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Sammandrag: 

Syftet med avhandlingen är att undersöka sambandet mellan resultatmanipulering 
hos målbolag vid företagsförvärv och genomförandet av förvärvet. Tidigare studier 
antyder att ett negativt samband finns mellan resultatmanipulering och 
genomförande av företagsförvärv. Motiv för idkande av resultatmanipulering inför ett 
företagsförvärv kan enligt tidigare forskning vara att öka målbolagets värde för att 
åstadkomma ett högre förvärvsvärde.  

Undersökningen utfördes med hjälp av två regressionsanalyser. Samplet bestod av 
företagsförvärv i Norden med ett minimivärde på 1 miljon euro. Finansiella företag 
uteslöts från samplet. För att estimera resultatmanipulering hos målbolag användes 
modellen av Kothari, Leone & Wasley (2005). Modellen som användes för 
huvudregressionen utgick från en tidigare forskningen utförd av Lim & Chang (2017).  

Resultatet indikerar att det finns ett negativt samband mellan resultatmanipulering 
hos målbolag vid företagsförvärv och genomförande av förvärvet. Resultatet från 
undersökning lider dock av bristande signifikans. Den bristande signifikansen kan 
tolkas bero på samplets storlek, vilket förblev litet på grund av saknad företagsspecifik 
information för både målbolagens och förvärvande företagens del. Undersökningen 
väcker intresse för fortsatt forskning kring ämnet i Norden för att fastställa 
resultatmanipuleringens inverkan på genomförande av företagsförvärv.  

Nyckelord: resultatmanipulering, redovisningsbaserad resultatmanipulering, 
onormala periodiseringar, företagsförvärv 

 

 

 



ii 
  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 Inledning ................................................................................................................... 1 
1.1 Problemområde ................................................................................................. 2 

1.2 Syfte .................................................................................................................. 3 
1.3 Avgränsningar .................................................................................................. 3 
1.4 Disposition ........................................................................................................ 3 

2 Resultatmanipulering ................................................................................................ 5 
2.1 Agentteorin ....................................................................................................... 8 
2.2 Metoder för resultatmanipulering ................................................................... 10 

2.2.1 Redovisningsbaserad resultatmanipulering ............................................ 10 
2.2.2 Operationell resultatmanipulering .......................................................... 12 

2.3 Motiv för resultatmanipulering ....................................................................... 13 

2.3.1 Kapitalmarknadsmotivet ......................................................................... 13 
2.3.2 Kontraktuella motivet och regleringsbaserade motivet .......................... 14 

2.4 Upptäckande och mätning av resultatmanipulering ....................................... 15 
3 Företagsförvärv ....................................................................................................... 19 

3.1 Motiv för företagsförvärv ............................................................................... 20 
3.2 Initierandet av företagsförvärvet samt preliminära åtgärder .......................... 21 

3.3 Due diligence – förvärvsgranskningen ........................................................... 22 
3.4 Finansierandet av företagsförvärvet ............................................................... 23 
3.5 Genomförande av företagsförvärv .................................................................. 24 

4 Tidigare forskning .................................................................................................. 26 
4.1 Diskussion kring tidigare forskning ............................................................... 28 
4.2 Sammanfattning av tidigare forskning ........................................................... 29 

5 Forskningsuppgiften ............................................................................................... 30 
5.1 Metod .............................................................................................................. 30 
5.2 Data ................................................................................................................. 32 

5.2.1 Avgränsningar ........................................................................................ 33 
5.3 Variabler ......................................................................................................... 33 

5.3.1 Beroende variabeln ................................................................................. 34 
5.3.2 Oberoende variabeln ............................................................................... 34 
5.3.3 Kontrollvariabler .................................................................................... 36 

5.4 Deskriptiv statistik .......................................................................................... 37 



iii 
  

5.5 Korrelationsanalys .......................................................................................... 40 

5.6 Heteroskedasticitet .......................................................................................... 43 
5.7 Omvänd kausalitet .......................................................................................... 45 

6 Resultat ................................................................................................................... 46 

7 Konklusioner .......................................................................................................... 51 
7.1 Sammanfattning och diskussion ..................................................................... 51 
7.2 Validitet och reliabilitet .................................................................................. 53 
7.3 Avhandlingens kontribution ........................................................................... 54 
7.4 Förslag på fortsatt forskning ........................................................................... 54 

 

 

TABELLER 

Tabell 1 Förklaringsgrad för estimering av resultatmanipulering ............................ 35 
Tabell 2 Resultatmanipuleringsregressionen koefficienter ....................................... 35 
Tabell 3 Det ursprungliga samplet ............................................................................ 37 
Tabell 4 Förvärvsstatus för förvärven ....................................................................... 38 
Tabell 5 Förvärv per år ............................................................................................. 38 
Tabell 6 Förvärvsstatus per år ................................................................................... 38 
Tabell 7 Målbolagens nationalitet ............................................................................. 39 
Tabell 8 De förvärvande företagens nationalitet ....................................................... 39 
Tabell 9 Deskriptiv statistik före winsorisering ........................................................ 40 
Tabell 10 Deskriptiv statistik efter winsorisering ....................................................... 40 
Tabell 11 Korrelationsmatris 1 ................................................................................... 41 
Tabell 12 Korrelationsmatris 2 ................................................................................... 41 
Tabell 13 Multikollinearitetsanalys 1 ......................................................................... 42 
Tabell 14 Multikollinearitetsanalys 2 ......................................................................... 43 
Tabell 15 Residualens normalfördelning .................................................................... 44 
Tabell 16 Residualernas sannolikhetsdiagram ............................................................ 44 
Tabell 17 Test för heteroskedasticitet ......................................................................... 45 
Tabell 18 Resultat av den utförda regressionsanalysen .............................................. 46 
 

 

FIGURER 

Figur 1 Gränsdragning mellan laglig och olaglig redovisning ...................................... 7 
 

 



1 
  

1 INLEDNING 

Vid förvärv är det centralt att vara medveten om hurdant objektet för förvärvet i 
verkligheten är. Vid företagsförvärv är målbolaget objektet för förvärvet, vilket vid 
förvärvsgranskningen undersöks noggrant innan genomförandet av 
företagsarrangemanget (Zhang 2020, s. 13). Essentiellt vid granskningen är att 
åstadkomma en värdering av målbolaget, för att sedan kunna fastställa ett förvärvspris 
och genomföra förvärvet (Wangerin 2019, s. 2346). 

Resultatmanipulering kan definieras som företagsledningens alterering av finansiella 
rapporter i syfte att missleda externa intressenter. Det handlar således om 
företagsledningens användning av sitt omdöme gällande redovisningsinformation som 
ges ut till externa parter. Externa parter får således missvisande information av 
företagets ekonomiska prestanda, vilket i sin tur kan påverka kontraktuella 
arrangemang. Denna manipulering kan dock upptäckas eller vara gradvis synbar för 
externa intressenter (Healy & Wahlen 1999, s. 368). Det förekommer olika motiv för 
idkande av resultatmanipulering, och det kan till exempel ha att göra med en potentiell 
vinst eller förmån som företaget åstadkommer genom altereringen av de finansiella 
rapporterna (Schipper 1989, s. 92).  

Det har dock utarbetats metoder för att underlätta upptäckandet av 
resultatmanipulering hos företag utgående från deras redovisningsinformation. 
Utgångspunkten för upptäckandet kan vara företagets totala periodiseringar som indelas 
både i förväntade och oförväntade periodiseringar (Dechow, Sloan & Sweeney 1995, s. 
197). Jones (1991) har presenterat en modell som använts mycket för att upptäcka 
resultatmanipulering och modellen har även modifierats av bland annat Kothari, Leone 
& Wasley (2005). I och med utvecklingen av modellerna kan således 
resultatmanipulering samt dess grad fastställas. 

För att knyta ihop företagsförvärv och resultatmanipulering tenderar målbolag, enligt 
Lim & Chang (2017), vid företagsförvärv manipulera sina resultat innan förvärvet, för att 
åstadkomma en högre avkastning i form av högre uppköpspris. Manipuleringen som 
idkas vid målbolaget har som följd en försämrad redovisningskvalité. Denna 
manipulering kan dock upptäckas vid förvärvarens granskning av målbolaget, vilket i sin 
tur kan leda till ökad sannolikhet för återkallande av förvärvet. Undersökningen har 
utförts på sydkoreanska företagsförvärv, vilket väcker frågan ifall resultatmanipulering 
har liknande samband med genomförande av företagsförvärv även i andra länder.  
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1.1 Problemområde 

Ifall kvalitén av ett företags redovisning är av sämre lag, är det svårare för intressenter 
och övriga aktörer på marknaden att värdera företagets tillgångar. Därmed kan diverse 
aktörers värderingar gällande ett och samma företag variera. Då företagets tillgångar 
värderas högt, blir även vinsten större vid företagsförvärv. För att således maximera 
målbolagets vinst, kan det därmed finnas incentiv till resultatmanipulation hos 
målbolaget (Lim & Chang 2017, s. 467). 

Med beaktande av att resultatmanipulering kunde öka målbolagets vinst vid förvärvet, 
bör dock beaktas att det läggs märke till redovisningskvalitén vid förvärvsgranskningen 
(eng. due diligence). Slutligen kan således sämre redovisningskvalité inverka på 
genomförande eller återkallande av förvärv (Lim & Chang 2017, s. 467).  För att vidare 
understryka inverkan av resultatmanipulering på intressenters beslutsfattande och 
deras tolkning av företagets resultat, kan det påpekas att en sämre redovisningskvalité 
ökar antalet differentierade tolkningar hos intressenter (Abdel-Meguid et al. 2019, s. 
59–60). Fastän det sistnämnda utgår från en undersökning gällande 
värdepappershandel, ger den relevans till forskningsfrågan i denna avhandling eftersom 
intressenternas tolkningar och beslutsfattande även är relevanta här.   

Utgående från tidigare forskning kan det konstateras att det förekommer 
resultatmanipulering vid det förvärvande företaget inför företagsförvärv, i fall där aktier 
tillhörande det förvärvande företaget använts som betalningsmedel. Även då har det 
förvärvande företaget i fråga en vilja att maximera vinsten, det vill säga minska antalet 
aktier som ges åt målbolaget i ersättning. Då det förvärvande företagets aktier värderas 
högt, täcker ersättningen ett mindre antal aktier (Karim, Sarkar & Zhang 2016, s. 207–
208).  

