 

standardavvikelse ifrån medelvärdet. Att ett sampel skulle vara fullständigt 

normalfördelat är dock orealistiskt. I tabell 5 kan man se diverse variabels snedhet och 

toppighet. Snedheten berättar hur observationerna är fördelade kring medelvärdet- 

Toppighet berättar hur toppig eller flat normalfördelningskurvan är. Desto mindre 

snedhet och toppighet som variablerna har, desto mer normalfördelade är 

observationerna. Ur tabellen kan man se att diverse variabler har en snedhet som ligger 

rätt nära noll. Detta är positivt eftersom det tyder på att normalfördelningskurvan inte 

är snedvriden i en viss riktning. Vissa värden har en högre toppighet än andra värden 

vilket tyder på att normalfördelningskurvan är spetsig. Jämför man dessa värden med 

värdena i tabell 3 och 4 kan man se att både toppigheten och snedheten minskat drastiskt 

efter uteslutning och winsorisering. Exempelvis hade kontrollvariabeln ROA innan 
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winsorisering och uteslutning en toppighet på 1000,283, medan dess toppighet i det  

slutliga samplet endast var 21,446. Variablernas toppighet och snedhet är slutligen så 

pass små att samplet anses tillräckligt normalfördelat för att kunna användas i 

regressionsanalyserna utan vidare åtgärder. Ytterligare granskning av normalfördelning 

kan utföras genom ett Chi i kvadrat test. Detta är inte nödvändigt i denna undersökning 

med tanke på den deskriptiva statistik som beskrivits i tabell 5. Således anses samplet 

tillräckligt normalfördelat för att kunna användas i regressionsanalyserna  (Djurfeldt et 

al. 2010). 

4.3.3 Homoskedasticitet  

För att ett sampel skall vara fungerande och giltigt i en multivariat OLS-analys bör även 

förekomsten av heteroskedasticitet testas. Heteroskedasticitet innebär att det bland 

observationerna förekommer en ojämn spridning bland regressionskoefficienterna. Ifall 

heteroskedasticitet förekommer är variansen bland residualerna inte konstanta och 

regressionsanalysen kommer således att påverkas negativt. För att en regressionsanalys 

skall fungera möjligast bra och ge möjligast korrekt svar bör den vara homoskedastisk. 

Detta är motsatsen till heteroskedastisk och innebär att residualerna är möjligast små 

och samlade kring regressionslinjen. Regressionslinjen står för medelvärdet av 

regressionskoefficienterna. Vi undersöker samplets heteroskedasticitet genom ett 

Breusch-Pagantes test (Djurfeldt et al. 2010). 

Resultaten ifrån Breusch-Pagantes testet ger relativt höga värden för undersökningens 

modeller. Detta tyder på att det till viss mån förekommer heteroskedasticitet. För att 

vidare undersöka detta görs sambandstest för regressionsmodellerna. Ett sambandstest 

visar illustrativt hur observationerna är spridda i samplet. Eftersom testet (Bilaga 4) 

visar att observationerna är relativt jämt spridda och har en tydlig  homoskedastisk 

struktur, antar undersökningen att det förekommer relativt lite heteroskedasticitet. Det 

stora antalet observationer gör att enstaka uteliggare inte har någon större betydande 

inverkan på undersökningen. 

4.3.4 Multikollinearitet 

Slutligen undersöks samplets multikollinearitet. Multikollinearitet innebär att  två eller 

flera kontrollvariabler samt den oberoende variabeln har en kraftig korrelation. Ifall 

multikollinearitet förekommer försvagas regressionsmodellens förklaringsgrad, 

eftersom de korrelerande variablerna förklarar samma sak. Att inkludera oberoende 

variabler med hög korrelation är inte till någon fördel för undersökningen. Dessa  
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korrelerande variabler kommer med stor sannolikhet att förklara samma saker och 

bidrar således inte till en högre förklaringsgrad. För att undersöka multikollinearitet 

undersöker vi inledningsvis variablernas korrelation. Ur Tabell 7 kan man se att de 

oberoende variablerna har en relativt låg korrelation till varandra. Ifall två oberoende 

variabler korrelerar med 70% förekommer möjlig multikollinearitet och ifall 

korrelationen är över  80% förekommer det stark multikollinearitet. Den största 

korrelationen bland undersökningens oberoende variabler är 43,3%. Således 

förekommer ingen multikollinearitet (Rockwell 1975). 

