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Sammandrag: 

Syftet med denna avhandling är att undersöka sambandet mellan analytikerbevakning 
resultatmanipulering i nordiska börslistade företag. På basen av tidigare forskning 
formas två motsatta argument som förklarar vilken inverkan analytikerbevakning har 
på resultatmanipulering. Analytiker kan anses ha en övervakande roll vilket minskar 
på användningen av resultatmanipulering. Å andra sidan kan det argumenteras att 
analytikerbevakning skapar press gentemot företagsledningen att nå upp till 
analytikernas förväntningar vilket kan öka användningen av resultatmanipulering. 
Tidigare forskning inom ämnet har huvudsakligen fokuserat på att analysera 
amerikanska företag samt endast en metod av resultatmanipulering åt gången. 
Däremot tar denna undersökning i beaktande den nordiska marknaden samt beaktar 
två olika metoder av resultatmanipulering.  

Undersökningen utförs som en kvantitativ studie med hjälp av regressionsanalyser. 
Undersökningens data består av 3618 observationer mellan åren 2014 och 2020. 
Oförväntade periodiseringar estimeras med hjälp av den modifierade Jones modellen 
(Dechow, Sloan & Sweeney 1995) och den operationella resultatmanipuleringen i form 
av manipulering av försäljning estimeras med hjälp av Roychowdhury (2006) modell.  

Resultaten från undersökningen visar att användningen av resultatmanipulering 
påverkas av analytikerbevakning. Mer specifikt förekommer det ett negativt samband 
mellan analytikerbevakning och oförväntade periodiseringar. Företag som har 
analytikerbevakning använder sig mindre av oförväntade periodiseringar jämfört med 
företag som inte har analytikerbevakning. Sambandet mellan manipulering av 
försäljning och analytikerbevakning kan delvis tolkas som positivt dock är största 
delen av resultaten inte signifikanta och vidare forskning krävs för att fastställa detta 
samband. Sammanfattningsvis stöder resultaten argumenten om att analytiker har en 
övervakande roll men samtidig skapar press att utöva resultatmanipulering.  

Nyckelord: Resultatmanipulering, analytikerbevakning, periodiseringar, 

oförväntade periodiseringar, redovisningsbaserad, operationell 
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1 INLEDNING      

Information som publiceras i finansiella rapporter uppger information om ett företags 

verksamhet samt ekonomiska ställning. Finansiella rapporter är ett sätt för företaget att 

kommunicera med sina intressenter. Informationen som publiceras i finansiella 

rapporter är viktig för intressenterna eftersom bland annat investerare gör 

investeringsbeslut baserat på denna information. För att informationen som företaget 

publicerar skall ge en rättvisande bild har företagsledningen rätt att använda sitt eget 

omdöme vid upprättandet av finansiella rapporter eftersom ledningen anses ha bäst 

kännedom om företagets ställning. Företagsledningen kan bland annat använda sitt 

omdöme vid val av redovisningsmetod samt vid rapportering av ekonomiska 

transaktioner.  (Healy & Whalen 1999) Räkenskapsperiodens resultat visar företagets 

sammanfattade prestation under en viss period och tidigare studier visar att 

företagsledningen anser att räkenskapsperiodens resultat är det viktigaste 

prestandamåttet för intressenterna.  (Graham Harvey & Rajgopal 2005) Ett företags 

ändamål är att maximera vinsten för ägarna. (Watts & Zimmerman 1978) Flexibiliteten 

gällande upprättandet av finansiella rapporter samt ändamålet att maximera vinsten 

skapar möjligheter och incitament för resultatmanipulering. 

Resultatmanipulering (Eng. Earnings Management) innebär att företagsledningen 

använder sig av sin egen bedömning vid framställandet av finansiella rapporter i syfte 

att vilseleda företagets intressenter gällande företagets ekonomiska ställning (Healy och 

Whalen 1999). Däremot är det avsevärt att poängtera att tidigare forskning kring ämnet 

delar åsikter där den ena sidan ser resultatmanipulering som något värdeförminskande 

medan den andra sidan anser att det gör finansiella rapporteringen mer rättvisande så 

länge allting sker inom lagens gränser (Dechow & Skinner 2000).  För att 

resultatmanipulering skall vara möjligt anses det att ledningen skall ha tillgång till 

information som inte är tillgänglig för intressenterna samt att intressenterna till en viss 

mån accepterar resultatmanipulering. Eftersom resultatmanipulering anses delvis vara 

osynlig för intressenterna har tidigare forskning kring ämnet utvecklat olika modeller 

som kan användas för att identifiera resultatmanipulering.  

Resultatmanipulering är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet av forskare genom 

åren och redovisningsskandalen kring företaget Enron år 2001 ökade endast intresset att 

forska kring resultatmanipulering (Walker 2013). Tidigare forskning har konstaterat att 

resultatmanipulering är ett väldigt brett begrepp. Resultatmanipulering kan göras 



2 
  

genom redovisningsbaserade aktiviteter eller operationella aktiviteter därutöver finns 

det även flera olika incitament för företagsledningen att utföra resultatmanipulering.  

1.1 Problemområde 

Det uppstår en separation mellan ägandet och ledningen inom ett företag vilket kan 

definieras som agentproblemet. Agentproblemet kan förklaras genom att undersöka 

relationen mellan företagsledningen och ägarna av ett företag. Agentproblemet uppstår 

då ägarna (principalerna) i ett företag gör ett kontrakt med agenterna 

(företagsledningen) där beslutanderätten överförs till företagsledningen. Genom att sära 

på ägandet och kontrollen av ett företag skapas en intressekonflikt mellan 

företagsledningen och ägarna i ett företag. Denna intressekonflikt skapas eftersom det 

uppstår informationsasymmetri mellan parterna. Företagsledningen har tillgång till 

information som inte är tillgänglig till ägarna. När båda parterna strävar till att 

maximera sin egen nytta resulterar det i att företagsledningen inte kommer att agera i 

ägarnas bästa intresse. (Jensen & Meckling 1976)  

Tidigare forskning av Bartov, Givoly och Hayn (2002) visar att företag som uppnår eller 

slår analytikers estimat presterar bättre än företag som inte klarar av att nå upp till 

analytikernas förväntningar. Man kan säga att företag som klarar av att slå analytikers 

förväntningar belönas. Detta kan vara ett incitament för företagsledningen att 

manipulera resultatet samtidigt kan detta även skapa press gentemot företagsledningen 

att nå upp till analytikernas förväntningar. Tidigare forskning som undersöker 

sambandet med resultatmanipulering och analytikerbevakning redogör att företag som 

har analytikerbevakning utövar mindre resultatmanipulering än företag som inte har 

det. Det framkommer även att företag med analytikerbevakning i länder med högre 

finansiell utveckling utövar mindre redovisningsbaserad resultatmanipulering än 

företag med analytikerbevakning i länder med lägre finansiell utveckling. (Yu 2008; 

Degeorge, Ding, Jeanjean & Stolowy 2013) De ovan nämnda undersökningarna 

undersöker dock endast redovisningsbaserad resultatmanipulering och Sun och Liu 

(2016) visar att mängden operationell resultatmanipulering är signifikant högre i 

situationer då företaget har analytikerbevakning. (Sun & Liu 2016) När de båda 

resultatmanipuleringsmetoderna tas i beaktande hittar Irani och Oesch (2016) bevis på 

att när ett företag inte mera har analytikerbevakning ökar de på redovisningsbaserad 

resultatmanipulering och minskar på operationell resultatmanipulering. Detta tyder på 

att analytikerbevakning skapar press på företagsledningen vilket leder till att de 
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använder sig av operationell resultatmanipulering i syfte att påverka företagets 

prestanda kortsiktigt. (Irani & Oesch 2016)  

Det finns ytterligare bevis på att analytikerbevakning skapar motiv för 

resultatmanipulering eftersom Graham, Harvey och Rajgopal (2005) undersökning 

gällande företagsledningens åsikter visar att ett av de viktigaste måtten att uppnå är 

analytikernas resultatestimat. Samtidigt anser företagsledningen att analytikerna hör till 

den utomstående grupp som kan ha mest inflytande på företagets aktiekurs. (Graham, 

Harvey & Rajgopal 2005) 

Sambandet mellan analytikerbevakning och resultatmanipulering skapar motivation för 

fortsatt forskning kring ämnet eftersom det finns argument som talar både för och emot 

sambandet mellan resultatmanipulering och analytikerbevakning. Å ena sidan kan 

analytikerbevakning skapa en övervakande effekt där analytikern anses hålla ledningen 

borta från resultatmanipulering. Å andra sidan skapar analytikerbevakning även press 

för företagsledningen att uppnå vissa prestandamått som prognostiseras av analytikerna 

vilket kan motivera till resultatmanipulering. Detta väcker en intressant fråga om vad 

det faktiska sambandet mellan resultatmanipulering och analytikerbevakning är. Leder 

omfattande analytikerbevakning till ökad transparens eller leder det till agerande som 

endast främjar den kortsiktiga aktieutvecklingen av ett företags aktiekurs? 

Denna studie bidrar till den befintliga litteraturen gällande förhållandet mellan 

resultatmanipulering och analytikerbevakning genom att undersöka den nordiska 

marknaden. Tidigare studier har fokuserat på den amerikanska marknaden och dessa är 

inte direkt jämförbara med kapitalmarknader i andra geografiska områden.  Det har 

även bevisats att det finns skillnader mellan ett lands finansiella utveckling och 

resultatmanipulering i samband med analytikerbevakning (Degeorge et al. 2013). Av 

denna anledning är det viktigt att utöka förståelsen av företagsledningens beteende i 

andra geografiska marknader för att i framtiden kunna dra globala slutsatser gällande 

resultatmanipuleringsbeteende i samband med analytikerbevakning.  

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur analytikerbevakning samt mängden 

analytiker som bevakar ett företag påverkar företagsledningens 

resultatmanipuleringsbeteende i nordiska publika företag. 
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1.3 Fortsatt disposition 

Fortsättningsvis kommer den teoretiska referensramen kring resultatmanipulering 

presenteras i kapitel två. Det andra kapitlet börjar med att definiera begreppet 

resultatmanipulering varefter de olika metoderna som kan användas för att manipulera 

resultatet presenteras. Vidare kommer de olika incitamenten bakom 

resultatmanipulering att redogöras för. Kapitel två avslutas med att redogöra för olika 

modeller som kan användas vid identifiering av resultatmanipulering.  

Det tredje kapitlet presenteras tidigare forskning kring ämnet. I det fjärde kapitlet 

presenteras avhandlingens forskningsuppgift. Mer specifikt kommer det fjärde kapitlet 

att redogöra för forskningsfrågan, datainsamlingen, samplet som kommer att användas 

i forskningen samt vilken metod som kommer att användas för att svara på 

forskningsfrågan.  

I det femte kapitlet kommer undersökningens resultat att analyseras. Därefter kommer 

avslutas avhandlingen med det sjätte kapitlet som kommer att svara på 

forskningsfrågan, sammanfatta avhandlingen samt avslutningsvis redogöra för fortsatt 

forskning kring ämnet.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Syftet med detta kapitel av avhandlingen är att redogöra för den teoretiska 

referensramen gällande resultatmanipulering, agentteorin och finansiella analytiker.  

Kapitlet börjar med att presentera agentteorin vidare beskrivs finansiella analytikernas 

roll på kapitalmarknaden och slutligen definieras begreppet resultatmanipulering på 

basen av tidigare forskning. Den teoretiska referensramen gällande 

resultatmanipulering redogör även för olika metoder, motiv och sätt för hur 

resultatmanipulering kan identifieras. 

2.1 Agentteorin 

Som tidigare diskuterats i kapitel 1.1. uppstår det en separation mellan företagsledningen 

och ägarskap inom ett företag vilket definieras som agentproblemet. Den första 

betydande studien som diskuterade agentteorin är gjord av Jensen och Meckling (1976). 

Agentteorin definieras som ett förhållande mellan två parter där uppdragstagaren 

(agenten) förväntas utföra tjänster för uppdragsgivaren (huvudmannen) räkning. Ett 

exempel på det ovan nämnda förhållandet är när ägarna i ett företag (huvudmannen) 

utser företagsledningen (agenten) att styra företaget.  

Agentteorin baserar sig på två antaganden. Det första antagandet är att det uppstår en 

informationsasymmetri mellan parterna där den parten oftast agenten har tillgång till 

mera information än huvudmannen. Agenten kan använda informationsasymmetrin till 

sin fördel för att maximera sin egen nytta. Det andra antagandet gällande agentteorin är 

att båda parterna strävar till att maximera sin egen nytta vilket leder till att agenten inte 

alltid kommer att agera i huvudmannens bästa intresse. För att minska på 

intressekonflikterna mellan agenten och huvudmannen kan huvudmannen införa 

övervakning och skapa kontrakt som motiverar agenten att agera i huvudmannens 

intresse, dock medför detta agentkostnader. Analytiker anses fungera som utomstående 

övervakare för företag och analytikerbevakning leder till att agentkostnaderna minskar. 

Analytiker analyserar information vilket hjälper övriga intressenter att upptäcka ifall 

företagsledningen agerar i sitt eget bästa intresse. (Jensen & Meckling 1976) 

2.2 Finansiell analytiker 

En finansiell analytiker är någon som samlar information från allmänna och privata 

källor, värderar företagens nuvarande prestation, gör framtidsprognoser gällande 

företagets finansiella utveckling och ger rekommendationer åt investerare att köpa, sälja 

eller hålla en viss aktie. (Healy & Palepu 2001) En analytiker kan anses ha en 
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övervakande roll över företagsledningen (Jensen & Meckling 1976). Analytiker anses ha 

en betydande roll på kapitalmarknaden och enligt Barth och Hutton (2000) tillför 

analytikerna ett mervärde på kapitalmarknaden. Informationen från publicerade 

finansiella rapporter införlivas snabbare i aktiepriset för företag med mera 

analytikerbevakning. (Barth & Hutton 2000) 

Finansiella analytiker kan agera som analytiker på säljsidan samt köpsidan. En 

analytiker som agerar på säljsidan jobbar oftast för en investeringsbank och publicerar 

analyser och rekommendationer gällande specifika företag. En analytiker som arbetar på 

köpsidan är oftast anställd hos en institutionell investerare exempelvis en pensionsfond. 

Analytiker som agerar på köpsidan publicerar prognoser som endast är tillgängliga 

internt och för en begränsad publik. Yu (2008) Denna avhandling fokuserar endast på 

analytikerbevakning av analytiker som arbetar på säljsidan eftersom tillgängligheten på 

data gällande analytiker på köpsidan är väldigt begränsad.  

2.3 Definition av resultatmanipulering 

Resultatmanipulering är ett område inom redovisningslitteraturen som det forskats 

mycket om vilket lett till att flera definitioner av begreppet har formats genom åren. En 

av de första definitionerna gällande begreppet har gjorts av Schipper (1989) där 

resultatmanipulering definieras enligt följande ’’En avsiktlig åtgärd inom finansiell 

rapportering i syfte att uppnå eftersträvad personlig vinst’’ (Schipper 1989, s. 92) [egen 

översättning]. Denna syn utgår ifrån att resultatmanipulering är en avsiktlig handling 

och orsakas av opportunistiskt beteende. Schipper (1989) introducerar även en ny aspekt 

och påstår att även operativ resultatmanipulering förekommer. Detta innebär 

exempelvis att företaget väljer att skjuta upp investeringar och genom detta uppvisar ett 

bättre resultat.  