Denna avhandlings undersökning vill dock se på målbolagets resultatmanipulering, 
vilken har tillmätts mindre uppmärksamhet vid tidigare forskning. Detta kan bero på att 
målbolaget inte nödvändigtvis är medveten om det potentiellt kommande 
företagsförvärvet förrän det förvärvande företaget bestämmer sig för att ingå 
förhandlingar. Då företagsförvärv kan genomföras relativt snabbt, till och med inom ett 
kvartal, lämnar det således inte mycket tid för målbolaget att manipulera sina resultat 
(Erickson & Wang 1999, s. 173–174). Lim & Chang (2017) undersökte dock saken senare 
och kom fram till att det finns ett samband mellan sämre redovisningskvalité och 
återkallande vid företagsförvärv, vilket innebär att resultatmanipulering ägt rum i och 
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med den försämrade kvalitén av redovisningen hos målbolaget. Undersökningen 
utfördes dock utgående från sydkoreanska företag, vilket väcker frågan ifall ett liknande 
samband kan finnas vid företagsförvärv i Norden (Lim & Chang 2017, s. 472).  

Undersökningen i denna avhandling kunde bidra med information till målbolag och 
övriga företag över potentiella konsekvenser som resultatmanipulering kan ha på 
potentiella företagsförvärv. I fall där målbolaget är medvetet om ett potentiellt 
inkommande förvärv, kan undersökningen bidra med funderingar kring åtagande av 
resultatmanipulering, då incitamentet vore att åstadkomma högre vinst vid förvärvet.  

1.2 Syfte 

I enlighet med ovanstående genomgång av problemområdet är syftet med avhandlingen 
att undersöka sambandet mellan resultatmanipulering hos målbolag vid företagsförvärv 
och genomförande respektive återkallandet av förvärvet. Forskningsfrågan är således 
ifall resultatmanipulering hos målbolag har en signifikant inverkan på genomförande av 
företagsförvärv i Norden.  

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen basers på data gällande företagsförvärv i Norden mellan åren 2009 och 
2019. Denna tidsperiod är vald med beaktande av att dels förhindra finanskrisens 
respektive Coronapandemins inverkan på undersökningen. De nordiska länderna som 
ingår i undersökningen är Danmark, Finland, Norge och Sverige. Därutöver har en 
avgränsning gjorts gällande industri, och således har de finansiella företagen uteslutits 
från undersökningen. Avgränsningen gällande industrin har införts för att upprätthålla 
en homogen tolkning av redovisningsvariabler mellan industrierna i samplet (Sohn 
2016, s. 552). Undersökningen avgränsas även till publika bolag, det vill säga 
företagsförvärv gällande privata bolag ingår inte i samplet. Minimivärdet för de 
potentiella förvärven är även begränsad till en miljon euro, för att åstadkomma ett 
sampel med ekonomiskt relevanta företagsförvärv.  

1.4 Disposition 

Det påföljande och andra kapitlet presenterar teorin kring resultatmanipulering, dess 
metoder, motiv samt upptäckande och mätning av fenomenet. Därefter presenteras 
företagsförvärv i kapitel 3, med inblickar gällande motiv, initierande, 
förvärvsgranskning, finansierandet och genomförandet av förvärvet. För att få en bild av 
tidigare forskningar tillägnas kapitel 4 för genomgång av undersökningar som utförts 
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innan denna avhandling. Vid kapitel 5 övergår avhandlingen till själva 
forskningsuppgiften. I kapitlet presenteras närmare metod, data, variabler och den 
deskriptiva statistiken för undersökningen. Därutöver presenteras även 
korrelationsanalyser, analys för heteroskedasticitet och omvänd kausalitet i det femte 
kapitlet. Det därefter följande kapitel 6 presenterar resultatet som fåtts genom den 
utförda regressionsanalysen. Slutligen följer kapitel 7 med en sammanfattning och 
diskussion av resultatet som presenterats i kapitel 6. Det sista kapitlet innehåller även 
en avdelning för validitet och reliabilitet, samt presentation av avhandlingens 
kontribution och förslag på fortsatt forskning.  
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2 RESULTATMANIPULERING  

Det finns flera definitioner på resultatmanipulering (eng. earnings management). I 
detta kapitel presenteras först de vanligaste definitionerna på begreppet varefter ett antal 
motiv till varför företag manipulerar sina resultat presenteras. Då begreppet är definierat 
och motiven förklarade presenteras metoder för både resultatmanipulering och 
upptäckande av det.  

En definition av resultatmanipulering presenterades år 1999 av Healy & Wahlen (1999, 
s. 368). Enligt dem förekommer resultatmanipulering då ledningen i företag genom 
omdöme vid finansiell rapportering och transaktionernas struktur altererar finansiella 
rapporter. Detta görs i syfte att antingen missleda intressenter gällande företagets 
ekonomiska prestationer eller för att påverka kontrakt vars utfall är beroende av 
redovisade resultat. Med beaktande av syftet för undersökningen i denna avhandling kan 
denna definition anses relevant, eftersom intressenter kan vara medvetna om att 
ledningen till viss mån manipulerar resultaten i och med att de möjligtvis har 
information som inte intressenterna har. Därmed är inte resultatmanipulering alltid så 
synbar för intressenterna, vilket leder till att de antingen tolererar eller i alla fall kan 
förvänta sig en viss grad av manipulering (Healy & Wahlen 1999, s. 368). 

Före Healy & Wahlen (1999) betraktade Schipper (1989, s. 92) resultatmanipulering som 
manipulering av förmedling av redovisningsinformation. Med detta menas att 
åstadkomma förmåner eller vinst genom ett sorts ingripande i den externa finansiella 
rapporteringen. Definitionen enligt Schipper fokuserar således på att redovisningen ska 
anses som given information. Delvis kan denna definition ses som aningen mindre 
förklarande eller enklare än den senare definitionen av Healy & Wahlen (1999, s. 368). 
Vid vidare granskning och fundering kan dock anses att definitionerna innehåller 
liknande delelement i form av till exempel alternativa förmedlingssätt av information 
(Schipper 1989, s. 92). 

Healy & Wahlen (1999) poängterar att resultatmanipuleringens syfte är att missleda 
intressenter, men de framför även att all sorters omdöme och val av metoder för 
rapportering av företagets prestanda inte utgör manipulering. Bland annat måste 
företagsledningen välja mellan vilka standarder och spelregler de följer vid sin 
redovisning, samt fundera över huruvida olika utgifter är nödvändiga vid olika 
tidsperioder. Företagsledare kan därutöver välja att utföra sina rapporter på ett mer 
informerande sätt, vilket inte enligt Healy & Wahlen (1999, s. 369) utgör 
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resultatmanipulering. Enligt deras undersökning kan därmed omdömesanvändning vid 
rapportering medföra antingen negativa följder i form av resultatmanipulering eller 
positiva följder i och med utgivande av mer information till intressenter.   

Schippers definition bygger på redovisningsbaserad, även kallad periodiseringsbaserad, 
(eng. accruals-based) resultatmanipulering. Som utvidgning kan även operationell 
manipulering (eng. ”real” earnings management) tillräknas definitionen (Schipper 
1989, s. 92).  

Enligt Dechow & Skinner (2000) är det väsentligt att definiera avsikten med 
periodiseringar för att förstå begreppet resultatmanipulering. Enligt 5:1 i 
bokföringslagen 1336/1997 ska inkomsterna för räkenskapsperioden tas upp i 
resultaträkningen som intäkter. Enligt paragrafen ska från dessa intäkter som kostnader 
dras av de utgifter vilka sannolikt inte längre medför motsvarande inkomst. Även 
förlusterna ska dras av. Detta innebär periodisering av intäkter, kostnader och förluster. 
Således kan det tolkas som så, att ett syfte för periodisering är att underlätta 
intressenters eller investerares värdering av företagets ekonomiska prestanda (Dechow 
& Skinner 2000, s. 237).   

Dechow & Skinner (2000) anser Schippers samt Healy & Wahlens definitioner vara svåra 
att verkställa, fastän de är allmänt godkända. Svårheten ligger i att definitionerna av 
resultatmanipulering bygger på företagsledningens avsikt, och denna avsikt inte riktigt 
kan observeras. Därutöver poängterar Dechow & Skinner (2000) att det finns 
skiljaktigheter mellan resultatmanipulering och bedrägeri. Därmed är det viktigt att 
skilja mellan laglig och olaglig redovisning. Följande figur visar gränsdragning mellan 
godtagbara gärningar och icke-godtagbara gärningar som klassas som bedrägeri (Dechos 
& Skinner 2000, s. 238–239): 
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Figur 1  Gränsdragning mellan laglig och olaglig redovisning 

(Dechow & Skinner 2000, s. 239) [egen framställning och översättning] 

Där F&U = forskning och utveckling, 

Och GAAP = god redovisningssed (eng. Generally Accepted Accounting Principles). 

Det finns således enligt Dechow & Skinner (2000) olika grader av redovisning, vilka kan 
delas in i konservativ, normal och aggressiv redovisning. Användning av aggressiv 
redovisning är således godtagbar, men utgör den nedre gränsen till vad som kan anses 
bedrägeri, det vill säga olaglig redovisning. Dechow & Skinner (2000) har i enlighet med 
Schipper (1989) tagit i beaktande både redovisningsbaserad och operationell 
resultatmanipulering i framställningen. Figuren delar in redovisningen i delvis åtgärder 
tillåtna inom GAAP samt åtgärder som inte är tillåtna enligt GAAP (Dechow & Skinner 
2000, s. 239). Visualiseringen underlättar dock definierandet av resultatmanipulering 
och har inkluderats i avhandlingen för dess förklarande effekt, fastän målföretagen för 
forskningsuppgiften faller under tillämpningsområdet för IFRS (International 
Financial Reporting Standards).  
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Mulford & Comiskey (2002) definierar i sin tur resultatmanipulering med ett annat mål. 
Enligt dem handlar resultatmanipuleringen om att företag ska nå mål som lagts fram av 
diverse parter. Dessa parter kan vara såväl interna som externa, från företagsledning 
själv till utomstående analytiker på marknaden. Enligt Mulford & Comiskey (2002) är 
resultatmanipulering således aktiv manipulering av resultatet för att nå ett på förhand 
bestämt ändamål eller för att åstadkomma en mer jämn och hållbar inkomstström (El 
Diri 2017, s. 6).  

Fastän definitionerna som presenterats uppmärksammar det negativa med 
resultatmanipulering, är det viktigt att även ta i beaktande den positiva sidan. Ronen & 
Yaari (2008) definierade fenomenet först som företagsledningens fokus på att 
åstadkomma en inverkan på tolkningen av företagets resultat. De utökade dock deras 
definition till att beakta både redovisningsbaserad och operationell resultatmanipulering 
och påpekade att sådan aktivitet inte nödvändigtvis behöver vara dålig. Därmed kan 
resultatmanipulering enligt definitionen av Ronen & Yaari (2008) vara förmånlig genom 
att signalera långsiktigt värde, harmfull genom att undangömma kortsiktigt och 
långsiktigt värde, och neutralt genom att avslöja verklig kortsiktig prestanda. Den 
redovisningsbaserade manipuleringen sker via olika val av redovisningsmetod som 
påverkar de rapporterade redovisningarna, medan den operationella manipuleringen 
sker via investerings- eller produktionsaktiviteter som sker innan inkomster realiseras 
(El Diri 2017, s. 7). 