Tabell 7           Pearsson Korrelationsmatris 

 

För att dubbelkolla möjlig multikollinearitet utförs även ett test i IBM SPSS. Testet utförs 

som en regressionsanalys där kollineariteten för samplet undersöks. Testet  

ger ett toleransvärde samt ett VIF-värde för undersökningens variabler. Ju högre 

toleransvärde desto mindre multikollinearitet förekommer det i samplet. VIF-värdet 

som är en division av ett och toleransvärdet skall således vara så nära ett som möjligt 

ifall det inte förekommer multikollinearitet. Multikollinearitet kan anses förekomma 

ifall VIF-värdet är över fem. Regressionsanalysen visar att alla kontrollvariabler och den 

oberoende variabeln har ett VIF-värde under 1,4. Således kan undersökningen slå fast 

att det inte förekommer multikollinearitet bland oberoende variabeln och 

kontrollvariablerna.  
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Tabell 8 Multikollinearitet 

Variabel Tolerans VIF 
FDATE_W .812 1.231 

SIZE_W .766 1.306 

D/E_W .961 1.040 

ROA_W .911 1.098 
 

4.4 Regressionsmodeller 

Eftersom undersökningen har två beroende variabler, kommer sambandet mellan 

resultatmanipulering och rapporteringstiden undersökas genom två skilda 

regressionsanalyser. Mer specifikt, kommer en linjär multipel OLS-regressionsanalys 

(ordinary least squares) att användas för de multivariata regressionsanalyserna. Denna 

metod är mycket vanlig och användbar för dylika undersökningar som inkluderar både 

dummyvariabler och flertal oberoende variabler och kontrollvariabler  (Hutcheson 

2011).   

Regressionsmodell nummer ett använder totala periodiseringar (TACC_W) som mått för 

resultatmanipulering, medan regressionsmodell nummer två använder onormala 

periodiseringar (DACC_W) som mått för resultatmanipulering. I båda 

regressionsmodellerna antar mängden resultatmanipulering den beroende variabeln, 

medan antalet dagar (FDATE_W) antar den oberoende variabeln. De övriga variablerna 

är kontrollvariabler. För att utföra regressionsanalyserna används statistikprogrammet 

IBM SPSS samt Microsoft Excels analysverktyg.  
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4.4.1 Regressionsmodell nr.1 

 𝑇𝐴𝐶𝐶 = 𝛽0 +  𝛽1𝐹𝐷𝐴𝑇𝐸 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3
𝐷

𝐸
+  𝛽4 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽5−11 𝐼𝑁𝐷 + 𝛽12−26Å𝑅    

Där: 

𝑇𝐴𝐶𝐶 = Beroende variabeln Totala Periodiseringar 

𝛽0 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡      

𝛽1𝐹𝐷𝐴𝑇𝐸 =  𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 𝐹𝐷𝐴𝑇𝐸 

𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 𝑆𝐼𝑍𝐸 

𝛽3

𝐷

𝐸
= 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 𝐷/𝐸 

𝛽4 𝑅𝑂𝐴 = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 𝑅𝑂𝐴 

𝛽5−11 𝐼𝑁𝐷 = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑓ö𝑟 𝐼𝑁𝐷 

𝛽12−26Å𝑅 = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑓ö𝑟 Å𝑅 

 

 

4.4.2 Regressionsmodell nr.2 

𝐷𝐴𝐶𝐶 = 𝛽0 +  𝛽1𝐹𝐷𝐴𝑇𝐸 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3

𝐷

𝐸
+ 𝛽4 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽5−11 𝐼𝑁𝐷 + 𝛽12−26Å𝑅 

Där: 

𝐷𝐴𝐶𝐶 = Beroende variabeln Onormala Periodiseringar 

𝛽0 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡      

𝛽1𝐹𝐷𝐴𝑇𝐸 =  𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 𝐹𝐷𝐴𝑇𝐸 

𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 𝑆𝐼𝑍𝐸 

𝛽3

𝐷

𝐸
= 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 𝐷/𝐸 

𝛽4 𝑅𝑂𝐴 = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 𝑅𝑂𝐴 

𝛽5−11 𝐼𝑁𝐷 = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑓ö𝑟 𝐼𝑁𝐷 

𝛽12−26Å𝑅 = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑓ö𝑟 Å𝑅 
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4.5 Hypotesformulering 

Eftersom liknande undersökningar i andra länder ((Givoly och Palmons 1982), 

(Trueman 1990)) visat att det förekommer samband mellan resultatmanipulering och 

rapporteringstiden, kommer även denna undersökning anta att det existerar ett 

samband mellan resultatmanipulering och rapporteringstiden. Undersökningen 

granskar både mängden totala periodiseringar och mängden onormala periodiseringar. 