Tio år efter Schipper (1989) formades en av de mest använda definitionerna på 

resultatmanipulering av Healy och Whalen (1999) enligt följande: 

Resultatmanipulering förekommer när ledningen använder sin egen bedömning 

inom finansiella rapporteringen och i struktureringen av transaktioner för att ändra 

på finansiella rapporter i syfte att antingen vilseleda företagets intressenter om 

företagets ekonomiska ställning eller för att påverka avtal som är beroende av 

bokföringsinformationen (Healy & Whalen 1999, s. 368). [egen översättning] 

Även Healy och Whalen (1999) anser att resultatmanipulering är en medveten handling 

av företagsledningen som orsakas av opportunistiskt beteende och är värdeförstörande. 
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Healy och Whalen (1999) framlägger olika möjligheter förknippade med finansiell 

rapportering där företagsledningen kan använda sitt eget omdöme. Företagsledningen 

har möjlighet att använda sitt omdöme vid valet av redovisningsmetod. Exempel på 

dessa redovisningsmetoder är värdering av lager enligt FIFO (First-In-First-Out, LIFO 

(Last-in-First-Out) eller medelvärde. Utöver detta har ledningen rätt att estimera 

framtida ekonomiska utfall som den förväntade livslängden och restvärdet för tillgångar. 

Likt Schipper (1989) anser även Healy och Whalen (1999) att ledningen har möjlighet 

att påverka kassaflödet genom operativa beslut gällande aktivering av kostnader 

relaterade till forskning och utveckling. Ytterligare kan ledningen även påverka 

struktureringen av transaktioner ett exempel på detta är att inkludera eller utesluta 

leasingavtal från balansräkningen. Healy och Whalen (1999) konstaterar att 

resultatmanipulering även medför fördelar. Ledningens bedömningar gör 

kommunikationen mellan intressenterna mera informativ och trovärdig. Detta 

inkluderas dock inte i definitionen.  

Dechow och Skinner (2000) lyfter fram att definitionerna av Schipper (1989) samt Healy 

och Whalen (1999) koncentrerar sig på företagsledningens incitament dock anser 

Dechow och Skinner (2000) att detta är problematiskt eftersom det är väldigt svårt för 

intressenterna att observera detta. Lagstiftare och forskare har även en skiljande syn på 

resultatmanipulering där lagstiftare ofta anser att resultatmanipulering är något 

problematiskt medan forskare anser att det är mindre problematiskt ifall det sker inom 

lagens gränser. I figur 1 visar Dechow och Skinner (2000) hur företagsledningens 

handlingar kan karakteriseras inom ramen för redovisningsstandarder. 

Företagsledningens handlingar klassificeras antingen som bedrägeri (olagligt) eller som 

aggressiva (lagligt). Den aggressiva men lagliga resultatmanipuleringen delas in tre 

kategorier konservativ redovisning, neutral redovisning och aggressiv redovisning. Likt 

de tidigare presenterade definitionerna på resultatmanipulering skiljer Dechow och 

Skinner (2000) även på resultatmanipulering som utövas genom val av olika 

redovisningsmetoder samt operativa val som påverkar företagets kassaflöde. 
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Figur 1 Skillnaden mellan bedrägeri och resultatmanipulering (Dechow & Skinner 2000, s. 
239) 

 Val av redovisningsmetod Operativa val 

   

 Följer redovisningsstandarder  

 

Aggressiv redovisning av avsättningar och 
reserver. 

Uppskjutandet av försäljning 

Konservativ redovisning 

Övervärdering av FoU Ökning av kostnader i 
forskning och utveckling samt 
marknadsföring 

 

Övervärdering av omstruktureringskostnader 
och avskrivningar 

 

   

Neutral redovisning 

  

Intäkter som hänför sig till ett neutralt 
förfarande  

  

Agressiv redovisning 
Undervärdering kreditförlustreservering 

Uppskjutande av FoU -eller 
marknadsföringskostnader 

Aggressiv minskning av avsättningar och 
reserver  

   

 Bryter mot redovisningsstandarder  

 Bokning av orealiserad försäljning  

Olaglig redovisning 
Bokning av fiktiv försäljning  

Antedatering av försäljningsfakturor  

 

Övervärdering av lagervärde genom fiktiva 
varor  

   

   

   
 

Ronen och Yaari (2008) klassificerar resultatmanipulering i tre kategorier vit, grå eller 

svart (se figur 2). Till den vita kategorin räknas resultatmanipulering där de tillåtna 

redovisningsprinciperna används för att kommunicera ledningens syn gällande framtida 

kassaflöden.  Den vita kategorin har en värdehöjande effekt medan den grå kategorin 

innebär att ledningen använder sig av resultatmanipulering antingen i syfte att uppnå 

personliga fördelar eller för att uppnå en effektivitetshöjande inverkan. Den svarta 

kategorin anses vara olaglig och motsvarar bedrägeri där ledningen använder 
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resultatmanipulering för att förvränga finansiella rapporter i syfte att missleda eller 

uppnå kortsiktiga fördelar. 

Figur 2 Definition av resultatmanipulering (Ronen & Yaari 2008, s. 25) 

VIT GRÅ SVART 

Resultatmanipulering som 

drar nytta av flexibiliteten i 

valet av redovisningsmetod 

för att signalera ledningens 

personliga information om 

framtida kassaflöden. 

Resultatmanipulering där 

man använder sig av en 

redovisningsmetod som 

antingen är opportunistisk 

eller effektivitetshöjande. 

Denna metod maximerar 

endast ledningens nytta. 

Resultatmanipulering där 

man använder sig av sätt 

för att förvränga eller 

minska insynen i 

finansiella rapporter. 

 

Walker (2013) har även en liknande syn på resultatmanipulering som Dechow och 

Skinner (2000) samt Ronen och Yaari (2008). Walker (2013) använder sig av en bredare 

definition för resultatmanipulering och argumenterar att resultatmanipulering inte 

behöver vara något negativt utan kan även anses vara positivt. Definitionen fokuserar på 

resultatmanipulering och ekonomiska val som inte bryter mot allmänt accepterade 

redovisningsprinciper. Walker (2013) poängterar att en hög nivå av 

resultatmanipulering oftast resulterar i bedrägeri. (Walker 2013) 

De ovan presenterade definitionerna visar att det finns olika 

resultatmanipuleringsmetoder. Dessa metoder kan delas in i två grupper 

redovisningsbaserad resultatmanipulering (Eng. Accrual-Based Earnings Management) 

och operationell resultatmanipulering (Eng. Real Earnings Management). I följande 

stycken kommer dessa resultatmanipuleringsmetoder diskuteras i mera detalj samt hur 

de skiljer sig från varandra. 

2.4 Redovisningsbaserad resultatmanipulering 

Företagets rapporterade resultat består av dess operativa kassaflöden samt vissa 

redovisningsmässiga justeringar som görs i dessa kassaflöden. Dessa 

redovisningsmässiga justeringar kallas för periodiseringar och kan vidare delas in i 

förväntade periodiseringar och oförväntade periodiseringar. Förväntade periodiseringar 

anses vara nödvändiga enligt redovisningsprinciperna. Exempel på förväntade 

periodiseringar är avskrivning på anskaffningstillgångar och lagervärdering enligt lägsta 
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värde. Oförväntade periodiseringar är även tillåtna enligt redovisningsprinciperna men 

företagsledningen har möjlighet att använda sin egen bedömning vid användning av 

dessa. Exempelvis kan ledningen välja vilken avskrivningsmetod som tillämpas på en 

anskaffningstillgång. Det är med andra ord användningen oförväntade periodiseringar 

som möjliggör resultatmanipulering i syfte att påverka resultatet antingen negativt eller 

positivt. (Healy 1985) Målet med periodiseringsbaserad redovisning är att redovisa 

intäkter och utgifter på de perioderna de intjänas respektive förbrukats även om 

betalningen sker under en annan period. Kassaflöden fördelas på olika 

räkenskapsperioder och på detta sätt ger företagets bokföring en mer rättvisande bild. 

(Dechow & Skinner 2000) 

Tre olika resultatmanipuleringsmetoder identifieras av Teoh, Welch och Wong (1998a) 

Val av redovisningsmetod, tillämpning av redovisningsmetod och val av tidpunkt för 

förvärv och avyttringar. Med val av redovisningsmetod har man möjlighet att påverka 

tidpunkten för när intäkter och kostnader redovisas. Val som avancerar intäkterna och 

fördröjer kostnaderna ökar det redovisade resultatet. Företagsledningen kan exempelvis 

välja ifall ett projekt intäktsförs enligt projektets kompletteringsgrad eller ifall projektet 

intäktsförs först när projektet är slutfört. 

Den andra metoden gör det möjligt för företagsledningen att använda sig av sitt eget 

omdöme vid tillämpning av den valda redovisningsmetoden. Eget omdöme kan 

användas vid estimering av en tillgångs restvärde eller förväntade livslängd, samt hur 

stor del av kundfordringarna som bör bokas som kreditförlust. (Teoch, Welch & Wong 

1998a) 

Slutligen är det även möjligt för företagsledningen att påverka tidpunkten för när en 

transaktion skall bokföras. Ledningen har möjlighet att bestämma tidpunkten och 

storleken på investeringar som har att göra med forskning och utveckling. Andra 

åtgärder som kan vidtas är att försena eller försnabba leveransen av varor till kunder och 

genom detta påverka tidpunkten då intäkter upptas i bokföringen. (Teoch, Welch & 

Wong 1998a) 

2.5 Operationell resultatmanipulering 

Som tidigare diskuterats i kapitel 2.3 i samband med definitionen av begreppet 

resultatmanipulering är det även möjligt att utföra operationell resultatmanipulering. 

Tidigare forskning kring ämnet visar att operationell resultatmanipulering har ökat 

under 2000-talet. Mer specifikt har införandet av Sarbanes-Oxley Act (SOX) år 2002 
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ökat på användningen av operationell resultatmanipulering. Den ökade insynen på 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering på grund av SOX har lett till att 

företagsledningen börjat använda sig av andra resultatmanipuleringsmetoder bland 

annat operationell resultatmanipulering. (Zang 2012) Det har även bevisats att 

företagsledningen föredrar operationell resultatmanipulering framför 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering eftersom de anser att det är lättare för 

revisorer att upptäcka och ifrågasätta resultatmanipulering som är utförd med hjälp av 

periodiseringar. (Graham, Harvey & Rajgopal 2005) Operationell resultatmanipulering 

definieras av Roychowdhury (2006) enligt följande:  

Operationell resultatmanipulering definieras som avvikelser från den normala 

operationella verksamheten och motiveras av företagsledningens önskan att 

vilseleda åtminstone en del av intressenterna till att tro att finansiella mål har 

uppnåtts under normala omständigheter.  (Roychowdhury 2006, s. 337). [egen 

översättning] 

Resultatmanipuleringsmetoderna som används vid operationell resultatmanipulering 

kan i vissa fall vara fördelaktiga för ett företag medan kontinuerlig användning av dessa 

metoder återspeglar ledningens incitament att uppnå kortsiktiga finansiella mål i stället 

för att fatta fördelaktiga långsiktiga beslut. Roychowdhury (2006) identifierar tre olika 

metoder som kan användas vid operationell resultatmanipulering. Manipulering av 

försäljning, reducering av diskretionära kostnader och överproduktion.  Manipulering 

av försäljning innebär att företaget påskyndar intäkters bokföring eller strävar till att öka 

försäljningen genom rabatter eller skonsammare betalningsvillkor. Dock kan detta leda 

till att framtida kassaflöden påverkas negativt eftersom kunderna förväntar sig kraftiga 

rabatter i framtiden vilket leder till ett lägre försäljningsbidrag. Vid reducering av 

diskreationära kostnader har företaget möjlighet att minska forsknings -och 

utvecklingskostnader samt kostnader relaterade till skolning av anställda och 

resekostnader. Detta minskar de negativa kassaflöden men påverkar framtida 

kassaflöden negativt. Den tredje metoden gäller överproduktion av varor och tjänster 

vilket leder till en minskning på kostnaderna per såld vara. Detta leder vidare till ett ökat 

lagervärde som måste säljas i framtiden och medför även högre inventariekostnader.  

2.6 Motiv för resultatmanipulering 

Trots de långsiktiga nackdelarna med resultatmanipulering som nämnts i de tidigare 

stycken uppkommer resultatmanipulering. För att lättare kunna upptäcka 

resultatmanipulering är ett tillvägagångssätt att först definiera vilka motiv ledningen har 
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för att manipulera resultatet. Motiven bakom resultatmanipulering kan delas in i tre 

olika kategorier: (1) kapitalmarknadsrelaterade motiv, (2) kontraktrelaterade motiv och 

(3) regleringsrelaterade motiv. (Healy & Whalen 1999) Detta stycke kommer att 

diskutera dessa motiv i närmare detalj. 

2.6.1 Kapitalmarknadsrelaterade motiv 

Redovisningsinformationen som publiceras i finansiella rapporter är den primära 

informationen som intressenter använder sig av när bildar en uppfattning om ett 

företags marknadsvärde. Detta kan skapa ett incitament för företagsledningen att utföra 

resultatmanipulering i syfte att påverka företagets aktiekurs på kort sikt.  

Vid tillfällen då ett företag köps upp av dess ledning visar tidigare studier att 

företagsledningen har motiv att uppvisa ett lägre resultat och genom detta påverka 

företagets värde. Företagsledningen använder sig av godtyckliga periodiseringar för att 

manipulera resultatet nedåt före uppköpet. (DeAngelo 1986; Perry & Williams 1994)  

Tidigare forskning har även fokuserat mycket på att undersöka resultatmanipulering i 

samband med börsintroduktioner. Teoh, Welch   och Wong (1998a) argumenterar att 

företag manipulerar resultatet uppåt i syfte att maximera intäkterna från 

börsintroduktionen. En studie utförd av Ball och Shivakumar (2008) finner 

motstridande bevis och argumenterar att företag som börslistas använder sig av 

konservativa redovisningsmetoder. Orsaken till detta är att dessa företag utsätts för 

högre grad av övervakning av bland annat myndigheter, revisorer och analytiker.  