Walker (2013) ser även på fenomenet både från en positiv och en negativ synvinkel och 
definierar resultatmanipulering som företagsledningens val av redovisningsmetod och 
rapporteringssätt av resultatet, samt beslut över faktiska aktiviteter för att inverka på 
hur underliggande ekonomiska händelser är reflekterade vid olika mätningar av 
inkomst. Därmed kan företag välja att inkludera mer information i sina rapporter och 
innefatta till exempel olika mätningar av inkomster. Det förekommer dock inte enligt 
nämnda definition bedrägeriartade val vid redovisningen, men Walker medger att det 
ofta vid tiden innan bedrägeri förekommer höga grader av resultatmanipulering vid 
företag (Walker 2013, s. 446). 

2.1 Agentteorin 

För att påvisa problematiken kring resultatmanipulering presenteras härefter 
agentteorin. Då delegering av arbete sker från en principal till en agent, uppstår ett så 
kallat agentförhållande. Agenten i fråga utför därmed det arbete som principalen, till 
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exempel ett företag eller en företagsledare, gett personen. Då dessa parter har 
differentierade intressen eller mål angående det delegerade arbetet, uppstår ett så kallas 
agentproblem. Enligt Eisenhardt (1989) kan agentproblemet delas upp i två, vilka sedan 
agentteorin försöker lösa. Det första är disharmoni mellan principalens och agentens 
målsättningar, medan det andra problemet handlar om kostnader eller svårigheter för 
principalen att få utrett vad agenten faktiskt gör (Eisenhardt 1989, s. 58–59).   

Informationsasymmetrier mellan företagsledningen och utomstående investerare kan 
även uppstå i och med osäkerhet under vilken företag opererar. Agentteorin betonar 
denna osäkerhet och understryker två olika typer av asymmetrier som möjligen kan 
uppstå. Dessa är moral hazard och antiselektionsproblem (eng. adverse selection 
problem. Ifall externa investerare inte har möjlighet att observera de 
verksamhetsbaserade val som företagsledningen gör, uppstår ett så kallat moral hazard 
problem. Det kan till exempel vara utmanande för investerare att veta ifall 
företagsledningen arbetar hårt för företagets bästa och dess allmänna intresse. Ifall 
företagsledningen däremot har tillgång till värderingsrelaterad information som externa 
investerare inte når, uppstår de så kallade antiselektionsproblemen. Detta kan handla 
om information gällande tillgångars kvalité då investerare är medvetna om att ledarna 
möjligtvis har incitament för att använda informationen till sin och de existerande 
aktieägarnas fördel. I ett fall som detta kan därmed externa investerare vara motvilliga 
att investera i företaget i fråga (Walker 2013, s. 448). 

I relation till resultatmanipulering framför agentteorin dock enligt Walker (2013) tre 
nyckelproblem som bör tas i beaktande. Det första handlar om kontrakt och deras roll. 
Olika kontrakt kan anses som knytpunkter för ett företag och företaget är således en 
konstruktion av olika avtal. Således har även kontrakten inflytande över 
resultatmanipulering till en viss del. Vid existensen av olika kontrakt kan således 
företagsledningens beteende undersökas. Det andra nyckelproblemet framför rollen av 
effektivitet vid avtalsingående. Nyckelproblemet innebär att det antas att parterna som 
ingår ett avtal kalkylerar sannolikheten att resultat möjligen manipuleras. En 
förutsättning för detta är således att parterna anses vara mycket intelligenta och således 
evaluerar kostnaderna respektive fördelarna med resultatmanipulering för dem själv. I 
relation till resultatmanipulering är informationsasymmetrier det tredje 
nyckelproblemet. Företagsledarna, till skillnad från externa investerare, kan nå med 
relativt låga kostnader information om till exempel framtida kassaflöden. Detta relateras 
närmare till antiselektionsproblem än moral hazard, och det kan anses att det i vissa fall 
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vore fördelaktigt för alla parter ifall tillgång till informationen skulle möjliggöras (Walker 
2013, s. 448–449). 

2.2 Metoder för resultatmanipulering 

Såsom ovan presenterats, kan resultatmanipulering delas in i redovisningsbaserad 
respektive operationell. Dessa metoder skiljer sig åt delvis med beaktande av naturen 
och objektet av åtgärderna i fråga. Därutöver kan det finnas olikheter då det kommer till 
själva upptäckandet av resultatmanipulering mellan dessa två metoder. För att förklara 
metoderna presenteras de nedan skilt för sig.  

2.2.1 Redovisningsbaserad resultatmanipulering 

Det ena av två kända sätt att manipulera resultat är genom manipulering av 
periodiseringar. Detta sätt kallas för redovisningsbaserad resultatmanipulering (eng. 
accrual-based earnings management) även förkortat AEM. Genom 
redovisningsbaserad resultatmanipulering påverkas inte kassaflödet direkt, utan 
manipuleringen sker genom att till exempel framskjuta tillgångarnas nerskrivningar i 
företaget (Roychowdhury 2006, s. 336).   

AEM sker efter räkenskapsåret då företagsledningen framställer de finansiella 
rapporterna.  Då det handlar om redovisningsbaserad resultatmanipulering påverkar 
lagar och övriga regleringar möjligheterna till AEM och gör redovisningen, även 
internationellt, mer jämförbar mellan företag som tillämpar samma standarder 
(Enomoto et al. 2015). Fastän gemene tillämpning av IFRS standarder genom 
jämförbarheten medför möjliga positiva effekter på redovisningskvalitén och 
transparens, har dessa standarder dock en begränsad inverkan på avgörandet av 
rapporters kvalité (Jeanjean & Stolowy 2008, s. 481). Det har undersökts ifall 
tillämpbara standarder påverkar förekomsten av AEM, men Jeanjean & Stolowy (2008) 
framförde i sin forskning att det inte upptäckts märkvärdiga minskningar vid 
förekomsten av resultatmanipulering efter att företag börjat tillämpa IFRS standarder 
(Jeanjean & Stolowy 2008, s. 480–481).  

Däremot framförde Sohn (2016) senare att förekomsten av AEM i och för sig minskar då 
graden av jämförbarhet ökar med beaktande av andra företags redovisning. Då 
redovisningsbaserad resultatmanipulering minskar, kan analytiker enklare framföra 
sanningsenliga prediktioner av företaget. Investerare å sin sida kan värdera företagets 
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framstidsprospekt med större objektivitet genom jämförelse med andra företags 
redovisningar (Sohn 2016, s. 535). 

Enligt Teoh et al. (1998) kan den redovisningsbaserade resultatmanipuleringen delas in 
i fyra olika element: val av redovisningsmetod, dess användningssätt, dess tidpunkt för 
användning, samt tajmingen för förvärvande och disposition av tillgångar. För det första 
kan valet av redovisningsmetod påverka inkomster och kostnader i företaget. Ifall till 
exempel bokning av kostnader uppskjuts, medan bokning av intäkter framskjuts ökas 
således den rapporterade inkomsten för perioden.  Ifall företag väljer att använda LIFO 
metoden (Last-in-first-out) i stället för FIFO (First-in-first-out) vid tillfället då 
inköpspriserna sjunker, minskar således anskaffningskostnaderna för företaget (Teoh et 
al. 1998, s. 1969–1970). 

För det andra handlar det inte endast om att välja redovisningsmetod, utan även att välja 
hur metoden och dess principer följs. Detta kan handla om hurdant resterande värde 
företaget anser avskrivningsbara tillgångar ha, samt hur företaget över lag estimerar den 
ekonomiska livslängden av tillgångar. För det tredje kan företagsledarna välja 
tidpunkten för när någon händelse ska bokföras och hur den bokförs. Exempelvis kan 
tidpunkten väljas för när lån eller försämrade tillgångar avskrivs, samt i vilken 
omfattning detta görs (Teoh et al. 1998, s. 1970). 

För det fjärde kan resultatmanipulering enligt Teoh et al. (1998) ske då företag påverkar 
dess inkomster genom förärvande och disposition av tillgångar. Eftersom insatser i F&U 
och marknadsföring bokförs som utgifter vid tidpunkten då kostnaderna uppstår, kan 
företag genom tajming av förvärv av dessa påverka resultatet. Under denna kategori kan 
även klassas åtgärder så som försäljning av tillgångar, till exempel materiella 
anläggningstillgångar, vilket däremot påverkar företagens inkomster (Teog et al. 1998, 
s. 1970).  

I synnerhet vid beaktande av transparens och jämförbarhet är således 
redovisningsbaserad resultatmanipulering delvis synbar, fastän det i viss grad har att 
göra med ledningens val och omdöme vid redovisning, vilket inte är lika lätt att lägga 
märke till (Dechow & Skinner 2000, s. 238–239). Det förekommer dock en annan sorts 
resultatmanipulering, vilken kan vara mindre synbar och därmed svårare att upptäcka 
(Enomoto et al. 2015, s. 185; Healy & Wahlen 1999, s. 368). Denna andra form av 
resultatmanipulering presenteras härnäst. 



12 
  

2.2.2 Operationell resultatmanipulering  

Medan redovisningsbaserad resultatmanipulering fokuserar på och sker via 
alterneringar av periodiseringar, kan resultatmanipulering även koncentreras kring den 
ekonomisk aktiviteten i företag. Genom ändringar kring struktur samt tidpunkt för 
åtgärder, finansiella beslut och investeringar kan företag manipulera sina resultat och 
dölja den faktiska ekonomiska prestandan. Denna form kallas för operationell 
resultatmanipulering (eng. ”real” earnings management), förkortat REM, och kan på 
grund av sin natur vara svårare att upptäcka än redovisningsbaserad 
resultatmanipulering (Enomoto et al 2015, s. 183–185).  

Då REM kan vara svårare för intressenter att upptäcka på grund av att det lättare kan 
kamoufleras som vardaglig ekonomisk aktivitet, kan det uppstå ett incentiv att öka på 
REM medan AEM minskas. Detta samband har även att göra med jämförbarheten 
mellan företagens redovisningar (Sohn 2016, s. 513–514; Enomoto et al 2015, s. 185). 
Enligt tidigare forskning kan en högre grad av jämförbarhet minska på uppkomsten av 
AEM, men det behöver inte de facto i sig innebära en minskning av resultatmanipulering 
över lag. Det kan vara att manipulering oberoende sker, men genom andra metoder, det 
vill säga genom operationell resultatmanipulering (Sohn 2016, s. 535).  

Från det ovanstående kan anses att AEM och REM är varandras substitut till viss mån. 
Förutom jämförbarhet och transparens, medfört av bland annat IFRS standarder, 
mellan företagens redovisningar påverkar även graden av investerarskydd förekomsten 
av AEM respektive REM (Enomoto et al. 2015, s. 183; Jeanjean & Stolowy 2008, s. 481). 
Enomoto et al. (2015) har genom sin undersökning framfört att REM tenderar 
förekomma oftare hos företag i länder där investerare skyddas mer effektivt. Detta har 
att göra med att redovisningsbaserad resultatmanipulering är mer begränsad i dessa 
länder (Enomoto et al 2015, s. 183, 196). 