Av denna orsak kommer två skilda hypoteser bildas. Andelen totala periodiseringar och 

onormala periodiseringar visar ifall det förekommer resultatmanipulering, och i vilken 

utsträckning. Högre värden tyder på mer resultatmanipulering i företagens finansiella 

rapporter. Hypoteserna lyder som följande: 

H1a: Det förekommer ett positivt samband mellan totala periodiseringar och 

rapporteringstiden 

H1b: Det förekommer ett positivt samband mellan onormala periodiseringar och 

rapporteringstiden  

De båda hypoteserna har en gemensam mothypotes. Mothypotesen, som även kallas för 

nollhypotesen, anser att det inte förekommer ett positivt samband mellan 

resultatmanipulering och rapporteringstiden. Ifall nollhypotesen förkastas gäller 

hypoteserna. Nollhypotesen lyder som följande: 

H0: Det förekommer inget samband mellan resultatmanipulering och 

rapporteringstiden 

 

 



38 
  

5 RESULTAT 

I detta kapitel behandlas resultatet ifrån undersökningen enligt beskrivningen i metod 

delen. Utöver resultatet ifrån huvudregressionen utförs tre tilläggsanalyser. Dessa 

analyser har i uppgift att bekräfta resultatet ifrån huvudregressionerna genom att 

undersöka sambandet ur en annan vinkel. I denna del presenteras endast resultatet ifrån 

analyserna, medan resultatet analyseras och diskuteras i nästa kapitel.  

5.1 Huvudregression 

Regressionsanalysen inleds med två skilda variansanalyser (ANOVA-test); ett där 

TACC_W antar beroende variabeln, och ett där DACC_W antar beroende variabeln. I 

båda testen fungerar FDATE_W som oberoende variabel. Signifikansnivån i ett ANOVA-

test, eller p-värdet för F som det även kallas, berättar hur väl regressionsmodellen 

förutsäger resultaten. Ju lägre värde, desto bättre förklarar modellen resultatet. Ett 

signifikansvärde på under 5% (0,05) anses tillräckligt för att förklara modellen, och för 

att man skall kunna dra pålitliga slutsatser på basis av regressionsanalysen (Djurfeldt & 

Barmark 2009). 

Därefter granskas variablernas signifikansnivå och regressionskoefficient. Ifall en 

enskild variabel är signifikant, betyder det att denna variabel kan förklaras med 

modellen. Signifikansnivån berättar hur stor sannolikheten är att få ett sampel på basis 

av ett slumpmässigt urval. Ju lägre signifikansnivå, desto mindre kan variabeln förklaras 

slumpmässigt. Regressionskoefficienten i sin tur berättar hur mycket beroende variabeln 

förändras ifall den oberoende variabeln ökar eller minskar med en måttenhet. I denna 

undersökning innebär detta att regressionskoefficienten förklarar hur mycket 

resultatmanipuleringen ökar för varje dag som går fram till att de finansiella rapporterna 

publiceras (Djurfeldt & Barmark 2009). 

R i kvadrat och justerad R i kvadrat är ytterligare en faktor som kommer att granskas i 

regressionsanalysen. R i kvadrat berättar hur väl undersökningens sampel och variabler 

förklarar förändringar i beroende variabeln. Ju högre värde R i kvadrat antar desto bättre 

förklaras regressionsvariablerna förändringen av beroende variabeln. Justerad R i 

kvadrat mäter likt normal R i kvadrat hur väl variablerna förklarar beroende variabelns 

förändring, men inkluderar variabler som exkluderats ur undersökningen till följd av att 

de inte passade in (Ricci 2010). 
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Tabell 9 Huvudregression 

 

5.2 Regression nr.1 TACC 

Enligt ANOVA-testet är den första regressionen med TACC_W som beroende variabel 

signifikant på en nivå av 1%. Detta kan urskiljas med p-värdet för F ur Bilaga 4. Detta i 

sin tur betyder att modellen förklarar hur variablerna förändras i relation till konstanten 

som är TACC_W. Dock har FDATE_W variabeln ett p-värde på 0,648, vilket innebär att 

variabeln inte är signifikant på en nivå som vore relevant för undersökningen. För att en 

variabel skall kunna anses signifikant måste den ha en signifikansnivå lägre än 5%. 