Utöver de ovannämnda motiven finns det även motiv att uppnå analytikers 

förväntningar eftersom företag som uppnår förväntningarna presterar bättre i framtiden 

i jämförelse med de företag som inte gör det. Då företaget överträffar förväntningarna 

får investerare information om kommande utveckling vilket förbättrar deras förtroende 

gentemot företaget och därmed gynnas även företagets aktiekursutveckling. (Bartov, 

Givoly & Hayn 2002) 

2.6.2 Kontraktrelaterade motiv 

Medan kapitalmarknadsrelaterade motiv är centrala gällande uppkomsten av 

resultatmanipulering finns det även kontraktrelaterade motiv som påverkar ledningens 

beteende. Redovisningsinformation används för att upprätta och reglera kontrakt som 

görs mellan företag och dess intressenter. Dessa kontrakt baserar sig antingen på 

belöningar som betalas till företagsledningen eller avtal med kreditgivare som gett lån åt 
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företaget. Belöningskontrakt baserar sig på att företagsledningen belönas ifall de uppnår 

på förhand förutbestämda mål. Låneavtal med kreditgivare handlar ofta om att företaget 

säkerställer extern finansiering och företagen skall klara av att möta kraven som ställs i 

kontraktet.  

DeFond och Jiambalvo (1994) undersökte företag som inte klarat av att möta kraven i 

skuldkontrakt. Undersökningen visade att under året före företagen bröt mot sina 

skuldkontrakt hade resultatet manipulerats uppåt. Detta är i linje med synsättet att 

företagsledningen utövar resultatmanipulering i syfte att möta kraven i sina 

skuldkontrakt. 

Resultatmanipulering i samband med företagsledningens belöningskontrakt är ett ämne 

som undersökts aktivt genom åren. Tidigare studier stämmer överens med argumentet 

att företagsledningen använder sitt eget omdöme inom redovisningen för att öka sin 

belöning. Healy (1985) samt Holthausen, Larcker och Sloan (1995) kommer fram till att 

företagsledningen använder sig av resultatmanipulering som ökar resultatet för att nå 

upp till den lägre gränsen av bonuskontraktet. Ifall maximala gränsen har uppnåtts 

använder sig ledningen av intäktsminskande resultatmanipulering för att hålla resultatet 

under maximala gränsen för bonuskontraktet. 

2.6.3 Regleringsrelaterade motiv 

Det kan även uppstå motiv för resultatmanipulering i syfte att möta eller undgå 

regleringar och lagar. De regleringsrelaterade motiven kan delas in i två kategorier, 

branschspecifika och konkurrensspecifika motiv. I stort sett anses alla branscher vara 

reglerade till en viss mån. Vissa branscher som bank, försäkrings och infrastrukturs 

branschen övervakas noggrannare än andra och det krävs att företag i dessa branscher 

uppnår vissa specifika krav som baserar sig på redovisningsinformation. Dessa typer av 

regleringar och krav skapar motiv för resultatmanipulering.  

Collins, Shackelford och Whalen (1995) kommer fram till att banker som är nära att 

försumma sina kapitalkrav undervärderar kreditförluster och övervärderar onormala 

vinster från värdepappershandel. Inom försäkringsbranschen finner Petroni (1992) 

bevis på att företag undervärderar sina förlustreserver i syfte att undvika noggrannare 

tillsyn från myndigheter.  

Företag som utsetts för utredningar där det misstänkts ha brutit mot 

konkurrenslagstiftning har motiv att utföra resultatmanipulering som minskar på 
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resultatet. (Watts & Zimmerman 1978) En undersökning gjord av Cahan (1992) visar att 

företag som misstänks för att ha brutit mot konkurrenslagstiftning strävar till att 

manipulera resultatet neråt under de åren som undersökningen pågår.  

Vid tillfällen då företag har möjlighet att erhålla statliga bidrag uppstår det även motiv 

för resultatmanipulering. Företag som är verksamma i branscher där det finns möjlighet 

att erhålla importunderstöd har en tendens att minska på resultatet i syfte att verka 

mindre lönsamma. (Jones 1991) 

2.7 Identifiering av resultatmanipulering 

Tidigare forskning har utvecklat olika modeller som kan användas till att identifiera 

resultatmanipulering. Dessa modeller baserar sig på vissa antaganden eftersom det är 

omöjligt att skilja ifall redovisningsmässiga justeringar och operationella beslut har 

gjorts för att ge en mer rättvisande bild av företagets situation eller ifall dessa beslut 

gjorts i syfte att manipulera resultatet. De följande kapitlen kommer att presentera de 

mest centrala modellerna som kan användas för att identifiera periodiseringsbaserad 

och operationell resultatmanipulering.  

2.7.1 Identifiering av redovisningsbaserad resultatmanipulering 

Som tidigare nämnts består företagets resultat av kassaflöden från den operativa 

verksamheten samt redovisningsbaserade periodiseringar. Periodiseringar kan delas i 

två olika kategorier förväntade periodiseringar och oförväntade periodiseringar där de 

oförväntade periodiseringarna betraktas som ett tecken på resultatmanipulering.  

2.7.1.1 Totala periodiseringar 

För att kunna estimera mängden oförväntade periodiseringar måste man börja med att 

identifiera mängden totala periodiseringar som kan kalkyleras från balansräkningen 

eller kassaflödesanalysen.  Healy (1985) samt Jones (1991) beräknar de totala 

periodiseringarna utifrån balansräkningen enligt följande: 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 = ∆𝐶𝐴𝑡 − ∆𝐶𝐿𝑡 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑡 + ∆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇𝑡 − 𝐷𝐸𝑃𝑡 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡= totala periodiseringar under period t 

∆𝐶𝐴𝑡 = förändring i kortfristiga tillgångar under period t 

∆𝐶𝐿𝑡 = förändring i kortfristiga skulder under period t 
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∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑡 = förändring i kassa, bank och övriga kortfristiga placeringar under period t 

∆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇𝑡 = förändring i kortfristiga skulder och den kortfristiga delen av långfristiga 

skulder under period t 

𝐷𝐸𝑃𝑡 = avskrivnings -och amorteringskostnader under period t 

Trots att det mest använda sättet för fastställandet av totala periodiseringar är via 

balansräkningen påstår Hribar och Collins (2002) att detta kan vara missvisande och 

föredrar användning av kassaflödesanalysen. Orsaken till detta är att i situationer då 

balansräkningen används kommer händelser som företagsförvärv, fusioner och 

avyttringar påverka företagets kortfristiga tillgångar och skulder utan att påverka 

resultatet. Dock kan det uppstå problem vid användning av kassaflödesanalysen 

eftersom mindre företag oftast inte behöver upprätta en kassaflödesanalys i samband 

med bokslutet (Höglund 2010). Då de totala periodiseringarna beräknas utifrån 

kassaflödesanalysen ser formeln ut enligt följande:  

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑐𝑓 = 𝐸𝐵𝑋𝐼 − 𝐶𝐹𝑂𝑐𝑓 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑐𝑓 = de totala periodiseringarna från kassaflödesanalysen 

𝐸𝐵𝑋𝐼 = resultat före extraordinära poster och avslutande verksamhet för period t 

𝐶𝐹𝑂𝑐𝑓 = operativa kassaflödet för period t 

2.7.1.2 Förväntade och oförväntade periodiseringar 

Det nästa steget i identifieringen av resultatmanipulering är att urskilja de förväntade 

och oförväntade periodiseringarna från de totala periodiseringarna. Med förväntade 

periodiseringar avses periodiseringar som företagsledningen inte har möjlighet att 

påverka och dessa styrs av olika redovisningsprinciper. De oförväntade 

periodiseringarna är periodiseringar som företagsledningen kan påverka genom att 

använda sitt eget omdöme och utgör därmed ett mått på resultatmanipulering. Formeln 

för att skilja på de förväntade periodiseringarna från de oväntade ser ut enligt följande: 

(Höglund 2010): 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 = 𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶𝑡 + 𝐷𝐴𝐶𝐶𝑡 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡= totala periodiseringar för period t 
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𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶𝑡 = förväntade periodiseringar för period t 

𝐷𝐴𝐶𝐶𝑡 = oförväntade periodiseringar för period t 

2.7.1.3 Aggregerade periodiseringsmodeller 

Eftersom det är komplicerat att skilja på de förväntade och oförväntade 

periodiseringarna från de totala periodiseringarna har det utvecklats aggregerade 

periodiseringsmodeller som kan användas för att kalkylera de oförväntade 

periodiseringarna. De mest betydande modellerna som används för att identifiera 

redovisningsbaserad resultatmanipulering är modellerna utvecklade av Healy (1985), 

DeAngello (1986), Jones (1991) och den modifierade Jones modellen utvecklad av 

Dechow, Sloan och Sweeney(1995).  

Den första aggregerade periodiseringsmodellen har utvecklats av Healy (1985). Healy 

(1985) konstaterar att de förväntade periodiseringarna är samma som de medeltalet av 

de totala periodiseringarna för en viss specifik tidsperiod. Därefter subtraheras de 

förväntade periodiseringarna från de totala periodiseringarna för att kalkylera de 

oförväntade periodiseringarna.  

DeAngelo (1986) presenterade en modell som tar i beaktande svagheterna i Healy (1985) 

modell. DeAngelo (1986) konstaterar att Healy (1985) modell saknar ett jämförelsetal 

för vad de förväntade periodiseringarna är under föregående period. DeAngelo (1986) 

kalkylerar de förväntade periodiseringarna genom att använda föregående periods 

förväntade periodiseringar som jämförelsetal. Med andra ord beräknar DeAngelo (1986) 

de förväntade periodiseringarna genom att kalkylera skillnaden mellan totala 

periodiseringar i nuvarande period med de totala periodiseringarna i föregående period.  

Jones (1991) presenterar en potentiellt effektivare modell för att identifiera 

resultatmanipulering. Jones (1991) använder sig av en regressionsmodell som tar i 

beaktande ekonomiska förändringar som sker i ett företag. I regressionsmodellen 

betraktas förändringen i anläggningstillgångar samt försäljning som oberoende 

variabler. Dechow, Sloan och Sweeney (1995) hävdar att antagandet i Jones (1991) 

modell att all försäljning klassificeras som förväntade periodiseringar vilket kan vara 

missvisande eftersom försäljningen även kan manipuleras genom oförväntade 

periodiseringar.  
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För att åtgärda problemet i Jones (1991) modell utvecklade Dechow, Sloan och Sweeney 

(1995) den modifierade Jones modellen. Dechow, Sloan och Sweeney (1995) tar i 

beaktande förändringen i försäljningen genom att subtrahera förändringen i 

kundfordringar med förändringen i försäljning för att få ett mera specifikt mått på 

resultatmanipulering. Den modifierade Jones modellen har även fått en del kritik 

eftersom modellen antar att all kreditförsäljning är resultatmanipulering (Aljifri 2007). 

2.7.2 Identifiering av operationell resultatmanipulering 

Vid identifiering av operationell resultatmanipulering är syftet att undersöka ifall 

företagsledningen använder sig av metoder som påverkar företagets kassaflöde för att 

manipulera resultatet. En stor del av tidigare forskning gällande operationell 

resultatmanipulering använder sig av Roychowdhurys (2006) modell för att identifiera 

resultatmanipulering.  Modellen kan användas för att estimera tre olika mått på 

operationell resultatmanipulering: manipulering av försäljning, reducering av 

diskretionära kostnader och överproduktion. Med hjälp av modellen är det möjligt att 

uppskatta vad den normala nivån för de ovan nämnda variablerna borde vara och sedan 

jämföra den normala nivån med den verkliga nivån.  Ifall det uppkommer en signifikant 

skillnad mellan den normala nivån och verkliga nivån är det ett tecken på 

resultatmanipulering. (Roychowdhury 2006) 

Manipulering av försäljning definieras som företagsledningens försök att öka 

försäljningen under räkenskapsperioden genom att erbjuda rabatter och skonsammare 

betalningsvillkor åt kunder. Den ökade försäljningen som orsakats av detta kommer 

förmodligen att sjunka när företaget återupprättar den ursprungliga prisnivån. 

Kassaflödet från den ökade försäljningen kommer att vara lägre eftersom 

försäljningsbidraget även sjunker men totala intäkterna kommer att vara högre eftersom 

mera försäljning har bokförts under räkenskapsperioden. Vid tillfällen då företaget 

erbjuder skonsammare betalningsvillkor åt kunder försvagas kassaflödet ifall företagets 

leverantörer inte erbjuder skonsammare betalningsvillkor åt företaget. (Roychowdhury 

2006) 

Forsknings -och utvecklingskostnader, samt marknadsförings och administrativa 

kostnader anses vara diskretionära kostnader. Eftersom dessa kostnader skall 

kostnadsföras under den period de uppkommer kan företag reducera de totala 

kostnaderna och öka på intäkterna genom att minska på de diskretionära kostnaderna. 

Roychowdhury (2006) påstår att de diskretionära kostnaderna är lättast att påverka 
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eftersom dessa inte kan hänföras direkt till att generera intäkter. En minskning av de 

diskretionära kostnaderna minskar på pengaflödet ut från bolaget men på långsikt 

kommer det att påverka kassaflödet negativt. Ett tecken på resultatmanipulering är att 

de diskretionära kostnaderna har minskat medan intäkterna ökat. (Roychowdhury 

2006) 

Vid överproduktion kan ett företag producera mera varor än nödvändigt för att möta 

framtida förväntade efterfrågan. Vid en högre produktionsnivå fördelas de fasta 

tillverkningskostnaderna på en större mängd produkter vilket leder till en minskning av 

kostnader för sålda varor vilket i sin tur leder till en bättre rörelsemarginal. Vid 

överproduktion uppstår det även högre lagerkostnader för de överproducerade 

produkterna som inte säljs under perioden de tillverkats. (Roychowdhury 2006) 

2.8 Sammanfattning 

Resultatmanipulering är ett begrepp som genom åren fått flera olika definitioner och kan 

definieras på olika sätt beroende på från vilken synvinkel man ser på ämnet. 

Resultatmanipulering kan definieras som något opportunistiskt där företagsledningen 

vilseleder företagets intressenter gällande företagets ekonomiska ställning. Å andra 

sidan kan resultatmanipulering anses förbättra den finansiella rapportering där 

ledningen har en möjlighet att lyfta fram företagets förväntade framtida kassaflöden.  

För att uppfatta varför resultatmanipulering uppkommer har tidigare studier lyft fram 

tre olika motiv som företagsledningen har för att utföra resultatmanipulering.  De tre 

motiven är kapitalmarknadsrelaterade motiv, kontraktrelaterade motiv och 

regleringsrelaterade motiv. Resultatmanipulering i samband med analytikerbevakning 

klassificeras som ett kapitalmarknadsrelaterat motiv.  

Huvudsakligen kan resultatmanipulering utövas med två olika 

resultatmanipuleringsmetoder. Antingen genom redovisningsbaserad 

resultatmanipulering eller operationell resultatmanipulering. Vid redovisningsbaserad 

resultatmanipulering påverkas inte företagets kassaflöde medan operationell 

resultatmanipulering handlar om operativa beslut som påverkar företagets kassaflöde.  

För att kunna upptäcka och identifiera redovisningsbaserad och operationell 

resultatmanipulering har olika modeller utvecklats. En av de mest använda modellerna 

för att identifiera redovisningsbaserad resultatmanipulering är den modifierade Jones 
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(1991) modellen. För att identifiera operationell resultatmanipulering har ett flertal 

tidigare studier använt sig av Roychowdhury (2006) modell. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare studier som undersöker analytikernas ställning på 

kapitalmarknaden samt sambandet mellan resultatmanipulering och 

analytikerbevakning.  De tidigare studier som presenteras kommer att analyseras för att 

skapa en uppfattning om ämnet samt för att utforma forskningsfrågan för denna 

avhandling.  