Till skillnad från redovisningsbaserad resultatmanipulering kan dock REM ha en direkt 
inverkan på nuvarande och framtida kassaflöden. Detta medför att det för utomstående 
intressenter kan vara svårare att förstå eller rationalisera manipulering, och således ges 
det mindre uppmärksamhet vid övervakning och granskning (Sohn 2016, s. 514). 
Därmed medför REM sannolikt en negativ inverkan på företags framtida ekonomiska 
prestanda (Enomoto et al 2015, s. 197).  
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2.3 Motiv för resultatmanipulering 

För att förstå varför resultatmanipulering idkas av företag, är det nödvändigt att se på 
olika motiv och incitament för att ta sig an manipulering. Som incitament kan nämnas 
kapitalmarknadsmotivet, kontraktuella motivet och regleringsbaserade motivet (Healy 
& Wahlen 1999, s. 370). Utgående från Schippers (1989) definition av 
resultatmanipulering kan dock redan som incitament härledas uppnåendet av vinst för 
företaget, men detta öppnar dock frågan om hurdan förmån det är frågan om.  

2.3.1 Kapitalmarknadsmotivet 

För det första kan företagsledningen som manipuleringsincitament anse kortsiktig 
inverkan på aktiepriset, eftersom intressenter använder redovisningsinformation för att 
värdera aktier på marknaden (Healy & Wahlen 1999, s. 370). Å ena sidan kan detta enligt 
tidigare forskning grunda sig på att överestimera resultatet före aktiefinansierade 
förvärv (Erickson & Wang 1999, s. 149–150), medan det även kan handla om att företag 
vill nå analytikers prognoser på kapitalmarknaden och därmed använda manipulering 
för att undvika ett lägre resultat än det som förutsagts (Burgstahler & Eames 2006, s. 
633). Litteraturen kring kapitalmarknadsmotivet cirklar kring manipuleringen av 
aktiepriset antingen uppåt eller nedåt, men det existerar betydligt mindre litteratur 
fokuserat på betydelsen av aktieprisets volatilitet (Walker 2013, s. 460). 

Inom kapitalmarknadsmotivet kan urskiljas flera antaganden gällande rationaliteten av 
investerare, som även berör företagsledningens uppfattning av investerarnas 
rationalitet. Walker (2013) presenterar fyra huvudsakliga antaganden. Det första 
antagandet bygger på rationella förväntningar av såväl investerare som företagsledare. 
Företagsledarna är även medvetna om att de externa investerarna är rationella. Därmed 
ser investerarna att resultatmanipulering idkas och ledarna är medvetna om att de ser 
det. Det andra antagandet innebär däremot att investerare de facto upptäcker 
resultatmanipuleringen och bildar rationella förväntningar, men företagsledarna tror sig 
kunna missleda dem genom manipulering. Det tredje antagandet bygger på 
investerarnas mindre grad av rationalitet, vilket innebär att de kan missledas av 
resultatmanipulering och företagsledarna är medvetna om det. Däremot innebär det 
fjärde och sista antagandet att investerarna är mindre rationella och kan vilseledas 
genom manipulering av resultat, men företagsledningen är de facto inte medvetna om 
att detta är möjligt. Från tidigare litteratur kan det konstateras, att det första antagandet 
ofta förekommer som nollhypotes, medan antingen det andra eller det tredje antagandet 
antas som mothypotes (Walker 2013, s. 460).  
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Som ett konkret exempel kan det även handla om att företag innan en nyemission eller 
börsnotering idkar resultatmanipulering. Det finns möjligheter till resultatmanipulering 
på grund av att det förekommer informationsasymmetrier vid tidpunkten för 
emissionen, och investerare således har knappt med information om företag. I och med 
bristen på information hamnar externa investerare att förlita sig på den information de 
har tillgång till, det vill säga prospektet vilket ofta inte innehåller fler än ett par 
årsredovisningar. Teoh et al. (1998) framförde således i sin forskning att företag som vid 
börsnoteringen hade ett högt värde på periodiseringar upplevde låg aktieavkastning 
under de tre påföljande åren efter noteringen. Externa investerare subtraherar således 
inte framgångsrikt effekten av resultatmanipulering från aktiepriset, vilket därmed 
förblir överskattat (Teoh et al. 1998, s. 1935, 1937–1938, 1941–1942). 

2.3.2 Kontraktuella motivet och regleringsbaserade motivet 

För det andra kan kontrakt mellan företag och dess externa intressenter regleras och 
kontrolleras genom redovisningsdata. Det kan handla om olika kompensationsavtal 
mellan företagsledare och externa intressenter som ökar på incitamenten att manipulera 
resultatet, eftersom det kan vara dyrt för till exempel kompenseringsansvariga att 
eliminera resultatmanipulering (Healy & Wahlen 1999, s. 375). Då företagsledare har 
möjlighet till en bonus i och med ett högre resultat, väcker det således ett motiv för att 
manipulera resultatet. Detta understöds av vad Healy (1985) och Holthausen (1995) 
presenterat gällande skillnaden på rapporterade periodiseringar med uppskjutande 
effekt på inkomster mellan företag. Vid företag där ett maximum, eller ett så kallat tak, 
för bonus var satt, förekom det mer periodiseringar med den nämnda effekten, än vid 
företag där det inte fanns ett sådant tak (Healy 1985, Holthausen et al. 1995).   

För det tredje finns det regleringsbaserade initiativ som kan delas upp i 
industriregleringar, anti-trust och övriga regleringar (Healy & Wahlen 1999, s. 377–378). 
Med beaktande av industriregleringar kan det förekomma krav inom industrier som 
företag i den specifika industrin måste möta. Således uppkommer incitament för företag 
i industrin att genom resultatmanipulering göra det möjligt att uppnå det specifika 
kravet i fråga (Healy & Wahlen 1999, s. 377). Gällande anti-trustreglering kan det 
däremot enligt Cahan (1992) uppkomma incitament för att manipulera resultatet neråt, 
då företag befinner sig under anti-trustundersökningar och således vill tillmäta sig 
mindre attraktion. 
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I denna avhandling ligger fokus på det första incitamentet, det vill sägas 
kapitalmarknadsmotivet. Liksom vid undersökningen av Lim & Chang (2017) kan det 
tolkas som att företag vill manipulera deras resultat högre inför ett företagsförvärv för 
att åstadkomma ett högre värde för det potentiella förvärvet. Det kan dock medföra 
negativ inverkan på företagets redovisningskvalité (eng. financial reporting quality) 
vilket däremot kan påverka genomförandet av företagsförvärv (Lim & Chang 2017, s. 
468). 

2.4 Upptäckande och mätning av resultatmanipulering 

Det är inte nödvändigtvis enkelt att upptäcka resultatmanipulering, som även 
konstaterats av Healy & Wahlen (1999, s. 370). Ett flertal modeller har dock utvecklats 
och an efter modifierats för att möjliggöra upptäckandet av resultatmanipulering hos 
företag.  

Startpunkten för ett flertal modeller är de totala periodiseringarna. Således hämtas 
informationen som behövs för att upptäcka resultatmanipulering från ett företags 
redovisning. Därefter genereras enligt vald modell den förväntade komponenten av de 
totala periodiseringarna. Enligt detta uppdelas således de totala periodiseringarna i både 
förväntade och oförväntade periodiseringar (Dechow, Sloan & Sweeney 1995, s. 197). 

DeAngelo (1986) framför att skillnaderna i de totala periodiseringarna bör beaktas, och 
att startpunkten ligger vid antagandet att ingen resultatmanipulering förekommer. 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 = 𝑇𝐴𝐶𝐶!"# 
 
Då är NDACC, det vill säga de förväntade periodiseringarna, lika med den föregående 

periodens totala periodiseringar, benämnt 𝑇𝐴𝐶𝐶!"#. Däremot framförde Jones (1991) en 
modell med presumtionen att de förväntade periodiseringarna är konstanta. Således 
räknas de förväntade periodiseringarna ut enligt följande modell: 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶! = 𝛼# (
1

𝑇𝐴!"#
* + 𝛼$(∆𝑅𝐸𝑉!) + 𝛼%(𝑃𝑃𝐸!) 

 
Där 𝑇𝐴!"# = totala tillgångar i den föregående perioden, 
 
∆𝑅𝐸𝑉! = skillnaden i omsättningen dividerat på totala tillgångar i föregående period, 
 
𝑃𝑃𝐸! = anläggningstillgångar år t dividerat på totala tillgångar i föregående period, och 
 
𝛼#, 𝛼$,𝛼% = företagsspecifika koefficienter. 
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Enligt Healy (1985) och Jones (1991) kan de totala periodiseringarna räknas ut enligt 
följande: 

𝑇𝐴𝐶𝐶! = (∆𝐶𝐴! − ∆𝐶𝐿! − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ! + ∆𝑆𝑇𝐷! − 𝐷𝑒𝑝!)/(𝑇𝐴!"#) 
 

Där ∆𝐶𝐴! = skillnaden i omsättningstillgångar, 

∆𝐶𝐿! = skillnaden i kortfristiga skulder, 

∆𝐶𝑎𝑠ℎ! = skillnaden i kontanter och likvida medel, 

∆𝑆𝑇𝐷! = skillnaden i kortfristiga lån inkluderade i kortfristiga skulder, 

𝐷𝑒𝑝! = kostnader för avskrivningar och amorteringar, och 

𝑇𝐴!"# = totala tillgångar i den föregående perioden. 

Hirbar & Collins (2002) presenterade dock en alternativ och aningen förenklad version 
gällande uträkningen av de totala periodiseringarna. Denna är utdragen direkt från 
kassaflödesanalysen och är utformad enligt följande: 

𝑇𝐴𝐶𝐶! = 𝐸𝐶𝐵𝐼 −	𝐶𝐹𝑂!	 

Där 𝐸𝐶𝐵𝐼 = inkomster före extraordinära poster och avyttringar, och 

𝐶𝐹𝑂! = operativa kassaflödet. 

De oförväntade periodiseringarna, det vill sägas DACC, kan således räknas ut genom att 
subtrahera de förväntade periodiseringarna från de totala periodiseringarna enligt 
följande ekvation: 

𝐷𝐴𝐶𝐶 = 𝑇𝐴𝐶𝐶 − 𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶 

Jones modell, från år 1991, försöker kontrollera effekten som följer på ett företags 
ekonomiska omständigheter gällande dessa förväntade periodiseringar. Jones modell 
(1991) är således, som tidigare konstaterats, uppbyggd på antagandet att dessa 
förväntade periodiseringar är konstanta. Ett annat viktigt antagande med modellen är 
att omsättningen även är förväntad. Därmed uppstår ett problem med modellen, 
eftersom en del av proxyn gällande resultatmanipulering försvinner från oförväntade 
periodiseringar ifall resultatet manipuleras genom manipulering av själva omsättningen. 
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Således estimeras resultatmanipuleringskoefficienten felaktigt att bli närmare noll, 
fastän manipuleringen i och för sig bara förekommer på ett annat ställe i redovisningen. 
Därmed antas att diskretion inte skett gällande omsättning varken för tidsperioden för 
studien eller för estimeringen (Dechow, Sloan & Sweeney 1995, s. 199). Jones modell ser 
ut på följande sätt: 

𝑇𝐴𝐶𝐶'! = 𝛽( +	𝛽#
1

𝐴𝑇'!"#
+	𝛽$

∆𝑅𝐸𝑉'!
𝐴𝑇'!"#

+	𝛽%
𝑃𝑃𝐸'!
𝐴𝑇'!"#

+	𝜀',! 