(Djurfeldt & Barmark 2009) Således kan inte andelen eller förändringen i totala 

periodiseringar förklaras med variabeln FDATE_W, eftersom variabeln har en 

signifikansnivå på 64,8%. Därmed har vi inte ett signifikant samband mellan totala 

periodiseringar och rapporteringstiden och kan förkasta hypotes H1a. 

Lönsamhetsvariabeln ROA_W är den enda kontrollvariabeln som är signifikant (på 1%) 

i den första regressionsanalysen där TACC_W antar den beroende variabeln. ROA_W’s 

signifikansnivå i kombination med den positiva regressionskoefficienten visar att då 

lönsamheten går upp med en enhet, stiger mängden totala periodiseringar med 0,22 

måttenheter.  

Tabell 10     Regressionsresultat TACC 
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5.3 Regression nr.2 DACC 

ANOVA-testet med DACC_W som beroende variabel är i likhet med regression nr.1 

signifikant på 1% vilket betyder att modellen förklarar resultatet och variablernas 

samband. FDATE_W i sin tur har ett p-värde på 0,044 (4,4%), vilket betyder att 

variabeln är signifikant på en signifikansnivå om 5%. Resultatet ifrån 

regressionsanalysen visar även att variabeln FDATE_W har en regressionskoefficient 

näst intill noll (0,00036) då konstanten är DACC_W. Regressionskoefficienten som 

förklarar hur konstanten påverkas då huvudoberoende variabeln förändras med en 

enhet tyder på att DACC_W inte alls påverkas då FDATE_W variabeln förändras. Mer 

specifikt visar resultatet att för varje dag som rapporteringen dröjer, stiger mängden 

onormala periodiseringar med 0,00036. Utöver oberoende variabeln kan man ur tabell 

6 se att alla kontrollvariabler är signifikanta på en 3% signifikansnivå vilket anses 

godtagbart. (Djurfeldt & Barmark 2009) Detta innebär att en förändring i 

kontrollvariablerna orsakar en förändring i onormala periodiseringar. Om storleken 

exempelvis ökar med en måttenhet, ökar mängden onormala periodiseringar med 1,9%. 

I jämförelse ökar mängden onormala periodiseringar med endast 1,4% ifall 

skuldsättningsgraden ökar. Störst påverka på mängden onormala periodiseringar har 

kontrollvariabeln för lönsamhet. Ifall ROA ökar med en enhet, stiger mängden 

resultatmanipulering i form av onormala periodiseringar med 0,09.  

Regressionsresultatet (Bilaga 4) visar även att undersökningen har en hög 

förklaringskraft. Regressionen har ett justerat R i kvadrat på 0,208. Detta innebär att 

oberoende variabeln och kontrollvariablerna förklarar 20,8% av beroende variabelns 

förändring. Detta kan anses vara ett rätt högt värde för en regressionsmodell av denna 

typ, vilket förstärker antagandet i hypotes H1b. Regressionsmodell 1 hade ett justerat R 

i kvadrat på endast 12,6%, vilket tyder på att förändringen i totala periodiseringar inte 

förklaras lika väl med de övriga variablerna.   

Tabell 11 Regressionsresultat DACC 
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5.4 Tilläggsanalys 

För att bekräfta ovannämnda antaganden och resultat väljer jag att inkludera 

tilläggsanalys i undersökningen. Tilläggsanalyserna har i uppgift att bekräfta resultatets 

robusthet genom att undersöka problematiken ur andra infallsvinklar. Jag väljer att 

utföra tre olika typer av tilläggsanalyser; en univariat analys, en multivariat analys samt 

en analys där jag enbart använder absoluta belopp. 