3.1 Analytikernas roll på kapitalmarknaden 

För att undersöka sambandet mellan resultatmanipulering och analytikerbevakning är 

det viktigt att förstå vilken ställning analytiker har på kapitalmarknaden. En finansiell 

analytiker är någon som samlar information från allmänna och privata källor, värderar 

företagens nuvarande prestation, gör framtidsprognoser gällande företagets finansiella 

utveckling och ger rekommendationer åt investerare att köpa, sälja eller hålla en viss 

aktie. (Healy & Palepu 2001) En analytiker kan anses ha en övervakande roll över 

företagsledningen (Jensen & Meckling 1976). Analytiker anses ha en betydande roll på 

kapitalmarknaden och enligt Barth och Hutton (2000) tillför analytikerna ett mervärde 

på kapitalmarknaden. Informationen från publicerade finansiella rapporter införlivas 

snabbare i aktiepriset för företag med mera analytikerbevakning. (Barth & Hutton 2000)  

Chen, Harford och Lin (2015) undersökning kommer fram till att företag vars 

analytikerbevakning avslutas har högre sannolikhet att utöva resultatmanipulering. 

Utöver detta betalas det även ut högre kompensation åt verkställande direktören och det 

är en högre sannolikhet att företaget gör ett misslyckat företagsförvärv efter att 

analytikerbevakningen avslutats. Inverkan av detta är mer signifikant i företag som från 

första början endast bevakats av ett fåtal analytiker. Detta betyder att företag som 

bevakas av ett flertal analytiker påverkas mindre ifall analytikerbevakningen minskar 

jämfört med företag som redan från första början bevakats av ett fåtal analytiker. 

Studiens resultat visar att analytikerna spelar en betydande roll som övervakare på 

kapitalmarknaden.  

Dyck, Morse och Zingales (2010) undersökte upptäckandet av bedrägeri i amerikanska 

företag. Studien visade att fördelningen mellan de olika aktörerna som upptäcker 

bedrägeri är omfattande och inte i själva verket dominerad av statliga och övervakande 

myndigheter. Den utomstående gruppen som upptäcker mest bedrägeri inom ett företag 

är anställda (17%) därefter kommer analytikerna med (14%) och massmedia med (13%). 

Analytikerna upptäcker betydligt högre del av bedrägeri jämfört med övriga övervakande 
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organ. Revisorer upptäcker (11%) av bedrägeri medan Securities and Exchange 

Commission (SEC) upptäcker (7%). Utöver detta undersöker studien incitamenten för 

analytiker att avslöja bedrägeri.  Dyck, Morse och Zingales (2010) kommer fram till att 

analytiker som avslöjar bedrägeri är betydligt mera benägna att ha haft en framgångsrik 

karriär samt jobbar för en uppskattad investeringsbank då de avslöjar bedrägeri.  

Likt de ovan presenterade studierna undersökte även Knyazeva (2007) analytikernas 

bevakande roll och vilken inverkan analytikerbevakning har på företagets handlande. 

Studien visade att analytikerbevakning har en del positivt inflytande på företag. 

Analytikerbevakning förbättrar företagets kapitalstruktur, bidrar till högre 

vinstmarginaler och mindre resultatmanipulering.  

Den ovan presenterade tidigare forskningen tyder på att analytikerbevakning medför en 

övervakande roll. Denna övervakande roll förbättrar distributionen av information vilket 

vidare leder till en mer effektiv kapitalmarknad. Utöver detta ökar analytikerbevakning 

tillsynen över företag och bland annat bidrar med att upptäcka bedrägeri samt förbättrar 

företagets kapitalstruktur och minskar risken för ett misslyckat företagsförvärv. 

Trots den förbättrade tillsynen som medförs av analytikerbevakning finns det även 

tidigare forskning som tyder på att analytikerbevakning kan medföra negativa effekter 

och skapa press på företagsledningen. Bannister och Newman (1996) undersöker ifall 

företagsledningen använder sig av oförväntade periodiseringar för att manipulera 

resultatet uppåt i syfte att nå upp till analytikernas resultatestimat. Observationerna från 

samplet som består av 250 företag delas in i två grupper; företag vars resultat befinner 

sig under analytikernas estimat före bokföringen av oförväntade periodiseringar och 

företag vars resultat befinner sig ovanför analytikernas estimat före bokföringen av 

oförväntade periodiseringar. Resultaten i studien visar att företag resultat inte når upp 

till analytikernas estimat använder sig till en större grad av intäktsökande oförväntade 

periodiseringar än företag vars resultat ligger ovanför analytikernas estimat. Bannister 

och Newman (1996) argumenterar att företagsledningen känner press att uppnå 

analytikernas estimat eftersom ifall de inte gör det ökar risken för uppsägning samt en 

lägre kompensation. 

Utöver detta kan även utomstående faktorer påverka analytikerna så att de känner sig 

pressade att agera på ett visst sätt. Detta kan påverka negativt analytikernas motiv att 

upprätta opartiska resultatestimat vilket i sin tur försämrar analytikernas ställning som 

en övervakande roll på kapitalmarknaderna. Tidigare forskning visar att det kan uppstå 
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en intressekonflikt mellan analytikerna och deras arbetsgivare. Analytikerna är mindre 

benägna att publicera negativa resultatestimat då en större kund för investeringsbanken 

de jobbar på har ett stort aktieinnehav i företaget som analyseras. Det är även viktigt för 

analytikerna att upprätthålla bra relationer med ledningen i företag de analyserar i syfte 

att få tillgång till fördelaktig information. (Lin & McNichols 1998; Michaely & Womack 

1999) 

På basen av den tidigare presenterade forskningen gällande analytikernas roll på 

kapitalmarknaden kan det konstateras att analytiker förbättrar transparensen och 

överföringen av information på kapitalmarknaden. Däremot tyder tidigare forskning 

även på att analytikerna medför negativa effekter som skapar incitament för 

företagsledningen att utföra resultatmanipulering. Följande kapitel kommer att 

behandla tidigare forskning som undersöker sambandet mellan resultatmanipulering 

och analytikerbevakning.  

3.2 Sambandet mellan analytikerbevakning och resultatmanipulering 

En av de mest framstående studierna som undersöker resultatmanipuleringsbeteende i 

samband med analytikerbevakning är gjord av Yu (2008). Yu (2008) använde sig av den 

modifierade Jones modellen för att analysera 33 127 observationer av oförväntade 

periodiseringar i USA under en tidsperiod från 1988 till 2002. Studien visar att desto 

flera analytiker som bevakar ett företag desto mindre använder sig företaget av 

oförväntade periodiseringar. I situationer där ett företag inte har analytikerbevakning 

använder företaget sig av mera oförväntade periodiseringar jämfört med företag som har 

analytikerbevakning. Mer specifikt visade studien även att analytikernas egenskaper 

påverkar mängden resultatmanipulering. Analytikers arbetserfarenhet och ifall 

analytikern jobbade för ett av de mera ansedda mäklarföretagen minskade på 

användningen av oförväntade periodiseringar. Yu (2008) lyfter även fram ett problem 

med sin studie som kan påverka alla övriga studier som undersöker samma sak, 

nämligen att analytikerna fokuserar på att bevaka företag med en hög informationsmiljö. 

I detta fall skulle det leda till att analytikerna undviker att bevaka företag där det 

uppkommer mycket resultatmanipulering. För att lösa detta endogenitetsproblem 

inkluderade Yu (2008) två alternativa variabler som påverkar ifall analytiker väljer att 

bevaka ett företag. De två variablerna som inkluderas är inkludering i S&P 500 indexet 

och förväntade bevakningen baserat på förändringen i av mäklarstorleken. 

Inkluderingen ändrade inte på sambandet mellan resultatmanipulering och 

analytikerbevakningen. 
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En annan studie som även estimerar de oförväntade periodiseringarna med hjälp av den 

modifierade Jones modellen utfördes av Degeorge et al. (2013). Studien undersöker 

sambandet mellan resultatmanipulering och analytikerbevakning på en internationell 

nivå. Studien tar även i beaktande olika nivåer av finansiell utveckling (låg, medel och 

hög) i de länderna som ingår i samplet. Samplet består av 65 799 observationer från 21 

olika länder under en tidsperiod från år 1994 till 2002. Studien visar att en högre nivå av 

analytikerbevakning resulterar i lägre nivå av redovisningsbaserad resultatmanipulering 

i länder med hög finansiell utveckling. Argumentet gäller dock inte i länder med låg eller 

medelmåttig finansiell utveckling. Eftersom denna avhandling kommer att undersöka 

länder i Norden är det viktigt att poängtera att Finland och Danmark klassificerades som 

länder med låg finansiell utveckling medan Sverige och Norge anses ha medelmåttig 

finansiell utveckling. Resultaten i studien visade att 69% av de finländska företagen som 

ingick i samplet hade analytikerbevakning och att finländska företag med 

analytikerbevakning hade en resultatmanipuleringsnivå på 6,2% medan de företag som 

inte bevakades av analytiker hade en nivå på 4,5%. Respektive tal för Danmark var 63%, 

5,4% och 4,9%. För Sveriges del var talen följande 66%, 5,1% och 4,4%. Slutligen hade 

Norge följande tal 56%, 4,5% och 4,1%. Av de nordiska länderna påverkade 

analytikerbevakning mest resultatmanipuleringsnivån i Finland eftersom skillnaden 

mellan resultatmanipulering i företag som har analytikerbevakning och företag som inte 

har är störst.  

Till skillnad från undersökningarna gjorda av Yu (2008) och Degeorge et al. (2013) som 

fokuserar på redovisningsbaserad resultatmanipulering fokuserar Sun och Liu (2016) på 

att undersöka sambandet mellan analytikerbevakning och operationell 

resultatmanipulering. Studien undersöker amerikanska företag under en tidsperiod 

mellan åren 1996 till 2006 och det totala samplet består av 9 086 observationer. Sun och 

Liu (2016) använder sig av manipulering av försäljning, diskretionära kostnader och 

överproduktion som mått på operationell resultatmanipulering. Undersökningen fann 

bevis på att det finns ett positivt samband mellan operationell resultatmanipulering och 

analytikerbevakning. Mer specifikt visade man att det förekommer både 

resultatminskande och resultatökande operationell resultatmanipulering då företaget 

har analytikerbevakning. Författarna hävdar även att företag med ett större antal 

analytikerbevakning har större motiv att utöva operationell resultatmanipulering. 

Undersökningens resultat är motstridiga med resultaten från Yu (2008) och Degeorge et 

al. (2013) resultat som undersöker redovisningsbaserad resultatmanipulering. Detta 

tyder möjligtvis på att analytikerbevakning skapar press för företagsledningen att uppnå 
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analytikernas förväntningar och ledningen väljer att använda sig av operationell 

resultatmanipulering eftersom detta är svårare att övervaka och motsäga.  

För att få en heltäckande uppfattning om resultatmanipuleringsbeteende är det 

ändamålsenligt att ta hänsyn till både redovisningsbaserad resultatmanipulering och 

operationell resultatmanipulering. Sun (2009) utförde en internationell studie som 

undersöker hur analytikerbevakning påverkar resultatmanipulering i länder med olika 

nivåer av investerarskydd. Sun (2009) använder sig av en modell som kombinerar de 

båda resultatmanipuleringsmetoderna där det absoluta värdet av periodiseringar och 

kassaflöden kalkyleras. Samplet består av 50 966 observationer från 24 olika länder från 

åren 1990 till 2007. Resultatet från studien visar att analytikerbevakning och 

resultatmanipulering har ett mer negativt samband i länder med ett lågt investerarskydd 

vilket tyder på att analytikerbevakning har en betydande roll som övervakare på 

marknader där investerarskyddet är lågt. I Sun (2009) undersökning inkluderades även 

Danmark och Sverige som även kommer att undersökas i denna avhandling. Både 

Danmark och Sverige har det högsta måttet på investerarskydd bland länderna som är 

inkluderade i Sun (2009) studie. Detta betyder att analytikerbevakning inte minskar på 

mängden resultatmanipulering lika mycket som det gör det i länder med ett lågt 

investerarskydd.  

Irani och Oesch (2016) studie tar även i beaktande båda metoderna av 

resultatmanipulering i amerikanska företag på en tidsram från år 1994 till 2015. Samplet 

består av totalt 1 266 observationer och studien visar att operationell 

resultatmanipulering speciellt användningen av diskretionära kostnader minskar i 

samband med att analytikerbevakningen för ett företag minskar. Samtidigt som den 

operationella resultatmanipuleringen minskar ökar den redovisningsbaserade 

resultatmanipuleringen. Effekten av detta är även signifikant starkare i företag som från 

första början har haft ett lågt antal analytiker som bevakare. Resultaten visar att 

företagsledningen föredrar att använda sig av operationell resultatmanipulering på 

grund av pressen som uppstår från analytikerbevakningen. Orsaken till detta kan vara 

att den operationella resultatmanipuleringen är svårare att upptäcka.  

Även Hong, Huseynov och Zhang (2014) tar i beaktande de två olika metoderna för 

resultatmanipulering och använder sig av 32 000 observationer från amerikanska 

företag för en tidsperiod mellan åren 1989 och 2010. Studien undersökte inverkan av 

analytikerbevakning på resultatmanipulering samt vilken inverkan 

resultatmanipulering har på analytikernas avsikt att ta ett företag under bevakning. 
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Studien visade att analytikerbevakning minskar på mängden resultatmanipulering men 

även att analytiker har en tendens att bevaka företag som utövar mindre 

resultatmanipulering. Både redovisningsbaserad resultatmanipulering och operationell 

resultatmanipulering minskade när företaget hade högre analytikerbevakning. Ifall 

företaget har en hög nivå av de båda resultatmanipuleringsmetoderna har det en negativ 

inverkan på analytikernas vilja att bevaka företaget. Utöver detta visade studien även att 

under tiden efter införandet av SOX har analytikerbevakning och resultatmanipulering 

haft ett negativt samband.  

På basen av den tidigare forskningen presenterad i detta kapitel kan det konstateras att 

analytikerbevakning minskar på användningen av oförväntade periodiseringar. 

Studierna som undersöker sambandet mellan operationell resultatmanipulering och 

analytikerbevakning visar dock att analytikerbevakning ökar mängden operationell 

resultatmanipulering. I följande kapitel presenteras tidigare forskning som undersöker 

vad som kan ha lett till att företagsledningen gått över från redovisningsbaserad 

resultatmanipulering till operationell resultatmanipulering. 

3.3 Från redovisningsbaserad resultatmanipulering till operationell 
resultatmanipulering 

Under 2000-talet har tidigare forskning kring resultatmanipulering fäst mera 

uppmärksamhet kring operationell resultatmanipulering. Graham, Harvey och Rajgopal 

(2005) bevisar att företagsledningen föredrar att använda sig av operationella beslut som 

påverkar kassaflödet i syfte att nå upp till förväntningar. Mer specifikt visar studien att 

80% av företagsledningen skulle minska på kostnader relaterade till forskning och 

undersökning i syfte att nå upp till resultatförväntningar. Till följande kommer artiklar 

som jämför användningen av redovisningsbaserad samt operationell 

resultatmanipulering att presenteras.  