Där 𝜀',! = Feltermen, det vill säga residualen. 

Dechow, Sloan & Sweeney (1995) har dock framfört en modifierad version av Jones 
modell. Denna modifiering medför en korrigering av resultatmanipuleringskoefficienten 
då manipuleringen skett med beaktande av omsättningen. I denna modell studeras 
periodiseringarna för studieperioden i fråga, och således inte för tidigare perioder som 
vid den ursprungliga Jones modellen. Därmed läggs vid den modifierade modellen fokus 
på själva perioden under vilken man förutser att resultatmanipulering skett vid företag. 
Konkret medför den modifierade Jones modellen endast att en korrigering görs för 
förändringar i omsättningen med beaktande av förändringarna i fordringarna under 
tidsperioden för studien (Dechow, Sloan & Sweeney 1995, s. 199). Den modifierade Jones 
modellen är således enligt följande: 

𝑇𝐴𝐶𝐶'! = 𝛽( +	𝛽#
1

𝐴𝑇'!"#
+	𝛽$

(∆𝑅𝐸𝑉'! − ∆𝐴𝑅'!)
𝐴𝑇'!"#

+	𝛽%
𝑃𝑃𝐸'!
𝐴𝑇'!"#

+	𝜀',! 

Där ∆𝐴𝑅'! = skillnaden i försäljningsfordringar. 

Modellen av Kothari, Leone & Wasley (2005) beaktar därutöver ROA (Return on Assets) 
med beaktande av företagets prestanda och lönsamhet. De framför att det finns en 
mekanisk relation mellan oförväntade periodiseringar och prestanda, vilket leder till att 
Jones modell och den modifierade modellen möjligen är felspecificerande då det i 
samplet ingår företag med hög prestanda. För att således förhindra felspecificeringen 
föreslår Kothari, Leone & Wasley (2005) att det införs en kontrollvariabel, ROA, i 
ekvationen för de oförväntade periodiseringarna. Kontrollvariabeln justerar således för 
prestandan, vilket leder till att företag som genom modellen identifierats ha manipulerat 
deras resultat de facto har använt manipulering i högre grad än vad de enligt övriga 
modeller skulle ha uppfattat (Kothari, Leone & Wasley 2005, s. 163–165).  
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Den prestationsmatchade modellen är således följande: 

𝑇𝐴𝐶𝐶'! = 𝛽( +	𝛽#
1

𝐴𝑇'!"#
+	𝛽$

(∆𝑅𝐸𝑉'! − ∆𝐴𝑅'!)
𝐴𝑇'!"#

+	𝛽%
𝑃𝑃𝐸'!
𝐴𝑇'!"#

+	𝛽)
𝐼𝐵'!
𝐴𝑇'!"#

+	𝜀',! 

Där 𝐼𝐵'! = nettoresultatet. 

Som tidigare i avhandlingen presenterades, är inte all resultatmanipulering av det sämre 
laget utan det kan även handla om ”normal” manipulering. Den sistnämnda modellen 
medför ytterligare förståelse över vad som kan anses ”normal” resultatmanipulering 
(Kothari, Leone & Wasley 2005, s. 165).  
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3 FÖRETAGSFÖRVÄRV 

Företagsarrangemang (eng. mergers and acquisitions) innehåller både så kallade 
fusioner och förvärv. Fastän dessa begrepp skiljs åt, har de i och för sig liknande resultat. 
Både fusioner och förvärv resulterar således i att två eller flera företag med skilt ägarskap 
sammansluts och därefter driver verksamhet tillsammans (Sherman 2010, s. 17–18).  

I denna avhandling definieras företagsförvärv, liksom i Lim & Chang (2017), som förvärv 
av aktier i ett företag, utan att desto längre skilja åt delelementen fusioner och förvärv 
från begreppet företagsförvärv. För tydligheten skull och för att fördjupa insikten i 
företagsförvärv som fenomen, förklaras dock kortfattat både fusion och förvärv skilt för 
sig härnäst.  

Vid en fusion absorberas det säljande företagets tillgångar och skulder av det köpande 
företaget. Det köpande företaget förblir efter fusionen detsamma, det vill sägas behåller 
sin identitet, fastän organisationen i sig kan förändras märkbart. Fusionen sker således 
ofta genom utbyte av aktier mellan företagen i fråga, och de två skilda företagen 
kombineras till ett företag.  Däremot handlar det vid förvärv om köp av ett företags aktier 
eller tillgångar, och objektet för köpet kan vara en division, en fabrik, eller till och med 
ett helt företag. Det förvärvande företaget kan utföra betalningen med pengar, aktier 
eller andra tillgångar. Ifall aktier är objektet för förvärvet, behöver det dock inte betyda 
att målbolaget sammansluts med det förvärvande företaget, eftersom aktierna i fråga kan 
bilda ett dotterbolag eller en skild verksamhetsavdelning (Sherman 2010, s. 17–18). 

Förutom indelningen i fusioner och förvärv, kan företagsarrangemang definieras som 
olika varianter av fusioner. I denna definition används inte begreppet förvärv, men det 
kan anses ingå i de olika fusionsarterna. Fusionerna enligt Gaughan (2015) delas in i 
horisontella, vertikala och konglomerata varianter. Vid horisontella fusioner handlar det 
om två företag som sammansluts. Dessa företag är från början varandras konkurrenter 
och åstadkommer således ökad marknadsstyrka genom fusionen (Gaughan 2015, s. 15). 

I motsatts till horisontella fusioner finns vertikala fusioner, där relationen mellan 
företagen kan urskiljas som köpande respektive säljande företag. Här förvärvar således 
det köpande företaget ett annat företag, det vill säga det företag som tidigare varit det 
säljande företaget i relation till förvärvaren. Det kan vid vertikala fusioner handla om att 
till exempel köpa ett företag som tidigare varit dess återförsäljare. Konglomerata 
fusioner å sin sida skiljer sig från horisontella fusioner, eftersom företagen i fråga inte är 
varandras konkurrenter, och från vertikala fusioner, eftersom företagen inte kan anses 
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ha en relation av naturen köpande respektive säljande företag. Därmed kan det handla 
om att köpa ett företag som opererar inom en annan industri (Gaughan 2015, s. 15).  

3.1 Motiv för företagsförvärv 

Motiv för förvärv finns både vid det förvärvande företagets som på målbolagets sida. 
Dessa motiv svarar på frågan varför parterna i fråga vill att arrangemanget påbörjas och 
genomförs. Att lägga uppmärksamhet på motiven möjliggör precisering av parternas 
objekt och mål, samt underlättar upptäckandet av motpartens motiv i det föreliggande 
fallet (Sherman 2010, s. 23). 

Enligt Brouthers et al. (1998) kan motiven delas in i tre olika kategorier; nämligen 
strategiska, ekonomiska och personliga motiv. Gällande de strategiska motiven kan det 
handla om att förvärva en konkurrent på marknaden, allmänt expandera företaget 
geografiskt eller att åstadkomma en högre grad av marknadsstyrka. Konkurrensmiljön 
kan även genom strategi förbättras, då företaget bygger upp högre inträdesbarriärer eller 
expanderar produktionslinjen, vilket således utgör ett motiv för företagsförvärv 
(Brouthers et al. 1998, s. 348; Thanos et al. 2020, s. 152). 

Å andra sidan kan motiven luta sig mer mot ekonomiska och finansiella faktorer så som 
att öka den ekonomiska prestandan eller åstadkomma stordriftsfördelar. Detta kan även 
handla om utspridning av risk, minskning av kostnader, samt att hitta ”fynd” eller ”kap” 
då det förekommer skiljaktigheter vid värderingar av målbolag på marknaden 
(Brouthers et al. 1998, s. 348; Hassan et al. 2018, s. 710). 

Därutöver kan som tredje kategori anses personliga motiv. Dessa personliga motiv kan 
handla om företagsledarnas personliga fördelar. Ledarna gagnas då försäljningen och 
tillväxten hos företag ökar, eftersom deras personliga ersättning kan skjutas uppåt till 
följd av detta. Även ökad lönsamhet över lag kan gagna ledarna genom detta sätt 
(Brouthers et al. 1998, s. 348). 

De ovanstående motiven kan enskilt utgöra motivet för förvärvet för det förvärvande 
företaget, men incitamentet kan även vara en kombination av flera motiv. I detta fall 
handlar det om ett perspektiv med multipla motiv (Brouthers et al. 1998, s. 347). 

Brouthers et al. (1998) framför fem motiv som enligt deras forskning var högre rankade 
än övriga, det vill säga förekommer oftare. Dessa var i rangordning följande: att driva 
marknadsstyrkan uppåt, öka lönsamheten, åstadkomma stordriftsfördelar, öka 
aktieägarvärde och öka försäljningen. Av dessa fem är tre ekonomiska motiv. Således 
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tycks de ekonomiska motiven vara de drivande motiven vid företagsförvärv, fastän även 
strategiska och personliga motiv är i och för sig betydelsefulla (Brouthers et al. 1998, s. 
349). 

3.2 Initierandet av företagsförvärvet samt preliminära åtgärder 

Enligt strateger inom ekonomi är det ofta billigare att köpa ett företag än att starta och 
bygga upp ett eget. Det ingår dock flera processer mellan initierandet av ett förvärv och 
det faktiska genomförandet av företagsförvärvet (Sherman 2010, s. 44).  

Innan företagsförvärvet genomförs utförs olika granskningar av målbolaget. Detta inleds 
med att granska företagets finansiella rapporter och annan information som ingår i 
företagets rapportering. Denna information är ofta offentlig, på samma sätt som vissa 
rapporter utförda av analytiker, övrig information som kan hämtas från företagets 
webbsida, eller till exempel artiklar i ekonomiska tidskrifter (Lim & Chang 2017, s.468). 
Då den finansiella prestandan värderats, samt styrkor och svagheter upptäckts, tar det 
förvärvande företaget kontakt med målbolaget för att ytterligare bekanta sig med 
varandra (Sherman 2010, s. 51–52).  