5.4.1 Univariat analys 

Den univariata analysen exkluderar kontrollvariablerna, och undersöker således endast 

beroende- och oberoende variabler. Likt Haga, Höglund och Sundvik (2018) väljer jag 

att omvandla beroendevariablerna till dummyvariabler. TACC_W och DACC_W delas in 

i två grupper på basis av medianen för rapporteringstiden; en grupp för lång 

rapporteringstid och en grupp för kort rapporteringstid. Således fås fyra nya variabler; 

DACC_LONG, DACC_SHORT, TACC_LONG och TACC_SHORT. Målet med den 

univariata analysen är att se ifall medelvärdet av TACC och DACC skiljer sig mellan lång 

rapporteringstid och kort rapporteringstid. Eftersom FDATE har en ett medianvärde på 

71, hör alla observationer med högre värde till LONG-kategorierna. Observationer med 

lägre FDATE än medianvärdet hör till SHORT kategorierna. Undersökningen utförs med 

hjälp av två skilda t-test där TACC_W och DACC_W är beroendevariabel medan _LONG 

och _SHORT variablerna konverterats till dummyvariabler.  

Tabell 12 Resultat för univariat analys 

 

Tabell 13 Tilläggsanalys sampel test 
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Analysen visar att både totala periodiseringar och onormala periodiseringar har i 

absoluta termer sätt högre värden för lång rapporteringstid. Resultatets signifikansnivå 

kan bekräftas med Levene’s testet som utförts på samplet.  

5.4.2 Multivariat analys 

Den andra tilläggsanalysen är en multivariat regressionsanalys som likt de tidigare 

analyserna undersöker hur totala periodiseringar och onormala periodiseringar 

påverkas i förhållande till rapporteringstiden. I analysen är TACC_W och DACC_W 

beroende variabler. Till skillnad från huvudregressionerna i undersökningen 

konverteras FDATE_W i denna tilläggsanalys till en dummyvariabler för lång 

rapporteringstid. Dummyvariabeln antar värdet 1 ifall rapporteringstiden är lika med 

eller större än medianvärdet 71. Den nya variabeln för lång rapporteringstid får namnet 

FDATE_LONG. I regressionsanalysen inkluderas både den råa 

rapporteringstidsvariabeln FDATE_W och den nya dummyvariabeln FDATE_LONG. 

Regressionskoefficienten för FDATE_W kommer således visa vad en dag längre 

rapporteringstid innebär för TACC_W och DACC_W. Regressionskoefficienten för 

FDATE_LONG visar i sin tur vad ett steg från kort till lång rapporteringstid innebär för 

totala periodiseringar och onormala periodiseringar i medeltal.  

 

Tabell 14 Resultat för multivariat analys 

 

5.4.3 Analys av resultatkvaliteten 

Slutligen utförs den tredje tilläggsanalysen med absoluta belopp. Eftersom både 

resultathöjande och resultatsänkande periodiseringar räknas som resultatmanipulering, 

väljer jag därmed att inte ta i beaktande vilkendera det är frågan om. Den sista analysen  

undersöker endast normala och totala periodiseringar, utan att undersöka ifall de är 

resultathöjande eller sänkande. Ifall att resultatmanipulering inte undersöks med 

absoluta belopp, finns det en risk att periodiseringar som kvitteras under en senare 

period med matchningsprincipen utesluter varandra vilket gör att resultatet snedvrids. 

Analyser med absoluta belopp anses ofta undersöka resultatkvalitet framom 

resultatmanipulering (Francis, Michas och Seavey 2013). De nya absoluta 
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observationerna för TACC_W och DACC_W antar namnen TACC_ABS och DACC_ABS. 

Analysen utförs likt de huvudsakliga regressionsanalyserna bortsett från att TACC_W 

och TACC_D konverterats till absoluta belopp. Således utförs två skilda 

regressionsanalyser där TACC_ABS och DACC_ABS är beroende variabel i vardera, 

medan FDATE är huvudoberoende variabel.  

Tabell 15 Resultat för analys av resultatkvalitet 

 

Regressionsanalysen med absoluta belopp ger liknande resultat som huvudregressionen 

för DACC_W. Resultatet visar att FDATE_W och DACC_ABS har ett signifikant 

samband på 2% och att regressionskoefficienten är 0,0003. Till skillnad från det 

osignifikanta sambandet mellan DACC_W och FDATE_W i huvudregressionen,  ger 

denna tilläggsanalys ett signifikant samband mellan totala periodiseringar och 

rapporteringstiden. Totala periodiseringar och rapporteringstiden är i denna analys 

signifikanta på 1% och har en regressionskoefficient på 0,0005. Till skillnad ifrån 

huvudregressionerna har tilläggsanalyserna betydligt lägre justerat R i kvadrat. Detta 

innebär att analyserna har lägre förklaringskraft än de ursprungliga regressionerna. 