Cohen, Dey och Lys (2008) undersöker hur införandet av Sarbanes-Oxley Act år 2002 

påverkat användningen av redovisningsbaserad och operationell resultatmanipulering. 

Tidsramen i undersökningen sträcker sig från år 1987 till 2005 och själva samplet består 

av 31 668 observationer. Resultaten från undersökningen bevisar att användningen av 

redovisningsbaserad resultatmanipulering ökade från 1987 ända fram till år 2002 då 

SOX infördes. Användningen av operationell resultatmanipulering hade en motsatt 

effekt. Mängden operationell resultatmanipulering minskade fram till år 2002 och efter 

övergången till SOX ökade mängden signifikant. Undersökningens resultat tyder på att 
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företag övergick från användningen av redovisningsbaserad resultatmanipulering till 

operationell resultatmanipulering efter övergången till SOX.  

Zang (2012) fokuserar sin studie på att undersöka ifall företagsledningen använder 

redovisningsbaserad resultatmanipulering och operationell resultatmanipulering som 

substitut för varandra. Zang (2012) argumenterar för att företagsledningen avväger 

vilken resultatmanipuleringsmetod som är minst kostsam. Undersökningens resultat 

stämmer överens med att företagsledningen väljer den resultatmanipuleringsmetod som 

är minst kostsam för företaget. Användningen av redovisningsbaserad 

resultatmanipulering begränsas i situationer då det råder en högre tillsyn över företagets 

finansiella rapporter och ifall företaget använder sig av en mer sakkunnig revisor. 

Faktorer som begränsar den operationella resultatmanipuleringen är den rådande 

konkurrensen i branschen, företagets finansiella hälsa, tillsynen av institutionella 

investerare samt skatteföljderna som orsakas ifall man använder sig av 

resultatmanipulering.  

Haga, Höglund och Sundvik (2018) undersöker förekomsten av operationell 

resultatmanipulering i privata och publika företag i Storbritannien. Det slutliga samplet 

består av 90 594 observationer från åren 2006 till 2014. Studien visar att mängden 

operationell resultatmanipulering är högre i publika företag jämfört med privata företag. 

Vidare redogörs det att andelen av den totala mängden resultatmanipulering som utförs 

i publika företag består till en större andel av operationell resultatmanipulering. 

Författarna resonerar att kapitalmarknadspress samt företagets ägarstruktur påverkar 

användningen av operationell resultatmanipulering. 

Sammanfattningsvis kan det noteras att införandet av nya redovisningslagar som SOX 

har inverkat på resultatmanipuleringsbeteendet och användningen av operationell 

resultatmanipulering har ökat efter införandet av SOX. Utöver detta kan 

redovisningsbaserad och operationell resultatmanipulering användas som substitut för 

varandra. Användningen av redovisningsbaserad resultatmanipulering begränsas i 

situationer där det råder högre tillsyn över företagets rapportering. Operationell 

resultatmanipulering begränsas av konkurrens, finansiell hälsa samt tillsyn av 

institutionella investerare. Slutligen kan det konstateras att användningen av 

operationell resultatmanipulering är högre i publika företag jämfört med privata företag. 
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4 FORSKNINGSUPPGIFT 

I detta kapitel kommer avhandlingens forskningsuppgift att diskuteras. Vidare kommer 

datainsamlingen och metoderna som kommer att användas presenteras. Syftet med 

denna avhandling är att utföra en kvantitativ undersökning som undersöker hur 

analytikerbevakning påverkar resultatmanipulering i Nordiska börslistade företag 

mellan åren 2014–2020. 

4.1 Forskningsfråga 

Den tidigare forskningen som presenterats i kapitel 3 behandlar analytikernas roll på 

kapitalmarknaden, hur analytikerbevakning påverkar företagsledningens 

resultatmanipuleringsbeteende och slutligen diskuteras artiklar som behandlar 

användningen av operationell samt redovisningsbaserad resultatmanipulering. På basen 

av den tidigare forskningen som presenterats i kapitel 3 kommer två hypoteser att bildas.   

Den tidigare forskningen som behandlas i kapitel 3.1 visar att företag med 

analytikerbevakning använder sig av mindre resultatmanipulering samt att företagets 

kapitalstruktur och vinstmarginaler förbättras. Utöver detta spelar analytiker en 

betydande roll bland utomstående intressenter som upptäcker bedrägeri i företag. Dessa 

resultat tyder på att analytiker fungerar som utomstående övervakare. Dock finns det 

även tidigare forskning av som visar att analytikerbevakning kan leda till en motsatt 

effekt och skapa press på företagsledningen samt att analytikerna inte alltid upprättar 

opartiska analyser. (Bannister & Newman 1996; Lin & McNichols 1998; Michaely & 

Womack 1999). Majoriteten av den tidigare forskning som presenteras i kapitel 3.2 visar 

att användningen av redovisningsbaserad resultatmanipulering och 

analytikerbevakning har ett negativt samband (Yu 2008; Degeorge et al. 2013). Dock 

visar Degeorge et al. (2013) studie att detta samband inte stämmer i länder med samma 

finansiella utveckling som Finland, Sverige, Norge och Danmark. Mer specifikt 

argumenterar Degeorge et al. (2013) att redovisningsbaserad resultatmanipulering och 

analytikerbevakning har ett positivt samband i länder vars finansiella utveckling är på 

samma nivå som de nordiska länderna. Det positiva sambandet mellan 

resultatmanipulering och analytikerbevakning i länder med låg finansiell utveckling är 

dock inte signifikant. Slutligen kan det konstateras att tidigare forskning tyder på att det 

finns ett negativt samband mellan redovisningsbaserad resultatmanipulering och 

analytikerbevakning. På basen av detta har den första hypotesen formulerats enligt 

följande: 
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H1: Analytikerbevakning och redovisningsbaserad resultatmanipulering har ett 

negativt samband 

Tidigare forskning som undersöker sambandet mellan operationell 

resultatmanipulering och analytikerbevakning fokuserar till största delen på den 

amerikanska marknaden (Hong, Huseynov & Zhang 2014; Sun & Liu 2016; Irani & Oesch 

2016). Resultaten från dessa studier tyder på att det finns ett positivt samband mellan 

operationell resultatmanipulering och analytikerbevakning. Den tidigare forskningen 

som behandlas i kapitel 3.3 visar att företagsledningen använder de två olika 

resultatmanipuleringsmetoderna som substitut för varandra. Då företag utsätts för 

högre grad av övervakning av bland annat en sakkunnig revisor ökar användningen av 

operationell resultatmanipulering jämfört med redovisningsbaserad 

resultatmanipulering (Zang 2012). Utöver detta utsätts publika företag för mera press 

från kapitalmarknaden vilket leder till att de använder sig av mera operationell 

resultatmanipulering (Haga, Höglund & Sundvik 2018). Slutligen inverkar även 

lagstiftningen på resultatmanipuleringsmetoden som används. Införandet av SOX ledde 

till att företag gick över från redovisningsbaserad resultatmanipulering till operationell 

resultatmanipulering (Cohen, Dey och Lys 2008). På basen av dessa resonemang 

formuleras avhandlingens andra hypotes enligt följande:  

H2: Analytikerbevakning och operationell resultatmanipulering har ett positivt 

samband 

Den första hypotesen har formulerats utifrån argumentet att analytikerbevakning 

förbättrar transparensen på kapitalmarknaden och därmed minskar 

resultatmanipulering. Den andra hypotesen syftar på att analytikerbevakning medför 

press på företagsledningen vilket leder till att mängden resultatmanipulering ökar.  

4.2 Metod 

Denna avhandling kommer att undersöka två olika metoder av resultatmanipulering, det 

vill säga redovisningsbaserad resultatmanipulering och operationell 

resultatmanipulering. För att identifiera redovisningsbaserad resultatmanipulering 

kommer den modifierade Jones modellen att användas (Dechow, Sloan & Sweeney 

1995).  Medan operationell resultatmanipulering kommer att identifieras med hjälp av 

Roychowdhurys modell (Roychowdhury 2006). Sambandet mellan 

resultatmanipulering och analytikerbevakning kommer att undersökas med hjälp av en 
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multipel regressionsanalys. Till följande kommer dessa modeller att förklaras mer 

ingående.  

4.2.1 Modeller för estimering av resultatmanipulering 

Måttet på redovisningsbaserad resultatmanipulering enligt den modifierade Jones 

modellen är de oförväntade periodiseringarna. De oförväntade periodiseringarna 

representerar den delen av de totala periodiseringarna som företagsledningen kan 

påverka. För att kalkylera de oförväntade periodiseringarna antar den modifierade Jones 

modellen att de förväntade periodiseringarna är konstanta och att förändringar i 

mängden totala periodiseringar beror på förändringen i de oförväntade 

periodiseringarna. För att ta i beaktande de ekonomiska förändringarna som sker i ett 

företag inkluderas förändringen i anläggningstillgångar samt förändringen i försäljning 

justerat med kundfordringar som oberoende variabler. Användningen av den 

modifierade Jones modellen i stället för den ursprungliga Jones modellen motiveras med 

att den modifierade Jones modellen tar i beaktande förändringen i försäljningen och 

justerar den mot kundfordringar under samma period. (Dechow, Sloan & Sweeney 1995) 

För att kalkylera de oförväntade periodiseringarna bör man börja med att kalkylera de 

totala periodiseringarna enligt följande: 

𝑇𝐴𝑡 =
(∆𝐶𝐴𝑡 − ∆𝐶𝐿𝑡 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑡 + ∆𝑆𝑇𝐷𝑡 − 𝐷𝑒𝑝𝑡)

(𝐴𝑡−1)
 

𝑇𝐴𝑡       = totala periodiseringarna år t 

∆𝐶𝐴𝑡    = förändringen i omsättningstillgångar år t 

∆𝐶𝐿𝑡     = förändringen i kortfristiga tillgångar år t 

∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑡 = förändringen i kassa och bank år t 

∆𝑆𝑇𝐷𝑡   = förändringen i kortfristiga skulder år t 

𝐷𝑒𝑝𝑡      = avskrivnings -och nedskrivningskostnader år t 

𝐴𝑡−1       = Totala mängden tillgångar år t-1 

Det nästa steget är att kalkylera de förväntade periodiseringarna enligt följande: 
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𝑁𝐷𝐴𝑡 = 𝛼1 (
1

𝐴𝑡−1
) + 𝛼2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝛼3 (

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝜀𝑡 

∆𝑅𝐸𝑉𝑡 = förändringen i omsättning år t 

∆𝑅𝐸𝐶𝑡 = förändring i kundfordringar år t 

𝑃𝑃𝐸𝑡  = anläggningstillgångarna år t 

𝜀𝑡        = feltermen för företag år t 

Slutligen kommer de oförväntade periodiseringarna att kalkyleras genom att subtrahera 

de förväntade periodiseringarna från de totala periodiseringarna. Feltermen (𝜀𝑡) 

förklarar mängden resultatmanipulering.  

Som redan tidigare nämnts i kapitel 2.6.2 innehåller Roychowdhurys (2006) modell för 

att estimera operationell resultatmanipulering tre olika mått. Denna avhandling 

kommer endast att mäta manipulering av försäljning eftersom de övriga metoderna som 

kräver flera variabler vilket skulle leda till att antalet observationer skulle minska 

väsentligt. Manipulering av försäljning har även använts av tidigare forskning inom 

ämnet Sundvik (2019) samt Kim, Kim och Zhou (2017). Manipulering av försäljning eller 

det onormala kassaflödet går att estimera genom att kalkylera det normala kassaflödet 

från verksamheten som en linjär funktion av försäljning och förändring av försäljning 

under innevarande period enligt följande: 

𝐶𝐹𝑂𝑡

𝐴𝑡−1
= 𝛼0 +  𝛼1 (

1

𝐴𝑡−1
) + 𝛽1 (

𝑆𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝛽2 (

∆𝑆𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝜀𝑡 

𝐶𝐹𝑂𝑡 = kassaflödet från verksamheten år t 

𝑆𝑡       = försäljning år t 

∆𝑆𝑡     = förändring i försäljning år t 

𝜀𝑡        = feltermen för företag år t 

Eftersom denna avhandling endast beaktar börsnoterade bolag är kassaflödet från 

verksamheten (CFO) lättillgängligt i databasen Thomson Reuters Eikon och kassaflödet 

behöver därmed inte kalkyleras via balansräkningen. Därefter beräknas det onormala 
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kassaflödet genom att subtrahera det normala kassaflödet från det verkliga kassaflödet 

vilket till slut ger ett mått på manipulering av försäljning. 

Slutligen bildas en kalkyl som beräknar den totala summan av resultatmanipulering där 

de två estimaten som presenterats ovan inkluderas: 

𝐸𝑀

𝐴𝑡−1
=

𝐷𝐴

𝐴𝑡−1
+

𝑆𝑀

𝐴𝑡−1
 

𝐸𝑀 = resultatmanipulering 

𝐷𝐴 = oförväntade periodiseringar 

𝑆𝑀 = manipulering av försäljning 

Genom att beräkna mängden total resultatmanipulering är de möjligt att undersöka hur 

analytikerbevakning påverkar användningen av både redovisningsbaserad och 

operationell resultatmanipulering. Utöver detta är det även möjligt att kontrollera hur 

dessa metoder används förhållande till varandra. Ifall resultaten visar ett samband 

mellan analytikerbevakning något av de tre måtten på resultatmanipulering som 

presenterats ovan men mängden total resultatmanipulering inte ändrar kan det tyda på 

att företagsledningen använder sig av olika resultatmanipuleringsmetoder beroende på 

mängden analytikerbevakning. 

4.2.2 Regressionsanalys 

Sambandet mellan analytikerbevakning och resultatmanipulering kommer att 

undersökas med en multipel linjär regressionsanalys som är uppbyggd enligt följande:  

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 + 𝛽4𝑅𝑂𝐴 +

𝛽5𝑀𝑇𝐵 + Å𝑟𝑓𝑖𝑥𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑥𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝜀  

I den ovan presenterade regressionsanalysen består den beroende variabeln 

Resultatmanipulering av både redovisningsbaserad resultatmanipulering DA och 

operationell resultatmanipulering i form av försäljningsmanipulering SM. Delvis 

kommer variabeln NDA och CFO som presenterats i kapitel 4.2.1 att fungera som 

regressionsmodellens beroende variabler. I alla regressionsanalyser mäts 

resultatmanipulering som det absoluta värdet. Orsaken till detta är att det primära syftet 

med avhandlingen är att mäta mängden resultatmanipulering som används. Variablerna 

DA_ABS och SM_ABS estimerar resultatmanipulering enligt det absoluta värdet. 
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Däremot kan det anses vara viktigt att kontrollera i vilken riktning resultatet 

manipuleras för att få en uppfattning ifall något av de i kapitel 2.5 diskuterade motiven 

påverkar resultatet från regressionsanalyserna. Av den orsaken kommer resultaten från 

regressionsanalysen att delas in i tre kategorier: alla observationer, observationer med 

positiv resultatmanipulering och observationer med negativ resultatmanipulering. 