Då det förvärvande företaget och målbolaget gjort bekantskap med varandra ingås 
förhandlingar av ett interimsavtal (eng. interim agreement), inom vilkets ramar 
processen framskrider ända fram till genomförandet av förvärvet. Detta avtal kan kallas 
för en avsiktsförklaring (eng. letter of intent) och innehåller både bindande och icke-
bindande delmoment. Orsaken till att avsiktsförklaringen är en viktig del i 
förvärvsprocessen grundar sig på parternas psykologiska bekvämlighet med att tillägna 
processen tillgångar, då det finns något sorts skriftlig dokument gällande det potentiella 
förvärvet. Från parternas perspektiv ökar således graden av säkerhet för förvärvet i och 
med avsiktsförklaringen. I avsiktsförklaringen kan ingå bindande sekretessklausuler, 
vilka utgör viktiga komponenter i initieringsfasen och den senare förvärvsgranskningen 
(eng. due diligence). Med beaktande av ett möjligt återkallande av förvärvet, kan det 
även ingå bindande villkor gällande avgifter som parterna ansvarar för ifall någondera 
vill återkalla förvärvet (Sherman 2010, s. 57–60).   

Ifall det finns flera potentiella förvärvare, kan målbolaget föra bok över dem. Ifall 
förvärvande företag ingår sekretessavtal1 med målbolaget kan en mer ingående 
förvärvsgranskning inledas. I och med förvärvsgranskningen får potentiella förvärvare 

 
1 Det kan även handla om sekretessklausuler som ingår i avsiktsförklaringen (Sherman 2010, s. 59). 
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ytterligare information gällande målbolaget, men det bör beaktas att målbolaget kan ha 
det sista ordet angående hurdan information som ges ut. Denna information kan således 
vara ofullständig (Lim & Chang 2017, s. 468). 

3.3 Due diligence – förvärvsgranskningen 

Innan företagsförvärvet genomförs, det vill säga affären ingås, utförs en djupgående 
analys av målbolaget för att identifiera riskfaktorer. Företagsgranskningen (eng. due 
diligence) kan inledas av såväl det förvärvande företaget eller av målbolaget. Målbolaget 
kan väcka intresset för förvärv hos intressenter, medan förvärvande företaget kan 
analysera riskerna med ett potentiellt förvärv eller verifiera relevant information och 
fakta gällande målbolaget (Zhang 2020, s. 13).   

Genom förvärvsgranskningen kan det förvärvande företaget nå sekretessbelagd 
information gällande målbolaget i fråga (Wangerin 2019, s. 2345). I och med tillgång till 
information, medför förvärvsgranskningen en möjlighet till förvärvande företag att göra 
bättre förvärvsbeslut. En djupgående granskning medför dock kostnader och kan vara 
tidskrävande för förvärvande företag. I och med en förlängd granskning möjliggörs även 
mer tid för potentiella konkurrerande företag att ge offerter till samma målbolag 
(Wangerin 2019, s. 2345–2346).  

Fastän förvärvsgranskningen medför både kostnader och eventuellt vid stor 
tidsförbrukning förhindrar företagsförvärvet från att genomföras, är det viktigt att utföra 
granskningen för att åstadkomma en värdering och ett förvärvspris för det potentiella 
förvärvet (Wangerin 2019, s. 2346). Således har en granskning av målbolaget en 
inverkan på hur företagsförvärvet genomförs då möjliga informationsasymmetrier 
minskas mellan företagen.  

Förvärvsgranskningsprocessen omfattar en bred översyn över målbolaget med 
beaktande av såväl finansiella, juridiska och strategiska aspekter. Översynen beaktar 
kontraktuella förhållanden, dokument, verksamhetshistorien och strukturen av 
organisationen. Granskningen kan även anses som ett sorts test. Syftet med testet är att 
se ifall målbolagets attraktion på basis av ekonomiska faktorer är verklig eller endast en 
illusion (Sherman 2010, s. 71). Redovisare har således en viktig roll vid granskningen, 
eftersom de ska ”tillintetgöra” det som målbolagets redovisare har gjort för att se dess 
verkliga tillstånd (Howson 2017, s. 21). Ifall redovisningskvalitén hos målbolaget är 
sämre ökar kostnaderna för granskningen, eftersom en högre grad av 
informationsasymmetri ligger för handen (Lim & Chang 2017, s. 469). Det kunde tolkas 
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att asymmetrin i fråga uppstår på grund av att målbolagets attraktion eller prestanda till 
viss del således är en illusion. 

Förvärvsgranskningen kan delas in mellan två arbetsgrupper; det juridiska laget, samt 
det finansiella och strategiska laget. Till det andra laget hör tillsammans med det 
förvärvande företagets ledning dess redovisare. De båda lagen informerar om potentiella 
risker och problem som de upptäcker under förvärvsgranskningsprocessen. 
Granskningsprocessen utförd av de två lagen kan vara lång och detaljerad, men det 
handlar oberoende inte om en perfekt process. Syftet med granskningen är att medföra 
rimlig tillförlitlighet över att målbolagets påståenden gällande sin verksamhet, är 
rättvisa och legitima (Sherman 2010, s. 72–73).  

Det är dock viktigt att komma ihåg att förvärvsgranskningen inte är en revision. Därmed 
verifieras inte målbolagets resultat som vid en revision, utan syftet för granskningen är 
att förklara resultatet och dess uppkomst. Utförarna av granskningen kan dock ställa 
frågor till revisorerna för att få reda på hur noggrant de ekonomiska siffrorna är 
inspekterade. Vid granskningen är det essentiellt att förstå resultatet och rutinerna inom 
redovisningen, ha tillförlitlighet till balansräkningens riktighet och att vinsten eller 
eventuellt förlusten inte är manipulerad på ett extensivt sätt (Howson 2017, s. 22, 34). 

3.4 Finansierandet av företagsförvärvet 

Det finns flera olika finansieringsformer för företagsförvärv. De kan variera till exempel 
mellan kapital- till lånefinansiering och kan även vara komplicerade kombinationer av 
dessa två (Sherman 2010, s. 147). I denna avdelning presenteras kortfattat olika 
finansieringsmetoder som det förvärvande företaget kan välja vid genomförandet av 
förvärvet.  

Ett sätt att finansiera förvärvet är att först betala en delsumma, för att därefter överlåta 
ett sorts dokument eller nota till målbolaget angående utförande av restvärdet. Från 
notan framgår till exempel räntan, längden för återbetalningen samt storleken för 
betalningarna. Ifall förvärvaren inte skulle följa det som är upplagt i notan, är målbolaget 
först i kön för att överta företaget. Finansieringen med notan kan vara användbar till 
exempel då banker inte är villiga att bevilja lån, eller då kostnaderna för lånet är höga 
(Sherman 2010, s. 148).  

Ifall det förvärvande företaget beviljas kapitallån, kan förvärvet finansieras fullt ut via 
upptagande av skuld. Detta kallas även på engelska leveraged buyout (LBO) men 
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begreppet används oftast i samband med förvärv där målbolaget efter förvärvet förblir 
privat, eftersom allt publikt kapital köps upp i och med förvärvet. Detta finansieringssätt 
förekommer oftast i samband med förvärv av små företag, mellanstora företag eller 
divisioner av ett företag. Kapitalet inför förvärvet kan ha beviljats av till exempel private 
equity-pooler som skapats av private equity-bolag (Gaughan 2015, s. 21). Vid 
kapitalinvesteringar kan tillgång till kapital fås, förutom från private equity-bolag, även 
från så kallade riskkapitalister (eng. Venture capitalists) och affärsänglar (eng. angel 
investors). Det är dock vanligt att finansieringskapitalet beviljats förvärvaren i form av 
ett traditionellt banklån. Tillgångarna i företaget, till exempel fordringar och lager, eller 
framtida hållbarheten av företagets kassaflöde kan utgöra säkerheten för lånet i och med 
vilket banken beviljar lånekapitalet (Sherman 2010, s. 149–150). 

Förutom de ovannämnda sätten kan företagsförvärvet även finansieras genom aktier. 
Vid så kallade aktie mot aktie -förvärv överlåts ett visst antal av förvärvarens aktier mot 
en aktie från målbolaget. Då förvärvarens aktier har värderats, samt värdet för 
målbolaget fastställts och godkänts av parterna, fastställs mängden av förvärvarens 
aktier som behövs för förvärvet. Desto högre det förvärvande företagets aktier värderas, 
desto mindre aktier behövs i utbyte mot målbolagets aktier. På grund av detta kan det i 
samband med aktie mot aktie -förvärv finnas incitament även på det förvärvande 
företagets sida att idka resultatmanipulering, eftersom högre värderade aktier gör 
förvärvet mer fördelaktigt. Vice versa kan även målbolaget vid denna finansieringsform 
ha incitament att manipulera sitt resultat uppåt och därmed åstadkomma en högre 
värdering av dess aktier (Erickson & Wang 1999, s. 149–150, 173). 

3.5 Genomförande av företagsförvärv 

Då förvärvsgranskningen genomförts är det dags att initiera förhandlingar gällande 
själva förvärvsavtalet. Detta avtal är ofta långt, komplicerat och detaljerat. Det är 
parternas jurist- eller advokatbyråer som framställer avtalet. Nyckelelement i avtalet är 
framför allt arvodet för förvärvet, men den innehåller även framställningar av 
garantiförbindelser, förväntningar av respektive parter, detaljer inför genomförandet, 
och påföljderna vid fallet att någon av parterna önskar återkalla förvärvet (Gaughan 
2015, s. 30).  

Efter att förhandlingarna utförts, och det förvärvande företaget tillsammans med 
målbolaget nått överenskommelse över avtalets innehåll, genomförs företagsförvärvet. 
Anmärkningsvärt är att det innan genomförandet kan förekomma diverse processer. 
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Detta kan handla om aktieägarnas godkännande och eventuella myndigheters 
godkännande (Gaughan 2015, s. 32–33).  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Överlag verkar det finnas mer forskning kring det förvärvande företagets än målbolagets 
resultatmanipulering inför ett företagsförvärv. Detta kan, som tidigare i avhandlingen 
framförts, bero på processens snabba framskridande mellan initierandet av 
förhandlingar och genomförandet av det potentiella förvärvet. Således har målbolaget 
inte nödvändigtvis tid för resultatmanipulering innan förvärvets genomgång (Erickson 
& Wang 1999, s. 173–174). 

Skaife & Wangerin (2013) undersökte ifall redovisningskvalitén (eng. financial 
reporting quality) av målbolaget påverkar sannolikheten att företagsarrangeman 
återkallas, det vill säga inte genomförs. Samplet för deras undersökning bestod enbart 
av publika företag i Förenta staterna som målbolag. Orsaken till valet att endast 
inkludera publika företag baserade Skaife & Wangerin (2013) på behovet av finansiell 
information. Forskningen baserade sig på förvärv där över 50 procent av målbolaget 
övertogs (Skaife & Wangerin 2013, s. 719–720, 726). Gällande metodologin användes 
regressionsanalys för att undersöka sambandet mellan redovisningskvalitén och 
avvecklandet av förvärvet. Således användes en dummyvariabel för genomförande av 
förvärvet som beroende variabel och koefficienten för redovisningskvalité som 
oberoende variabel. Resultatet av regressionen visar att lägre redovisningskvalité har en 
signifikant inverkan på sannolikheten att företagsförvärvet återkallas. Således framförde 
Skaife & Wangerin (2013) att redovisningskvalitén spelar en viktig roll vid 
företagsförvärv som inte genomförs, det vill säga återkallas eller avvecklas (Skaife & 
Wangerin 2013, s. 726–729, 734–736).   