TACC_ABS har en förklaringsgrad på 1,6% medan DACC_ABS endast har en 

förklaringskraft på 0,6%. Detta beror dels på uteslutandet av kontrollvariablerna.  
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6 KONKLUSIONER 

I denna slutliga del av avhandlingen sammanfattas och analyseras resultatet ifrån  

undersökningen. Resultatet jämförs sedan med resultat ifrån tidigare undersökningar 

och eventuella likheter och skillnader diskuteras. Därefter behandlas avhandlingens 

validitet och reliabilitet. Denna del lyfter upp undersökningens eventuella svagheter och 

styrkor samt ifall undersökningen genomförts korrekt och tillförlitligt. Slutligen ges 

förslag till fortsatt forskning inom ämnet. Detta förslag baserar sig på erfarenheter och 

resultat som undersökningen kommit fram till under forskningsprocessen.   

6.1  Sammanfattning och diskussion 

Resultatet ifrån undersökningens två huvudregressioner samt tre tilläggsanalyser tyder 

på att det finns ett samband mellan längre rapporteringstid och större mängd onormala 

periodiseringar. Mer specifikt visar undersökningen att längre rapporteringstid tyder på 

mer resultatsänkande resultatmanipulering. Till skillnad från regressionsresultaten för 

onormala periodiseringar visar undersökningen svaga och varierande resultat mellan 

totala periodiseringar och rapporteringstiden. 

Samtliga fyra analyser som utfördes med onormala periodiseringar hade en 

signifikansnivå på 5% samt bekräftade likt Chai och Tung (2002) antagandet om att 

längre rapporteringstid tyder på mer onormala periodiseringar i form av absoluta 

belopp. Huvudregressionen visade dock en högre signifikansnivå för kontrollvariablerna 

än för rapporteringstiden. Regressionsresultatet visade även att kontrollvariablerna 

hade en högre förklaringsgrad än rapporteringstiden. Detta tyder på att 

rapporteringstiden är en påverkande faktor för onormala periodiseringar, men att 

mängden onormala periodiseringar främst kan förklaras med övriga variablerna 

inkluderade i huvudregressionen. Undersökningen visade även att längre 

rapporteringstid har ett signifikant samband med lägre negativa onormala 

periodiseringar. Eftersom både resultathöjande och resultatsänkande onormala 

periodiseringar tolkas som resultatmanipulering, kan undersökningen bekräfta 

sambandet om att längre rapporteringstid har ett signifikant samband med 

resultatmanipulering. Detta kan bekräftas genom resultaten ifrån tilläggsanalyserna. T-

testet i den univariata tilläggsanalyser visar att lång rapporteringstid i snitt har onormala 

periodiseringar på -0,0285 medan gruppen för kort rapporteringstid i snitt har endast -

0,0014. Detta är en skillnad på 0,0271, vilket tyder på att företag i kategorin för lång 

rapportering i snitt har betydligt mer resultatsänkande onormala periodiseringar än 

kategorin för kort rapportering. Även tilläggsanalysen med absoluta observationer för 
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onormala periodiseringar bekräftar sambandet mellan rapporteringstiden och 

resultatmanipulering. Enligt testet för resultatkvalitet innebär längre rapporteringstid 

mer onormala periodiseringar mätt i absoluta termer.  

Av dessa ovannämnda orsaker förkastas nollhypotesen för H1b och undersökningen 

anser att det förekommer ett samband mellan onormala periodiseringar och 

rapporteringstiden. Enligt Chai och Tung följer sambandet mellan resultatsänkande 

onormala periodiseringar och sen rapportering antagandet om goda nyheter-tidig 

rapportering samt dåliga nyheter-sen rapportering. Företag som rapporterar ett sämre 

resultat än förväntat drar ofta ut på tiden för publicerandet av rapporterna för att kunna 

utföra resultatsänkande resultatmanipulering genom periodiseringsbaserade åtgärder.  