Variablerna Analytiker, Årfixerade effekter och Industrifixerade effekter fungerar som 

dummyvariabler och kan antar antingen värdet 1 eller 0. Dummyvariabeln Analytiker 

antar värdet 1 ifall företaget i fråga har analytikerbevakning och värdet 0 ifall företaget 

saknar analytikerbevakning. Dummyvariablerna Årfixerade effekter och 

Industrifixerade effekter antar värdet 1 eller 0 beroende på ifall observationen hör till en 

specifik industri samt ifall observationen avser data från ett visst specifikt år. 

Observationerna delas in i åtta olika industrier baserat på ICB kod (se tabell 2). 

Vidare har även kontrollvariabler definierats för att mäta sambandet mellan de beroende 

och oberoende variablerna. I denna forskning har man valt att använda sig av Storlek 

som beskriver företagets marknadsvärde. Variabeln Tillväxt beskriver företagets tillväxt 

och kalkyleras genom att dividera förändringen i totala tillgångar med föregående års 

totala tillgångar. ROA beskriver företagets lönsamhet och kalkyleras genom att dividera 

företagets resultat med föregående års totala tillgångar. Slutligen inkluderas även 

variabeln MTB som skiljer på tillväxt -och värdebolag MTB kalkyleras genom att dividera 

företagets marknadsvärde med företagets totala egna kapital.  
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Tabell 1  Regressionsmodellens variabler 

Beroende variabler Beskrivning 

DA_ABS Oförväntade periodiseringar i absolut belopp. 

SM_ABS Manipulering av försäljning i absolut belopp. 

Resultatmanipulering 
(EM_ABS) 

Summan av DA_ABS och SM_ABS förkortas som EM_ABS. Är det 
absoluta värdet på total resultatmanipulering. 

Oberoende variabler Beskrivning 

Analytiker 
Mängden analytikerbevakning ett specifikt företag har. Beroende på 
sambandet som undersöks förvandlas variabeln även till en 
dummyvariabel i vissa regressionsmodeller. 

Årfixerad effekt Dummyvariabel som antar värdet 1 till en viss bransch i andra fall 
antar variabeln värdet 0. 

Industrifixerad effekt Dummyvariabel som antar värdet 1 ifall observationen hör till ett 
specifikt år i andra fall antar variabeln värdet 0.  

Kontrollvariabler Beskrivning 

ROA 
Avkastning på totala tillgångar. Kalkyleras genom att dividera 
företagets resultat med föregående års totala tillgångar. 

Tillväxt 
Företagets årliga tillväxt. Förändringen i totala tillgångar dividerat med 
föregående års totala tillgångar. 

MTB Företagets marknadsvärde i förhållande till dess bokföringsvärde. 

Storlek Företagets markandsvärde. 

 

4.3 Data 

För att erhålla företagsspecifika data samt mängden analytikerbevakning används 

databasen Thomson Reuters Eikon. Datat gällande analytikerbevakning består endast av 

information gällande analytiker som agerar på säljsidan eftersom data gällande 

analytiker som agerar på köpsidan inte är tillgängligt i Thomson Reuters Eikon. Som 

tidigare diskuterats i kapitel 1.1 kommer denna studie att tillämpas på den nordiska 

marknaden. Island har exkluderats från samplet på grund av att den isländska börsen är 

av obetydlig storlek jämfört med de övriga nordiska börserna. Det slutliga datasamplet 

inkluderar data från åren 2014–2020. Eftersom vissa variabler som används för att 

utföra forskningen kräver data från det föregående år har datasamplet hämtats för åren 

2013–2020. Data samplet innehåller företagsdata på företag som är listade på börserna 

Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Oslo Bors, Oslo Access samt 

respektive länders First North marknadsplats.  

Det ursprungliga samplet består av 1 303 specifika företag och 9000 observationer. I 

likhet med tidigare studier av bland annat Yu (2008) och Roychowdhury (2006) 

exkluderas banker och försäkringsbolag med ICB kod 3010–3510 eftersom dessa 

branschers finansiella data uppvisas på ett avvikande sett jämfört med företag i de övriga 

branscherna. Observationer som saknar ICB kod kommer även att exkluderas eftersom 
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dessa företag har nyligen blivit börslistade och saknar därmed bokslutsdata. Utöver detta 

exkluderas även observationer som innehåller bristfälliga bokslutsdata. Data som 

innehåller mindre än 10 observationer per år och per tvåsiffrig ICB kod exkluderas även 

från samplet. Slutligen winsoriseras värden som ligger vid den 1 och 99 percentilen. 

Detta görs för att undvika att resultaten blir missvisande på grund av extremvärden i 

samplet. I praktiken innebär detta att värden som underskrider den 1:a percentilen eller 

överskrider den 99:e percentilen i data samplet ersätts av värden som befinner sig vid 

den 1:a och 99:e percentilen.  Det slutliga samplet består därmed av 3618 antal 

observationer. Tabell 2 visar mer specifikt hur data samplet valts ut. 

Tabell 2  Urvalsprocess 

Urval N 

Nordiska börslistade företag åren 2013–2020 9 000 

Exkludering av ICB kod 3010–3510 7 896 

Exkludering av bokslutsdata 3 618 

 

I tabell 3 presenteras fördelningen av samplet mellan de olika branscherna samt hur 

observationerna är fördelade på årsnivå. Ur tabell 3 kan det tydas att företag som hör 

till tillverkningsbranschen har mest observationer och utgör 33% av det totala samplet. 

På årsnivå är det år 2020 som innehåller mest observationer med 20% av det totala 

samplet.  

Tabell 3 Observationer per industri och år 

ICB 
Kod Industri 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 N 

1000 Teknologi 43 47 48 63 78 104 118 501 

1500 Telekommunikation 11 13 15 13 15 16 19 102 

2000 Hälsovård 34 41 47 55 59 98 104 438 

4000 Konsumentvaror och tjänster 62 72 77 93 99 112 125 640 

4500 Livsmedel och dagliga varor 25 28 28 31 34 36 40 222 

5000 Tillverkning 127 144 153 175 184 211 214 1208 

5500 Råvaror 29 32 34 34 36 41 42 248 

6000 Energi 32 33 31 32 39 44 48 259 

  N 363 410 433 496 544 662 710 3618 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten från avhandlingens empiriska undersökning. 

Kapitel 5.1 börjar med att presentera den deskriptiva statistiken samt en 

korrelationsmatris för variablerna som är inkluderade i studien. Därefter redogörs det 

för resultaten från regressionsanalyserna som undersöker sambandet mellan 

resultatmanipulering och analytikerbevakning.  

5.1 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken som presenteras i tabell 4 beskriver data samplet som denna 

avhandling behandlar med olika mått.  Måtten som inkluderas är variablernas maximala 

värde, minsta värde, medelvärde samt standardavvikelse. Dummyvariablerna 

inkluderas inte i den deskriptiva statistiken eftersom dessa endast kan anta två olika 

värden. Företagen som ingår i samplet bevakas i medeltal av fyra analytiker och har ett 

genomsnittligt marknadsvärde på 1,4 miljarder. Medeltalet för SM_ABS är högre än för 

DA_ABS vilket kan tyda på att manipulering av försäljning används mera än 

manipulering med hjälp av oförväntade periodiseringar. Eftersom resultatmanipulering 

i denna avhandling mäts som ett absolut värde betyder ett högre värde en högre grad av 

resultatmanipulering, medan ett lägre värde tyder på en lägre grad.  

Tabell 4 Deskriptiv statistik för samplet 

  N Min Max 
Medel-
värde 

Standard
avvikelse 

Oförväntade periodiseringar (DA) 3618 -0,626 1,210 0,000 0,13 

Oförväntade periodiseringar absolut (DA_ABS) 3618 0,00 1,210 0,074 0,10 

Försäljningsmanipulation (SM) 3618 -9,433 2,094 0,000 0,29 

Försäljningsmanipulation absolut (SM_ABS) 3618 0,00 9,433 0,129 0,26 

Antalet analytiker (Analytiker) 3618 0 35 3,85 6,10 

Marknadsvärde (Milj.) 3618 2,4 24595,6 1400,9 3670,54 

ROA 3618 -1,33 0,38 -0,0394 0,26 

Tillväxt  3618 -0,54 3,64 0,185 0,58 

Marknadsvärde/Eget kapital (MTB) 3618 -3,72 30,29 3,630 4,75 

 

I tabell 5 presenteras en korrelationsmatris enligt Pearsons modell där korrelationen 

mäts med en korrelationskoefficient mellan variablerna och kan ta värden mellan 0 

(ingen relation) och 1 (fullständig relation). Ifall värdet är positivt finns det en positiv 

korrelation och ifall värdet är negativt vice versa. Ifall det uppstår en hög korrelation 

mellan variabler uppstår det multikollinearitet. Enligt Stundenmund (2017) kan ett 
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värde på 0,8 innebära en för hög korrelation. Korrelationsmatrisen i tabell 5 visar att 

antalet analytiker som bevakar ett företag är negativt korrelerat med oförväntade 

periodiseringar och manipulering av försäljning. Den högsta signifikanta korrelationen 

uppstår mellan variablerna Analytiker och Storlek (0,780**) värdet överstiger dock inte 

o,8 och variablerna kan därmed inkluderas i regressionsanalysen. Det kan konstateras 

att de högsta signifikanta korrelationerna uppstår mellan de beroende variablerna som 

mäter resultatmanipulering. Detta orsakar inte ett problem eftersom dessa variabler inte 

förekommer i samma regressionsanalys. 

Tabell 5 Korrelationsmatris 

Variabel DA_ABS DA SM_ABS SM Analytiker ROA MTB Tillväxt Storlek 
DA_ABS 1 

        

DA 0,118** 1 
       

SM_ABS 0,303** -0,028 1 
      

SM -0,107** -0,0138** -0,514** 1 
     

Analytiker -0,161** 0,003 -0,125** 0,052** 1 
    

ROA -0,307** 0,283** -0,409** 0,434** 0,225** 1 
   

MTB 0,108** -0,039* 0,214** 0,037* -0,022 -0,153** 1 
  

Tillväxt 0,303** 0,054** 0,350** -0,078** -0,092** -0,205** 0,118** 1 
 

Storlek -0,120** 0,005 -0,066** 0,066** 0,780** 0,177** 0,073** -0,042* 1 

**. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå. 

*. Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå. 

 

Fortsättningsvis visar tabell 6 hur den deskriptiva statistiken skiljer sig mellan olika 

nivåer av analytikerbevakning. I tabell 5 delas samplet in enligt mängden 

analytikerbevakning företaget har. Medianen och medeltalet presenteras för de 

oförväntade periodiseringarna, manipulering av försäljning, marknadsvärde och 

avkastning på tillgångar. Mängden oförväntade periodiseringar minskar i samband med 

att analytikerbevakningen ökar. Ett liknande samband uppstår mellan 

analytikerbevakning och manipulering av försäljning dock ökar mängden 

försäljningsmanipulering då företaget följs av mera än tio analytiker jämfört med företag 

som följs av 6–10 analytiker. Företag med högre analytikerbevakning har i genomsnitt 

ett högre marknadsvärde och högre avkastning på tillgångar. Genom att jämföra hela 

samplets medeltal (0,074) för variabeln DA_ABS med medeltalet (0,098) för DA_ABS 

för företag som inte har analytikerbevakning kan det tydas att företag som inte har 

analytikerbevakning använder sig av mera oförväntade periodiseringar jämfört med hela 
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samplets medeltal. Samma slutsats kan dras gällande variabeln SM_ABS där medeltalet 

för hela samplet är 0,129 och för företag utan analytikerbevakning är medeltalet 0,182. 

Tabell 6 Deskriptiv statistik och nivån av analytikerbevakning 

Oförväntade periodiseringar / Manipulering av försäljning 

Analytiker (N)   DA_ABS SM_ABS Marknadsvärde (Milj.) ROA N (3 618) 

              

0 
Medeltal 0,098 0,182 87,59 -0,13 

1 475 
Median 0,055 0,099 29,40 0,00 

              

> 0 
Medeltal 0,057 0,093 2 304,90 0,03 

2 143 
Median 0,035 0,056 554,69 0,05 

              

1 
Medeltal 0,076 0,129 163,00 -0,03 

479 
Median 0,047 0,071 73,81 0,02 

              

2–5 
Medeltal 0,057 0,094 615,91 0,02 

842 
Median 0,035 0,056 367,43 0,05 

              

6–10 
Medeltal 0,048 0,069 2 093,51 0,05 

411 
Median 0,030 0,045 1 503,68 0,05 

              

> 10 
Medeltal 0,044 0,074 8 472,76 0,07 

411 
Median 0,028 0,048 6 307,25 0,06 

 

5.2 Resultatmanipulering och analytikerbevakning 

I denna del av avhandlingen kommer själva regressionsmodellens resultat att 

presenteras och hur mängden analytikerbevakning påverkar ett företags användning av 

resultatmanipulering. Regressionsanalysen delas in i tre delar först kommer mängden 

resultatmanipulering att jämföras i företag som inte har analytikerbevakning med 

företag som har analytikerbevakning. Till följande undersöks hur mängden 

analytikerbevakning påverkar användningen av resultatmanipulering. Slutligen 

undersöks hur förändringen av analytikerbevakningen påverkar resultatmanipulering.  

5.2.1 Resultatmanipulering i företag med och utan analytikerbevakning 

För att undersöka ifall företag utan analytikerbevakning använder sig av mera 

resultatmanipulering jämfört med företag som har analytikerbevakning skapas en 

dummyvariabel. Dummyvariabeln (AnalytikerDummy) får värdet 1 ifall företaget har 

analytikerbevakning och värdet 0 ifall företaget inte har analytikerbevakning. 

Resultatmanipulering fungerar som den beroende variabeln och AnalytikerDummy 
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fungerar som den oberoende variabeln utöver detta inkluderas alla dummy -och 

kontrollvariabler som presenterats i kapitel 4.2. Regressionsmodellen ser ut enligt 

följande: 

𝐷𝐴𝐴𝐵𝑆 , 𝑆𝑀𝐴𝐵𝑆 , 𝐸𝑀𝐴𝐵𝑆

=  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽3𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 + 𝛽4𝑅𝑂𝐴

+ 𝛽5𝑀𝑇𝐵 + Å𝑟𝑓𝑖𝑥𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑥𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝜀 

Regressionsanalysen körs även separat för de företag som använt sig av negativ eller 

positiv resultatmanipulering. Resultaten från regressionsanalysen som presenteras i 

tabell 7 visar att företag med analytikerbevakning använder sig av mindre oförväntade 

periodiseringar än företag som inte har analytikerbevakning. Detta gäller även för 

företag som använder sig av positiva eller negativa oförväntade periodiseringar för att 

manipulera resultatet. Analytikerbevakning minskar även på manipulering av 

försäljning och dessa resultat är även signifikanta på 1% nivå. Dock är resultatet inte 

signifikant i företag som använder sig a manipulering av försäljning i en negativ riktning. 