Lim & Chang (2017) undersökte målbolags tendens för resultatmanipulering med målet 
att öka transaktionens värde vid företagsförvärv. Fokus låg även i deras forskning på 
resultatmanipuleringens inverkan på redovisningskvalitén och således förvärvets 
återkallande som konsekvens av manipuleringen. Målbolagen i samplet var 
sydkoreanska och, så som vid forskningen av Skaife & Wangerin (2013), var alla företag 
publika. Till skillnad från undersökningen av Skaife & Wangerin (2013) ingick det i 
undersökningen som utfördes av Lim & Chang (2017) förvärv där över 20 procent av 
målbolaget togs över. Således definierade de företagsförvärv som signifikant förvärvande 
av målbolagets aktier (Lim & Chang 2017, s. 469).  

Forskningen av Lim & Chang (2017) byggde på två hypoteser, där den ena gällde ifall 
redovisningskvalitén var lägre för kandidatföretag för förvärv och den andra ifall 
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redovisningskvalitén hade ett negativt samband med återkallandet av förvärvet. För att 
testa den senare nämnda hypotesen användes en dummyvariabel för återkallandet av 

förvärvet (𝐷𝑒𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛',!) som beroende variabel samt en estimering av 

redovisningskvalité (𝐴𝑄𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡',!"#) som oberoende variabel (Lim & Chang 2017, s. 470). 

Som kontrollvariabler använde Lim & Chang (2017) förvärvarens storlek 𝑆𝑖𝑧𝑒',!"#, dess 

skuldgrad (𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒',!"#) och Tobins q (𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄',!"#). Som kontrollvariabler för 

målbolagets del användes betalningsmetoden vid förvärvet (𝐶𝑎𝑠ℎ',!), förvärvets relativa 

värde (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒',!), målbolagets storlek (𝑆𝑖𝑧𝑒_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡',!"#) och skuldgrad 

(𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑡𝑒𝑡',!"#), samt som övriga kontrollvariabler effekten av finansiella krisen 

år 2008 (𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟_𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠',!), effekten av industrin (𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦) och årseffekten 

(𝑌𝑒𝑎𝑟𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦). Således såg deras regression ut enligt följande: 

𝐷𝑒𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛'! = 𝛽# +	𝛽$𝐸𝑀𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡'!"# +	𝛽%𝑆𝑖𝑧𝑒'!"# +	𝛽)𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒'!"# +

	𝛽*𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄'!"# +	𝛽+𝐶𝑎𝑠ℎ'! +	𝛽,𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒'! +	𝛽-𝑆𝑖𝑧𝑒_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡'!"# +

	𝛽.𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡'!"# +	𝛽#(𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟_𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠'! + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝑌𝑒𝑎𝑟𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 +	𝜀'!  

Genom regressionsanalysen framkom en positiv koefficient för 𝐴𝑄𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡',!"#, vilket 

således tyder på att låg redovisningskvalité har ett positivt samband med återkallande av 
företagsförvärv (Lim & Chang 2017, s. 470–472).  

Erickson & Wang (1999) utförde en undersökning gällande frågeställningen om 
förvärvande företag vid aktie mot aktie -förvärv (eng. stock for stock merger) genom 
resultatmanipulering försöker öka deras aktiepris inför förvärvet. Motivet för 
manipuleringen vore att minska det förvärvande företagets kostnader för själva 
förvärvet. Undersökningen visade att det förekommer resultatmanipulering i det 
förvärvande företaget inför ett företagsförvärv (Erickson & Wang 1999, s. 149, 174). De 
undersökte även ifall det förekommer resultatmanipulering på målbolagets sida, och 
fann att det förekom oförväntade periodiseringar. Dessa var dock inte signifikant olika 
från noll och således är resultatet inte värst starkt. Som tidigare presenterats föreslog 
Erickson & Wang (1990) att detta svaga resultat kunde bero på bristen av tid för 
manipulering i målbolag. De framför att tiden mellan förhandlingsskedet och 
genomförandet av förvärvet är så pass kort, att målbolag, som inte haft kännedom om 
ett potentiellt förvärv innan förhandlingarna, knappt har tid för resultatmanipulering 
(Erickson & Wang 1999, s. 173–174).   
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4.1 Diskussion kring tidigare forskning 

I enlighet med tidigare forskning finns det således undersökningar som visar att det finns 
ett samband mellan resultatmanipulering och genomförande av företagsförvärv. 
Förklarande faktorer till sambandets existens kan i alla fall till viss del härledas från 
motiven till resultatmanipulering och förvärvsgranskningen som utförs inför ett 
företagsförvärv.  

Kapitalmarknadsmotivet som presenterades ovan i kapitel 2.3 förklarar för sin del att 
det överhuvudtaget kan finnas ett samband mellan manipulering av resultat och 
företagsförvärv. Möjliga intressenter på marknaden, det vill säga inklusive potentiella 
förvärvande företag, använder information från redovisningen vilket leder till att även 
information som resulterats av resultatmanipulering potentiellt beaktas. Ifall företag är 
medvetna om, eller genom sunt förnuft inser, att intressenter använder information av 
deras redovisning uppstår ett incitament för att manipulera resultaten för att 
åstadkomma ett högre aktiepris. Aktiepriset, som ett viktigt delmoment, påverkar i sin 
tur potentiella företagsförvärv (Healy & Wahlen 1999, s. 370; Lim & Chang 2017, s. 468). 

Det kan tolkas så att motivet ovan härmed medför ett samband mellan 
resultatmanipulering och företagsförvärv, men utöver att ett samband finns kan hänsyn 
läggas på ifall detta samband är positivt eller negativt, det vill säga hur påverkar 
resultatmanipulering sannolikheten för att företagsförvärv genomförs.  

Som presenterats ovan i kapitel 3, och mera detaljerat i 3.3, har förvärvgranskningen en 
viktig roll i frågan ifall ett förvärv genomförs eller återkallas. Då granskningen medför 
noggrann genomgång av redovisningsinformation medför det en anknytning till även 
möjlig resultatmanipulering som ägt rum vid målbolaget (Zhang 2020, s. 13).  
Förekomsten av manipulering kan således leda till mera oenigheter mellan det 
förvärvande bolaget och målbolaget redan på den grunden att förvärvsgranskningen vid 
sämre redovisningskvalité blir mer kostsam (Lim & Chang 2017, s. 469).  
Förvärvsgranskningen möjliggör tillgång till information och möjlighet för det 
förvärvande bolaget att estimera lönsamheten av förvärvet. Då möjlig 
resultatmanipulering således hittas inverkar detta enligt tidigare forskning negativt på 
genomförandet av förvärvet. Således tycks sambandet mellan resultatmanipulering och 
sannolikheten för genomförande av företagsförvärv vara negativt (Lim &. Chang 2017, s. 
468–469; Skaife & Wangerin 2013, s. 726–729, 734–736; Zhang 2020, s. 13). 
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4.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning finns således gällande sambandet mellan resultatmanipulering och 
företagsförvärv. Både det förvärvande företagets och målbolagets manipulering av 
resultatet har varit som objekt för diverse undersökningar. Med beaktande av 
målbolagets resultatmanipulering har Skaife & Wangerin (2013) och Lim & Chang (2017) 
framfört att det förekommer ett signifikant negativt samband mellan återkallande av 
företagsförvärv och målbolagets redovisningskvalité. Detta bygger på 
hypotesformuleringen i denna avhandling och väcker frågan ifall sambandet uttrycker 
sig likadant med beaktande av företagsförvärv i Norden.  

Gällande resultatmanipulering och företagsförvärv har forskning även utförts med 
beaktande av det förvärvande företaget. Erickson & Wang (1999) framförde att 
förvärvande företag tenderar manipulera resultatet uppåt innan ett förvärv. Det tog dock 
inte i beaktande huruvida resultatmanipuleringen möjligen kunde påverka återkallande 
av förvärv.  

Som ovan konstaterats av Lim & Chang (2017) och Zhang (2020) kan 
förvärvsgranskningsprocessen vara betydande gällande följden som 
resultatmanipulering kan ha på företagsförvärv. Detta har att göra med den djupgående 
genomgången av målbolagets redovisningsmaterial under processen, vilket kan leda till 
att resultatmanipulering upptäcks.  
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5 FORSKNINGSUPPGIFTEN 

Forskningsfrågan i denna avhandling är ifall resultatmanipulering hos målbolag har en 
signifikant inverkan på genomförandet av företagsförvärv i Norden. 

För att undersöka sambandet används en regressionsanalys med genomförandet av 
företagsförvärvet som beroende variabel. Som oberoende variabel används en koefficient 
för resultatmanipulering. Därutöver läggs det in ett antal kontrollvariabler samt dummy-
variabler för både år och industri för att eliminera deras effekt.  

Utgående från forskningsfrågan ovan blir noll- och mothypotesen följande: 

𝐻(	= det finns inget signifikant samband mellan resultatmanipulering vid målbolag 
och genomförande av företagsförvärv 

𝐻# = det finns ett signifikant samband mellan resultatmanipulering vid målbolag och 
genomförande av företagsförvärv 
 
Ifall ett signifikant negativt samband hittas skulle det betyda att högre koefficienter för 
resultatmanipulering minskar sannolikheten för att företagsförvärvet genomförs, medan 
ett positivt samband skulle indikera att högre koefficienter för resultatmanipulering ökar 
sannolikheten för att företagsförvärvet genomförs. Därmed förklaras genom 
regressionsanalysen även sambandets natur och inte enbart ifall det finns ett samband.  

5.1 Metod  

Forskningen i denna avhandling utförs genom en kvantitativ undersökning. För att 
kunna utföra den slutliga regressionen med resultatmanipulering som beroende 
variabel, ska först en variabel för resultatmanipulering estimeras genom den 
prestationsmatchade modellen av Kothari, Leone & Wasley (2005). Denna modell har 
valts på grund av dess styrka i att upptäcka resultatmanipulering vid bolag. Den bygger 
på Jones modell och den modifierade Jones modellen men tar därutöver i beaktande 
företagets prestanda (Kothari, Leone & Wasley 2005, s. 163–165).  