Detta antagande om sen rapportering och mer resultatmanipulering bekräftas av 

Trueman (1990). Enligt Trueman är resultatmanipulering tidskrävande vilket i sin tur 

bidrar till att publicerandet av finansiella rapporter försenas. Sambandet  mellan 

resultatsänkande onormala periodiseringar och sen rapportering kan enligt Chai och 

Tung även förklaras med teorin om stålbad. Både utomstående intressenter och 

företagsledningen föredrar oftast en radikalt sämre period som följs av flera bättre 

perioder framom flera mediokra perioder efter varandra. Stålbad har enligt Chai och 

Tung oftast en positivare långsiktig effekt både på aktiepriset och resultatbaserade 

bonusar för ledningen. Detta kan ses som en förklaring till sambandet mellan sen 

rapportering och resultatsänkande onormala periodiseringar. Finländska börsnoterade 

bolag rapporterar sent ifall de vill utföra resultatsänkande resultatmanipulering, för att 

kommande år uppvisa bättre finansiella resultat som följd av att resultatsänkande 

periodiseringar flyttats över till en tidigare period.  

De fyra analyser som utfördes gällande totala periodiseringar och rapporteringstiden gav 

kraftigt varierande resultat. Enligt Regressionsmodell 1 förekommer inte något 

signifikant samband mellan totala periodiseringar och rapporteringstiden. Däremot 

förekommer ett signifikant större samband mellan kontrollvariabeln avkastning på 

kapital och rapporteringstiden. Detta samband kan till stor del förklaras med 

variablernas anknytning till totala tillgångar och att periodiseringar generellt är 

resultatsänkande eftersom de inkluderar avskrivningar. 

Tilläggsanalyserna för totala periodiseringar visade däremot signifikanta samband 

mellan rapporteringstiden och totala periodiseringar. Resultatet för den univariata 

analysen visade att gruppen för lång rapportering i snitt hade totala periodiseringar på -

0,0513, medan gruppen för kort rapportering endast hade -0,0391. I snitt hade företag i 
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kategorin för lång rapportering 31% lägre negativa totala periodiseringar än företag i 

gruppen för kort periodisering. I absoluta mått tyder detta på att längre rapporteringstid 

tyder på mer resultatsänkande resultatmanipulering. Detta samband kan bekräftas med 

de två andra tilläggsanalyserna. Den tredje tilläggsanalysen utförd med absoluta 

variabler för totala periodiseringar, visade ett signifikant resultat som tyder på ett 

samband mellan rapporteringstiden och resultatmanipulering. Trots tilläggsanalysernas 

signifikanta samband, förkastas nollhypotesen för H1a, eftersom huvudregressionen inte 

kunde bekräfta sambandet. Således kan undersökningen inte med säkerhet fastställa 

något samband mellan totala periodiseringar och rapporteringstiden. 

6.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om hur väl datan och forskningsmetoden undersöker det ursprungliga 

forskningsområdet (Ghauri och Gronhaug 2005). Således kan man med validitet avse 

ifall denna undersökning verkligen använt sig av rätt forskningsmetod, mått och 

variabler för att undersöka frågeställningen som definierats i problemformuleringen och 

syftet.  

Reliabilitet i sin tur innebär till vilken omfattning en undersökningen av ett visst 

fenomen ger pålitliga och konsekventa resultat. (Carmines and Zeller, 1979). 

Reliabiliteten kan förstärkas genom att utföra flera test som undersöker samma 

fenomen. Ifall resultaten är konstanta mellan testen kan undersökningen anses ha hög 

reliabilitet. Reliabiliteten avser således undersökningens tillförlitlighet. Ifall slumpen 

inte påverkar undersökningen utan variablerna verkligen undersöker fenomenet i fråga, 

samt att datan är konstant och inte påverkats anses undersökningen kunna ha hög 

reliabilitet. Undersökningen bör även vara konsekvent och noggrant utförd för att 

avspegla hög reliabilitet. Ifall samma resultat kan återfås vid ett senare tillfälle med 

samma data och variabler, har undersökningen hög reliabilitet. (Bryman och Bell 2015) 

Denna undersökning valde att mäta resultatmanipulering genom den modifierade Jones 

modellen. Den modifierade Jones modellen har under flera decennier varit den främsta 

modellen för undersökning av resultatmanipulering inom akademisk litteratur. Trots 

detta är modellen ytterst begränsad eftersom den endast undersöker 

resultatmanipulering som onormala periodiseringar. Således beaktar undersökningen 

inte kassaflödesbaserad resultatmanipulering. Eftersom kassaflödesbaserad 

resultatmanipulering är svår att upptäcka samt eftersom det inte alltid är självklart ifall 

en handling eller ett beslut är resultatmanipulering eller exempelvis ett rent 
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investeringsbeslut, är det svårt att undersöka kassaflödesbaserad resultatmanipulering. 