Resultaten från regressionsanalysen där totala mängden resultatmanipulering används 

som beroende variabel visar samma resultat som regressionsanalysen där manipulering 

av försäljning analyseras. Delvis att analytikerbevakning ökar resultatmanipulering i 

företag som använder sig av resultatmanipulering i negativ riktning, däremot är detta 

resultat inte signifikant. Det justerade R2 värdet som mäter regressionens 

förklaringsgrad antar värden mellan 0,194–0,412. Detta är även i linje med tidigare 

forskning kring ämnet (Yu 2008).  

Ur tabell 7 framkommer att kontrollvariablerna ROA, Tillväxt och MTB har de största 

signifikanta effekterna på resultatmanipulering (DA_ABS, SM_ABS och EM_ABS).  En 

högre tillväxt och ett högre MTB tyder på en högre användning av resultatmanipulering 

medan en högre avkastning på totala tillgångar och resultatmanipulering har ett negativt 

samband. 
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Tabell 7 Bevakade och obevakade företag 

 
Oförväntade periodiseringar 

(DA_ABS) Försäljningsmanipulering (SM_ABS) Resultatmanipulering (EM_ABS) 

Variabel Alla företag Positiv Negativ Alla företag Positiv Negativ Alla företag Positiv Negativ 

Intercept 0,067*** 0,069*** 0,044*** 0,062*** 0,088*** 0,04 0,129*** 0,154*** 0,068** 

  (-9,779) (6,896) (5,339) (3,855) (6,097) (1,432) (7,019) (8,357) (2,047) 

Analytiker -0,022*** -0,031*** -0,008* -0,027*** -0,066*** 0,017 -0,05*** -0,092*** 0,015 

  (-6,42) (-5,936) (-1,869) (-3,286) (-8,683) (1,181) (-5,273) (-9,339) (0,907) 

Storlek 0*** 0*** 0*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  (-3,577) (-2,771) (-2,609) (1,001) (0,35) (0,09) (-0,445) (-1,502) (-0,342) 

ROA -0,078*** 0,02* -0,144*** -0,313*** -0,063*** -0,478*** -0,392*** -0,083*** -0,647*** 

  (-11,896) (1,7) (-19,563) (-20,087) (-3,128) (-17,893) (-22,096) (-2,99) (-21,007) 

Tillväxt 0,045*** 0,06*** 0,023*** 0,118*** 0,097*** 0,11*** 0,163*** 0,154*** 0,126*** 

  (16,216) (13,9) (6,664) (17,66) (15,407) (9,41) (21,561) (18,676) (9,566) 

MTB 0,001*** 0,002*** 0,001*** 0,007*** 0,008*** 0,00 0,008*** 0,01*** 0,001 

  (3,736) (3,09) (3,203) (8,252) (11,419) (0,297) (8,651) (10,211) (0,545) 
Årfixerad 
effekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Industrifixerad 
effekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Justerat R2 0,194 0,164 0,335 0,268 0,27 0,333 0,328 0,292 0,412 
Antal 
observationer 3617 1866 1750 3617 1847 1769 3617 1950 1666 
 
*Signifikant på 10% nivå 
**Signifikant på 5% nivå 
***Signifikant på 1% nivå       

 

5.2.2 Mängden analytikerbevakning 

Denna del av avhandlingen undersöker hur mängden analytiker som bevakar ett företag 

påverkar användningen av resultatmanipulering. Variabeln Analytiker mäter det 

absoluta talet analytiker som följer ett företag. Resultaten från regressionsanalysen som 

presenteras i tabell 8 visar att mängden analytikerbevakning och oförväntade 

periodiseringar har ett negativt samband som är signifikant på 1% nivå. Detta betyder 

att företag med en större mängd analytikerbevakning använder sig av mindre 

resultatmanipulering. Vid manipulering av försäljning är resultaten för alla företag 

signifikanta på 5% nivå och för de företag som använder sig av resultatmanipulering i 

positiv riktning är resultaten signifikanta på 1% nivå. Däremot för företag som 

manipulerar resultatet neråt upptäcks ett positivt samband men detta är inte signifikant. 

I samplet som där totala mängden resultatmanipulering analyseras är resultaten i linje 

med samplet för manipulering av försäljning. Kontrollvariabeln Tillväxt har ett 

signifikant samband med resultatmanipulering på 1% nivå. Vilket indikerar att ett 

företag med en högre tillväxtgrad använder sig av mera resultatmanipulering.  
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Tabell 8  Mängden av analytikerbevakning och resultatmanipulering 

  
Oförväntade periodiseringar 

(DA_ABS) 
Manipulering av försäljning 

(SM_ABS) Resultatmanipulering (EM_ABS) 

Variabel Alla företag Positiv Negativ Alla företag Positiv Negativ Alla företag Positiv Negativ 

Intercept 0,057*** 0,054*** 0,041*** 0,05*** 0,062*** 0,049* 0,107*** 0,111*** 0,08** 

  (8,661) (5,533) (5,231) (3,219) (4,346) (1,843) (6,044) (6,208) (2,56) 

Analytiker (Antal) -0,002*** -0,002*** -0,002*** -0,002** -0,004*** 0,001 -0,004*** -0,006*** 0 

  (-4,753) (-3,079) (-3,036) (-2,118) (-4,127) (0,351) (-3,625) (-4,872) (-0,051) 

Storlek 0,00 0,00 0,00 0,00* 0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00 

  (0,288) (-0,561) (0,478) (1,747) (2,09) (0,005) (1,644) (1,366) (-0,065) 

ROA -0,085*** 0,008 -0,145*** -0,322*** -0,096*** -0,47*** -0,407*** -0,129*** -0,637*** 

  (-13,196) (0,726) (-20,348) (-21,134) (-4,79) (-18,179) (-23,482) (-4,654) (-21,566) 

Tillväxt 0,045*** 0,06*** 0,022*** 0,117*** 0,096*** 0,11*** 0,161*** 0,151*** 0,127*** 

  (15,877) (13,756) (6,536) (17,498) (14,905) (9,478) (21,277) (18,034) (9,676) 

MTB 0,001*** 0,002*** 0,001*** 0,007*** 0,008*** 0,00 0,008*** 0,01*** 0,001 

  (3,668) (2,819) (3,176) (8,226) (11,223) (0,302) (8,595) (9,946) (0,554) 

Årfixerad effekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Industrifixerad effekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Justerat R2 0,19 0,153 0,337 0,266 0,246 0,332 0,325 0,268 0,412 

Antal observationer 3617 1866 1750 3617 1847 1769 3617 1950 1666 

                    

*Signifikant på 10% nivå                 

**Signifikant på 5% nivå                 

***Signifikant på 1% nivå                 
 

5.2.3 Förändring i nivån av analytikerbevakning 

Till följande kommer denna avhandling att undersöka hur en förändring i 

analytikerbevakning påverkar användningen av resultatmanipulering. Det är möjligt att 

mäta förändringen i analytikerbevakning på flera olika sätt. I denna avhandling kommer 

förändringen i analytikerbevakning att mätas på tre olika sätt där den första metoden 

mäter den numeriska förändringen av analytikerbevakningen under en specifik 

tidsperiod. Den numeriska förändringen mäts för en tidsperiod på ett år vilket motiveras 

med att datasamplets storlek skulle minska drastiskt ifall förändringen i 

analytikerbevakning skulle mätas under en längre tidsperiod. Regressionsanalysens 

resultat presenteras i tabell 9 och resultaten visar ett positivt statistiskt samband mellan 

manipulering av försäljning och förändring av analytikerbevakning på en 10% nivå.  

Även det totala måttet på resultatmanipulering visar ett positivt samband med 

förändringen i analytikerbevakning på en 10% nivå. Sampel storleken minskade även 
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från tidigare regressionsanalyser ner till 641 observationer. Resultaten i tabell 9 skiljer 

sig från resultaten som presenterades i tabell 8 där mängden analytikerbevakning och 

DA_ABS, SM_ABS och EM_ABS hade ett negativt samband. 

Tabell 9 Numerisk förändring i analytikerbevakning 

  
Oförväntade periodiseringar 

(DA_ABS) 
Manipulering av försäljning 

(SM_ABS) Resultatmanipulering (EM_ABS) 

Variabel Alla företag Positiv Negativ Alla företag Positiv Negativ Alla företag Positiv Negativ 

Intercept 0,042*** 0,03*** 0,052*** 0,043*** 0,017 0,06*** 0,086*** 0,07*** 0,086*** 

  (4,025) (2,96) (5,51) (3,887) (1,267) (4,659) (5,013) (3,562) (5,014) 

Analyst (Antal) 0,002 0,001 0,001 0,003* -0,001 0,002 0,005* 0,002 0,002 

  (1,184) (0,678) (0,495) (1,812) (-0,461) (0,969) (1,911) (0,689) (0,63) 

SIZE 0** 0** 0,00 0,00 0* 0,00 0* 0*** 0,00 

  (-2,31) (-2,395) (-1,071) (-0,423) (-1,939) (-0,277) (-1,696) (-3,931) (-0,801) 

ROA -0,143*** 0,122*** -0,301*** (-8,902) 0,187*** -0,371*** -0,343*** 0,924*** -0,719*** 

  (-6,796) (4,103) (-16,112) (-21,134) (4,379) (-11,592) (-9,99) (10,234) (-17,896) 

Growth -0,005 -0,007 -0,005 0,032*** 0,061*** -0,01 0,026 0,04* -0,054** 

  (-0,468) (-0,568) (-0,427) (2,697) (4,237) (-0,621) (1,473) (1,913) (-2,557) 

MTB 0,002** 0,001 0,004*** 0,01*** 0,01*** 0,00 0,011*** 0,004** 0,004** 

  (1,969) (0,749) (4,566) (9,437) (7,992) (1,063) (7,372) (1,99) (2,383) 

Årfixerad effekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Industrifixerad effekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Justerat R2 0,149 0,536 0,578 0,34 0,406 0,563 0,268 0,383 0,698 

Antal observationer 641 350 290 641 345 295 641 379 261 

                    

*Signifikant på 10% nivå                 

**Signifikant på 5% nivå                 

***Signifikant på 1% nivå                 
 

I den andra metoden som används för att mäta sambandet mellan resultatmanipulering 

och förändring i analytikerbevakning fördelas observationerna i två grupper: företag vars 

analytikerbevakning ökat och företag vars analytikerbevakning har minskat. En 

dummyvariabel skapas och företag vars analytikerbevakning ökat. De observationer vars 

analytikerbevakning ökat tilldelas värdet 1 medan företag vars analytikerbevakning 

minskat eller bevarats på samma nivå tilldelas värdet 0. En motsvarande dummyvariabel 

skapas för företag vars analytikerbevakning minskat. Denna metod tar endast i 

beaktande vilken inverkan en ökning eller minskning av analytikerbevakning har på 

företagets användning av resultatmanipulering. Resultaten i tabell 10 visar att företag 

vars analytikerbevakning ökar minskar på mängden oförväntade periodiseringar 

resultaten är dock inte lika signifikanta som resultaten i tabell 7 där sambandet mättes 
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mellan företag med och utan analytikerbevakning. En annan observation som är värd att 

lägga märke till är att då analytikerbevakningen ökar använder sig företag av mera 

försäljningsmanipulering. Detta samband är signifikant på en 10% nivå.  

Tabell 10 Förändring av analytikerbevakning ökning/minskning 

  

Oförväntade 
periodiseringar 

(DA_ABS) 
Manipulering av 

försäljning (SM_ABS) 
Resultatmanipulering 

(EM_ABS) 

Variabel Ökat Minskat Ökat Minskat Ökat Minskat 

Intercept 0,055*** 0,057*** 0,057*** 0,059*** 0,111*** 0,115*** 

  (8,586) (8,844) (5,426) (5,546) (8,249) (8,464) 

Analytiker (dummy) -0,024** -0,01** 0,015* -0,012* -0,017* -0,022** 

  (-0,477) (-2,343) (1,952) (-1,781) (-1,737) (-2,484) 

Storlek 0*** 0*** 0,00 0,00 0*** 0*** 

  (-4,653) (-4,477) (-0,519) (-0,646) (-2,595) (-2,61) 

ROA -0,112*** -0,112*** -0,258*** (-21,526) -0,37*** -0,372*** 

  (-15,168) (-15,263) (-21,228) (-3,128) (-23,588) (-23,873) 

Tillväxt 0,036*** 0,036*** 0,087*** 0,085*** 0,123*** 0,121*** 

  (10,298) (10,165) (14,997) (14,746) (16,468) (16,217) 

MTB 0,001*** 0,001*** 0,008*** 0,007*** 0,009*** 0,009*** 

  (3,259) (3,056) (12,136) (11,891) (10,935) (10,655) 

Årfixerad effekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Industrifixerad effekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Justerat R2 0,169 0,17 0,303 0,27 0,327 0,328 

Antal observationer 2849 2849 2849 2849 2849 2849 

Antal 
dummyobservationer 
som har värdet =1 488 605 488 605 488 605 

 

Den tredje metoden som används för att mäta förändringen i analytikerbevakning tar 

endast i beaktande företag som antingen gått miste om analytikerbevakning eller erhållit 

analytikerbevakning. Mer specifikt innebär detta att endast företag vars 

analytikerbevakning är 1 eller 0 undersöks. Tidsperioden som undersöks är endast ett år 

eftersom en ändring i analytikerbevakning som denna kan anses ha en stor inverkan på 

företagsledningens resultatmanipuleringsbeteende. Till skillnad från tidigare 

regressionsanalyser delas inte samplet in grupper som visar riktningen på 

resultatmanipuleringen. I stället grupperas observationerna i kolumner ökat eller 

minskat. Kolumnen ökat beskriver ifall företagets analytikerbevakning ökat från antalet 

0 till 1. Kolumnen minskat beskriver ifall analytikerbevakningen minskat från 1 till 0. För 

att mäta den ovan förklarade effekten konstrueras en dummyvariabel som får värdet 1 

ifall företagets analytikerbevakning ökar från 0 till 1 medan företag vars 

analytikerbevakning minskat eller förblivit på samma nivå får värdet 0. I tabell 11 som 

visar resultaten inkluderas även en rad som beskriver antalet observationer som fått 
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värdet 1. Syftet med detta är att se ifall antalet observationer där det faktiskt skett en 

förändring är tillräckligt stort för att dra pålitliga slutsatser. Det är viktigt att notera att 

den totala mängden observationer är 496 dock är antalet observationer som fått värdet 

1 endast 31 och för företag vars analytikerbevakning minskat 28. Detta visar att antalet 

företag som går miste eller erhåller analytikerbevakning är väldigt begränsat i samplet 

vilket kan påverka regressionsanalysens reliabilitet. Resultaten gällande de oförväntade 

periodiseringarna är i linje med resultaten från tabell 10 och visar att företag som erhåller 

analytikerbevakning minskar mängden oförväntade periodiseringar dock är detta endast 

signifikant på en 10% nivå. Resultaten från de övriga regressionsanalyserna visar inte ett 

signifikant samband. Som tidigare poängterats i detta stycke kan resultaten som 

presenterats i tabell 11 inte anses vara reliabla eftersom mängden observationer är 

väldigt begränsad.  

Tabell 11 Företag som gått miste om bevakning och företag som erhållit bevakning 

  

Oförväntade 
periodiseringar 

(DA_ABS) 
Manipulering av 

försäljning (SM_ABS) 
Resultatmanipulering 

(EM_ABS) 

Variabel Ökat Minskat Ökat Minskat Ökat Minskat 

Intercept 0,057*** 0,063*** 0,08*** 0,083*** 0,107*** 0,111*** 

  -8,661 (5,008) (4,174) (4,327) (6,044) (6,208) 

Analytiker -0,034* 0,015 0,002* -0,047 -0,035 -0,062 

  (-1,846) (0,792) (0,055) (-1,607) (-0,945) (-1,596) 

Storlek 0,00 0,00 0** 0** 0** 0** 

  (-0,978) (-0,999) (-2,098) (-2,091) (-2,055) (-2,061) 

ROA -0,128*** -0,129*** (-7,805) -0,218*** -0,345*** (-9,415) 

  (-7,117) (-7,104) (-21,134) (-7,888) (-9,348) (-4,654) 

Tillväxt 0,041*** 0,039*** 0,048*** 0,048*** 0,09*** 0,087*** 

  (4,608) (4,362) (3,522) (3,525) (4,901) (4,791) 

MTB 0,001 0,001 0,011*** 0,011*** 0,012*** 0,012*** 

  (1,338) (1,308) (6,859) (6,814) (5,809) (5,758) 

Årfixerad effekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Industrifixerad effekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Justerat R2 0,195 0,19 0,252 0,256 0,282 0,284 

Antal observationer 496 496 496 496 496 496 

Antal dummyobservationer 
som har värdet =1 31 28 31 28 31 28 

              

*Signifikant på 10% nivå           

**Signifikant på 5% nivå           

***Signifikant på 1% nivå           
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att regressionsanalyserna som mäter vilken 

effekt förändringen i analytikerbevakning har på resultatmanipulering tyder på ett 

signifikant negativt samband mellan en ökning av analytikerbevakning och oförväntade 

periodiseringar. Manipulering av försäljning samt den totala mängden 

resultatmanipulering har inte ett lika signifikant samband med förändringen i 

analytikerbevakning. 
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6 KONKLUSION 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur analytikerbevakning påverkar 

resultatmanipulering i nordiska börslistade företag. I detta kapitel kommer studiens 

resultat att diskuteras noggrannare samt hur de förhåller sig till tidigare forskning inom 

ämnet. Vidare kommer studiens kontribution och begränsningar att diskuteras. 

Slutligen presenteras även förslag på framtida forskning inom ämnet.  

6.1 Sammanfattande diskussion 

Denna undersökning utfördes med hjälp av regressionsanalyser där sambandet mellan 

analytikerbevakning, oförväntade periodiseringar och manipulering av försäljning 

undersöktes. I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat och hur de förhåller sig 

till tidigare forskning inom ämnet. Tidigare forskning har fokuserat i hög grad på vilken 

inverkan utomstående övervakning har på företagsledningens beteende. 

Företagsledningen har olika incentiv att utföra både positiv och negativ 

resultatmanipulering vilket skapar en intressant möjlighet att undersöka hur 

analytikerbevakning påverkar ledningens resultatmanipuleringsbeteende. Denna 

undersökning lägger fram två motsägande argument. Det ena argumentet utgår ifrån att 

analytikerna har en övervakande roll vilket innebär att analytikerbevakning minskar på 

resultatmanipulering. Det motsägande argumentet hävdar att analytikerbevakning 

skapar press som leder till att ledningen använder sig av resultatmanipulering för att 

uppnå kortsiktiga förväntningar.  

Det mest robusta resultatet från undersökningen är att det finns ett signifikant negativt 

samband mellan analytikerbevakning och oförväntade periodiseringar. Resultaten från 

regressionsanalyserna som presenteras i tabell 7, 8 och 10 visar att detta samband 

uppstår när bevakade och obevakade företag jämförs såväl som när antalet analytiker 

som bevakar ett företag jämförs och slutligen när man mäter en ökning eller minskning 

i analytikerbevakning. I praktiken innebär detta att företag som har mera 

analytikerbevakning använder sig av mindre oförväntade periodiseringar till skillnad 

från företag med mindre analytikerbevakning. Resultaten i tabell 11 visar även det ovan 

nämnda negativa sambandet vid tillfällen då ett företag erhåller analytikerbevakning 

delvis analytikerbevakningen ökar från 0 till 1. Detta samband är dock inte signifikant 

då företaget går miste om analytikerbevakning. En viktig aspekt att ta i beaktande 

gällande resultaten i tabell 11 är att sampel storleken är väldigt begränsad vilket kan ge 

ett missvisande resultat och ytterligare forskning krävs för att kunna bekräfta detta.  
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Det negativa sambandet mellan oförväntade periodiseringar och analytikerbevakning 

stämmer överens med tidigare forskning av Yu (2008). Dock är resultaten från Degeorge 

et al. (2013) undersökning motstridiga med resultaten från denna undersökning. 

Degeorge et al. (2013) undersöker hur analytikerbevakning påverkar 

resultatmanipulering i länder med olika nivåer av finansiell utveckling. Undersökningen 

visar att analytikerbevakning minskar mängden oförväntade periodiseringar i länder 

med hög finansiell utveckling. Degeorge et al. (2013) klassificerar Finland, Sverige, 

Danmark och Norge som länder med låg eller medelmåttig finansiell utveckling. 

Resultaten visar att analytikerbevakning ökar på mängden oförväntade periodiseringar 

i länder med låg och medelmåttig finansiell utveckling. Detta motstridiga resultat kan 

möjligtvis förklaras av ett lägre sampel med 1 391 observationer samt en tidigare 

tidsperiod mellan åren 1994 och 2002. På basen av denna undersökning är 

användningen av oförväntade periodiseringar i de nordiska länderna i linje med 

användningen av oförväntade periodiseringar i länderna som Degeorge et al. (2013) 

klassificerade som högt finansiellt utvecklade. 

Resultaten från regressionsanalyserna där sambandet mellan manipulering av 

försäljning och analytikerbevakning analyseras är inte lika entydiga. Tabell 7 och 8 visar 

att det finns ett signifikant negativt samband mellan manipulering av försäljning och 

analytikerbevakning. Företag som har analytikerbevakning använder sig av mindre 

manipulering av försäljning jämfört med företag som inte har analytikerbevakning och 

desto flera analytiker som bevakar ett företag desto mindre försäljningsmanipulering 

används. Dessa resultat stöder även argumentet om att analytikerna har en övervakande 

roll på kapitalmarknaden. Vidare i tabell 9, 10 och 11 uppkommer det delvis ett positivt 

samband mellan manipulering av försäljning och analytikerbevakning vilket är i linje 

med argumentet om att analytikerbevakning skapar press gentemot företagsledningen. 

I situationer då företagets analytikerbevakning har ökat har även 

försäljningsmanipulering ökat. Dock är sambandet i tabell 11 inte lika signifikant då 

företag erhållit eller gått miste om analytikerbevakning.  

Tidigare forskning av Irani och Oesch (2016) samt Sun och Liu (2016) tyder på ett 

positivt samband mellan analytikerbevakning och manipulering av försäljning. 

Resultaten från denna undersökning stämmer till en viss mån överens om att företag 

vars analytikerbevakning ökar använder sig mera av manipulering av försäljning. Dock 

vid jämförelse av obevakade företag och bevakade företag är effekten motsatt. Det vill 
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säga att manipulering av försäljning och resultatmanipulering har ett negativt samband 

vilket betyder att det inte är möjligt att dra bestående slutsatser av resultaten.  

Förutom att separat analysera användningen av de ovan nämnda metoderna av 

resultatmanipulering analyserades även den totala mängden resultatmanipulering. Som 

mått på den totala mängden resultatmanipulering användes summan av oförväntade 

periodiseringar och manipulering av försäljning. Det är viktigt att notera att detta mått 

endast tar i beaktande de två ovan nämnda måtten på resultatmanipulering och tar inte 

i beaktande övriga metoder av resultatmanipulering. Resultaten visar inte ett signifikant 

samband mellan analytikerbevakning och den totala mängden resultatmanipulering. 

Detta kan tyda på att effekten av de två olika metoderna skiljer sig från varandra och att 

effekten av de enskilda metoderna inte är tillräckligt stark för att påverka resultatet av 

den kombinerade totala mängden resultatmanipulering. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultaten från denna undersökning ger ett 

starkt stöd för hypotesen H1: Analytikerbevakning och redovisningsbaserad 

resultatmanipulering har ett negativt samband och denna hypotes kan därmed 

accepteras. Resultaten från analyserna som undersöker den andra hypotesen H2: 

Analytikerbevakning och operationell resultatmanipulering har ett positivt samband 

är delvis motstridiga och hypotesen kan därmed förkastas.  

6.2 Kontribution 

Genom att undersöka sambandet mellan resultatmanipulering och analytikerbevakning 

bland nordiska börslistade företag bidrar denna undersökning till den befintliga 

litteraturen inom ämnet eftersom den nordiska marknaden är väldigt outforskad inom 

detta ämne. Största delen av tidigare forskning har endast fokuserat på amerikanska 

företag. Resultaten från denna undersökning utökar det geografiska perspektivet på 

vilka effekter analytikerbevakning kan ha på ledningens resultatmanipuleringsbeteende. 

Största delen av tidigare forskning av Yu (2008), Degeorge et al. (2013) samt Sun och 

Liu (2009) tar endast i beaktande en metod av resultatmanipulering till skillnad från 

denna undersökning som tar i beaktande två olika mått. Genom att ta i beaktande två 

olika mått på resultatmanipulering är det möjligt att samtidigt analysera hur de olika 

metoderna påverkar varandra vilket ger en mer omfattande syn över användningen av 

resultatmanipulering. För att forskare och investerare fullständigt skall förstå 

beteendemässiga aspekter av finansiell rapportering är det väsentligt att ta i beaktande 

olika former av resultatmanipulering. I stället för att till exempel behandla operationell 
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resultatmanipulering som en enhetlig metod av resultatmanipulering bör man beakta 

alla de olika metoder som är tillgängliga för ledningen. Från en praktisk synvinkel är det 

väsentligt för företagets intressenter att förstå ledningens 

resultatmanipuleringsbeteende. Investerare kan fatta investeringsbeslut på basen av 

detta vilket ger upphov för en mer effektiv kapitalmarknad. 

6.3 Begränsningar 

Data som använts i denna undersökning är samlad från databasen Thomson Reuters 

Eikon vilket ökar på reliabiliteten jämfört med om data skulle ha samlats manuellt. Dock 

är data hämtat endast från en databas vilket kan anses som en begränsning eftersom 

detta sänker reliabiliteten. Som tidigare nämnts i kapitel 4.3 exkluderades data med 

bristfällig bokslutsinformation utöver detta exkluderades även företag som hör till bank 

-och försäkringsbranschen. Det slutliga samplet innehåller 3 618 observationer från åren 

2014 till 2020 vilket kan anses vara lågt och leder inte nödvändigtvis till rättvisande 

resultat. I kapitel 5.2 där inverkan av en ökning eller minskning i analytikerbevakning 

undersöktes reducerades mängden observationer väsentligt vilket kan innebära att 

resultaten inte nödvändigtvis är tillförlitliga.  

En annan betydande begräsning i denna avhandling har att göra med metodiken. I denna 

undersökning har periodiseringsbaserad resultatmanipulering identifierats med hjälp av 

den modifierade Jones modellen (Dechow, Sloan & Sweeney 1995). Tidigare forskning 

har framställt flera olika modeller som kan användas för identifiering av 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering. Detta betyder att det alltid finns argument 

som talar både för och emot användningen av vissa modeller. För att öka på pålitligheten 

av undersökningen kunde flera olika modeller användas för att identifiera 

periodiseringsbaserad resultatmanipulering. 

Utöver de ovan nämnda begräsningarna finns det ytterligare en väsentlig utmaning i 

denna undersökning som har att göra med det potentiella endogenitetsproblemet av 

analytikerbevakning. Endogenitetsproblemet som uppstår innebär att analytiker har en 

tendens att bevaka företag som har en transparent informationsmiljö vilket betyder att 

analytiker kan välja att endast bevaka företag som utövar mindre resultatmanipulering. 

Detta innebär att det negativa sambandet mellan analytikerbevakning och 

resultatmanipulering inte nödvändigtvis beror på att analytikerna medför ökad 

transparens och övervakning över företagsledningen. Utan sambandet beror snarare på 
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att analytiker redan ursprungligen väljer att inte bevaka företag som utövar en högre 

grad av resultatmanipulering.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Resultaten från denna undersökning öppnar upp flera olika alternativ för fortsatt 

forskning inom ämnet. För att åstadkomma en heltäckande uppfattning över 

användningen av resultatmanipulering i samband med analytikerbevakning skulle det 

vara fördelaktigt att identifiera alla olika metoder av resultatmanipulering. Vidare skulle 

sambandet mellan dessa resultatmanipuleringsmetoder och analytikerbevakning kunna 

undersökas jämsides genom att använda sig av samma data samt metoder vid analys för 

att uppnå konsekventa och jämförbara resultat. Till exempel visade denna undersökning 

vissa motsatta samband mellan analytikerbevakning och de två olika metoderna av 

resultatmanipulering som undersöktes. Således skulle det vara viktigt att kunna 

analysera ifall detta även överensstämmer med andra metoder av resultatmanipulering. 

För att vidare undersöka orsaken till detta skulle det även vara gynnsamt att fördjupande 

analysera sambandet mellan resultatmanipulering och analytikerbevakning på 

branschnivå. Orsaken till detta är att företag inom en specifik bransch eventuellt 

använder sig mera av en viss metod för resultatmanipulering jämfört med företag i andra 

branscher.  

Som nämnts ovan i kapitel 6.3 är det möjligt att analytiker endast väljer att bevaka 

företag som använder sig av mindre resultatmanipulering. För att undgå detta 

endogenitetsproblem kunde ytterligare kontrollvariabler skapas. Yu (2008) använder sig 

av en variabel som tar i beaktande förändringen i mäklarföretagens storlek eftersom 

dessa företags storlek förändras genom tiden leder detta även till att personalen minskar 

vilket vidare betyder att analytikerbevakningen för vissa företag minskar. Detta betyder 

att förändringen i analytikerbevakning inte har orsakats av mängden 

resultatmanipulering och variabeln mäter förändringen i analytikerbevakning som inte 

har orsakats på grund av resultatmanipulering. Genom att tillämpa dessa ovan nämnda 

förslag är det möjligt att utöka den befintliga litteraturen och kännedomen om 

analytikernas roll på kapitalmarknaden samt vilket samband analytikerna har på 

resultatmanipuleringsbeteende.   
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