Därmed finns det en möjlighet att det inte förekommer ett samband mellan 

kassaflödesbaserad resultatmanipulering och rapporteringstiden. Således anses 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering mer tydlig och lättare att upptäcka, vilket 

gjort att tidigare forskning mycket långt fokuserat på denna del av resultatmanipulering. 

Trots att undersökning endast granskat onormala periodiseringar och totala 

periodiseringar som mått för resultatmanipulering, kan validiteten anses vara hög 

eftersom välkända metoder använts för att utföra undersökningen. Även variablerna och 

regressionsmodellerna följer välkända mått och metoder som använts aktivt inom 

tidigare akademisk forskning.  

Undersökningen bekräftat sambandet mellan resultatmanipulering rapporteringstiden 

trots att hypotesen H1a förkastas. Orsaken till detta är att huvudregressionen med totala 

periodiseringar som beroende variabel inte visade ett signifikant samband, men ett 

samband hittades i tilläggsanalyserna. Dessa resultat i kombination med de konsekventa 

resultaten för sambandet mellan onormala periodiseringar och rapporteringstiden gör 

att undersökningen med hög validitet bekräftar forskningsfrågan. Undersökningen 

anser med hög validitet att det förekommer ett samband mellan resultatmanipulering 

och rapporteringstiden. Mer specifikt, ett signifikant samband mellan resultatsänkande 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering och rapporteringstiden.  

Reliabiliteten i sin tur undersöktes och granskades på flertal olika sätt. Datan för 

variablerna granskades genom stickprov där rapporteringstiden och finansiella tal 

granskades manuellt för ett antal slumpmässigt utvalda företag. Inga brister i datan 

kunde hittas. Alla regressionsanalyser inklusive tilläggsanalyserna utfördes både i 

Microsoft Excel och i IBM SPSS. Detta för att dubbelgranska resultatet och för att 

undvika mänskliga fel i den komplicerade undersökningsprocessen med 

regressionsanalyser som verktyg. Undersökningen beskriver detaljerat hur 

forskningsprocessen utförts vilket gör forskningsprocessen genomskinlig och det är 

möjligt att steg för steg dubbelkolla reliabiliteten. Reliabiliteten förstärks även av att 

totalt åtta stycken regressioner utfördes av vilka sju stycken visade enhetliga resultat.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

I maj detta år gav Prof. Ernstberg ifrån Münchens tekniska universitet ut en rapport om 

Covid-19 virusets inverkan på redovisnings- och revisionsbranschen. Enligt rapporten 

kommer den exceptionella tiden som präglats av Covid-19 viruset att ha en stor inverkan 
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på kommande årsrapporter. Vi kan förvänta oss att se flera företag som utnyttjar den 

generellt sätt dåliga ekonomiska perioden, exempelvis i form av stålbad där man skyller 

ett sämre resultat på den rådande krisen, eller genomför olika typer av 

resultatutjämning. Enligt rapporten kommer vi även till följd av Covid-19 viruset ha flera 

företag som genomgår svåra perioder och deras bokslut kommer med hjälp av 

resultatmanipulering vara konstgjort uppumpade för att avge en bättre bild av 

verkligheten än vad det de facto är. Således är många bokslut under kommande 

rapporteringsperiod ”tickande bomber”, som i längden inte kommer vara hållbart.  

Ifall vi följer resultatet ifrån undersökningen och stöder det med Chai och Tungs (2002) 

teori om att resultatmanipulerade stålbad ofta utförs under sämre finansiella 

verksamhetsperioder, kommer vi då se mer resultatmanipulering under koronakrisen? 

Med stöd av ovannämnda antagande och Prof. Ernstbergs artikel, finner jag det 

intressant att vidare undersöka ifall det förekommit mer resultatmanipulering under 

koronakrisen samt ifall detta leder till att årsrapporterna ges ut senare bland med 

finländska börsnoterade företag. Det vore även intressant att jämföra hur olika 

industrier påverkats av koronakrisen samt ifall det förekommit mer 

resultatmanipuleirng inom vissa industrier.  
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BILAGA 1 FÖRKORTNINGAR 

 

IFRS     International Financial Reporting Standards 

SIC    Standard Industrial Classification 

NYSE     New York Stock Exchange 

SSX    Sydney Stock Exchange 

OMXH    Helsingfors börsen 

ANOVA    Analysis of variance 
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