Modellen är således följande: 

𝑇𝐴𝐶𝐶'! = 𝛽( +	𝛽#
1

𝐴𝑇'!"#
+	𝛽$

(∆𝑅𝐸𝑉'! − ∆𝐴𝑅'!)
𝐴𝑇'!"#

+	𝛽%
𝑃𝑃𝐸'!
𝐴𝑇'!"#

+	𝛽)
𝐼𝐵'!
𝐴𝑇'!"#

+	𝜀',! 
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Där 𝑇𝐴𝐶𝐶'! = totala periodiseringarna för år it,2 

𝐴𝑇'!"# = totala tillgångar under år it-1, 

∆𝑅𝐸𝑉'! = skillnaden i försäljning år it,  

∆𝐴𝑅'! = förändring i fordringar år it, 

𝑃𝑃𝐸'! = anläggningstillgångar år it,  

𝐼𝐵'! = nettoresultatet år it, och  

𝜀',! = feltermen, det vill säga residualen. 

 
Efter att koefficienterna för resultatmanipulering har uträknats och de övriga 
kontrollvariablerna är uträknade utförs en korrelationsanalys, en 
multikollinearitetsanalys och en analys för heteroskedasticitet på variablerna. Därefter 
utförs den slutliga regressionen med dummyvariabeln för genomförande av 
företagsförvärvet som beroende variabel, resultatmanipuleringskoefficienten som 
oberoende variabel samt de övriga kontrollvariablerna inkluderat. 

För att testa 𝐻( och 𝐻# används en regression som långt motsvarar regressionen som Lim 
& Chang (2017) använde i sin forskning. Därmed ser modellen för regressionen gällande 
undersökningens huvudfråga enligt följande:  

𝐷𝑒𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛'! = 𝛽# +	𝛽$𝐸𝑀𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡'!"# +	𝛽%𝑆𝑖𝑧𝑒'!"# +	𝛽*𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄'!"# +	𝛽+𝐶𝑎𝑠ℎ'! +

	𝛽,𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒'! +	𝛽-𝑆𝑖𝑧𝑒_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡'!"# +	𝛽.𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡'!"# + 	𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 +

𝑌𝑒𝑎𝑟𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 +	𝜀'!  

Där 𝐷𝑒𝑎𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛',!	= dummyvariabel för återkallandet av förvärvet,  

𝐸𝑀𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡',!"# = estimeringen av resultatmanipuleringen,  

𝑆𝑖𝑧𝑒',!"#, = förvärvarens storlek,  

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄',!"# = Tobins q,  

𝐶𝑎𝑠ℎ',! = dummyvariabel som antar värdet 1 då kontanter använts som 

betalningsmetoden vid förvärvet, 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒',! = förvärvets relativa värde, 

𝑆𝑖𝑧𝑒_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡',!"# = målbolagets storlek,  

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑡𝑒𝑡',!"# = målbolagets skuldgrad,  

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 = effekten av industrin,  

𝑌𝑒𝑎𝑟𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 = årseffekten, 

 
2 För att möjliggöra resultatmanipuleringskoefficienten jämförbarhet bör 𝑇𝐴𝐶𝐶!"  divideras med 
𝐴𝑇!"#$. 
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och 𝜀',! = feltermen.  

 
Till skillnad från modellen som Lim & Chang (2017) presenterade, elimineras 
förvärvarens skuldgrad och dummyvariabeln för effekten av finanskrisen 2008. 
Orsaken till att förvärvarens skuldgrad uteslutits från modellen för denna avhandling 
presenteras senare i avdelningen för korrelation och multikollinearitet. Variabeln 
presenteras således i den deskriptiva statistiken samt analysen för korrelation och 
multikollinearitet, för att närmare specificera orsaken till variabelns uteslutande. 
Dummyvariabeln för effekten av finanskrisen 2008 uteslöts däremot på grund av att 
inga förvärv från år 2009 ingår i samplet efter att observationerna med saknande data 
uteslutits. Således ingår det inte i undersökningen företagsspecifika data för varken det 
förvärvande företaget eller målbolaget från år 2008 längre, eftersom den 
företagsspecifika informationen som används dateras till året före förvärvsåret.  

5.2 Data 

Data för undersökningen inhämtades från databasen Eikon och Compustat Global. För 
att utföra undersökningen krävdes det information om företagsförvärv från och med 
1.1.2009 ända till 31.12.2019. Det gäller företagsförvärv i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige. Därutöver krävdes det av målbolagen data från tidpunkten före förvärvet och 
vid den planerade förvärvstidpunkten, för att kunna räkna ut koefficienterna för 
resultatmanipulering för vart och ett målbolag.  

Data gällande företagsförvärven hämtades från databasen Eikon via 
screeningsfunktionen. Som ovan konstaterats valdes tidsperioden 1.1.2019 till 
31.12.2019 för företagsförvärv med statuset genomfört respektive återkallat. Som filter 
gällande staten för det förvärvande företaget och målbolaget lades Danmark, Finland, 
Norge och Sverige. Privata företag, samt företag inom den finansiella industrin filtreras 
bort tillsammans med förvärv värderade mindre än 1 miljon euro. Dessa avgränsningar 
förklaras i den nästa avdelningen. Från Eikon hämtades således inte finansiell 
information av varken det förvärvande företaget eller målbolaget. 

För att utföra regressionsanalysen för estimeringen av genomförande av företagsförvärv 
och den skilda regressionsanalysen för estimeringen av resultatmanipuleringen vid 
målbolag, behövs företagsspecifika finansiella data från både det förvärvande företaget 
och målbolaget. För det första hämtades data enligt behov av målbolagen i samplet från 
Compustat Global via WRDS. Tillgängliga data hämtades från åren 2008 till slutet av 
2019, vilket innebär ett ytterligare år före tidpunkterna för genomförande respektive 
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återkallande av förvärven. Detta behövdes för att möjliggöra estimeringen av 
resultatmanipuleringskoefficienterna för målbolagen samt för uträkningen av variabler 
för huvudregressionen i undersökningen.  

Processen för hämtningen av företagsspecifika data av de förvärvande företagen i 
samplet skedde även från Compustat Global via WRDS. Data hämtades från åren 2008 
fram till slutet av 2019, för att möjliggöra uträknandet av de behövliga variablerna för 
huvudregressionen i undersökningen.  

Då alla tre datahämtningar gjorts uträknades variablerna, som presenteras senare, i 
Excel och valuta-variablerna konverterades till euro. Därefter kombinerades filerna med 
förvärvsinformationen, målbolagsspecifika informationen och förvärvande företagens 
specifika information. Kombinationen av data skedde med beaktande av 
identifikationskoden SEDOL (eng. Stock Exchange Daily Official List) för målbolagen 
respektive de förvärvande företagen och en komponerad datumvariabel för att 
kombinera rätt års data med rätt företagsförvärv. 

5.2.1 Avgränsningar 

Liksom vid forskningen utförd av Skaife & Wangerin (2013) inkluderades endast publika 
bolag i samplet på grund av behovet av finansiell information. Informationen behövdes 
för kalkyleringen av målbolagets resultatmanipulering och kalkyleringen av variablerna 
i huvudregressionen. Därutöver exkluderades finansiella industrin från samplet så som 
i undersökningen av Sohn (2016) för att upprätthålla en homogen tolkning av 
redovisningsvariablerna. För att ytterligare avgränsa samplet sattes ett krav på att 
förvärvets potentiella värde ska vara lika med eller större än 1 miljon euro. Det antas i 
undersökningen att företagsförvärv är något som ges mycket eftertanke, i och med vilket 
förvärv med ett värde under 1 miljon euro utelämnades från samplet. På så vis 
inkluderades endast signifikanta förvärv i samplet.  

5.3 Variabler 

I avhandlingen utfördes två regressionsanalyser. Den första utfördes för att estimera 
resultatmanipulering hos målbolag i enlighet med den prestationsmatchade modellen 
presenterad av Kothari, Leone & Wasley (2005). Den andra regressionsanalysen, även 
kallad huvudregression, utfördes för att estimera hurudan inverkan 
resultatmanipulering har på genomförande, respektive återkallande av företagsförvärv. 
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Huvudregressionsanalysen utgick från modellen som Lim & Chang (2017) använde i sin 
undersökning. I denna avdelning presenteras variablerna för huvudregressionen. 

5.3.1 Beroende variabeln  

Vid regressionen för att undersöka ifall resultatmanipulering har en signifikant inverkan 
på genomförande för företagsförvärv användes en dummyvariabel som beroende 
variabel. Denna dummyvariabel står för genomförandet av förvärvet och antar värdet (1) 
ifall förvärvet genomförts respektive värdet (0) ifall förvärvet återkallats.  

5.3.2 Oberoende variabeln 

Som oberoende eller förklarande variabel vid undersökningen användes koefficienten 
för resultatmanipulering, vilken estimerades genom prestationsmatchade modellen 
presenterad av Kothari, Leone & Wasley (2005). Desto högre värde koefficienten har, 
desto mer resultatmanipulering förekommer hos företaget i fråga.  

Variabelns estimering utgick från de totala periodiseringarna TACC, som enligt Hirbar 
& Collins (2002) uträknas genom att subtrahera det operativa kassaflödet från 
inkomsterna före extraordinära poster och avyttringar. Denna relevanta information 
utdrogs således från kassaflödesanalysen av målbolagen. De totala periodiseringarna 
dividerades med de totala tillgångarna från det föregående året, för att göra 
resultatmanipuleringskoefficienten jämförbar mellan de olika målbolagen. Då de totala 
periodiseringarna var uträknade för målbolagen, utfördes en regression där de totala 
periodiseringarna estimerades med modellen av Kothari, Leone & Wasley (2005). 
Modellen har redan tidigare presenterats, men för klarhetens skull ser den ut enligt 
följande:  

𝑇𝐴𝐶𝐶'! = 𝛽( +	𝛽#
1

𝐴𝑇'!"#
+	𝛽$

(∆𝑅𝐸𝑉'! − ∆𝐴𝑅'!)
𝐴𝑇'!"#

+	𝛽%
𝑃𝑃𝐸'!
𝐴𝑇'!"#

+	𝛽)
𝐼𝐵'!
𝐴𝑇'!"#

+	𝜀',! 

Då de totala periodiseringarna är uträknade för målbolagen, uppstår det i och med 

estimeringen en residual 𝜀, det vill säga en felterm. Denna felterm konstituerar således 
de oförväntade periodiseringarna, vilka är koefficienter för resultatmanipulering i 
undersökningen. Residualen sparades som koefficient för målbolagen och användes 
sedan som variabel i huvudregressionen i undersökningen. 
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Tabell 1              Förklaringsgrad för estimering av resultatmanipulering 

Modell R 𝑅% Justerade 𝑅% Std. fel 
1 0,740 0,547 0,525 0,507 

 

Enligt tabell 1 ovan har modellen av Kothari, Leone & Wasley (2005) en förklaringsgrad 

på 0,547 respektive 0,525. 𝑅$ stiger dock alltid då en ny variabel sätts in i 
regressionsmodellen, vilket orsakar att värdet inte nödvändigtvis är rättvisande. 

Däremot har justerade 𝑅$  korrigerat förklaringsgraden och visar således ett mer exakt 

värde. Då det justerade 𝑅$  värdet är 0,525 förklarar således modellen 52,5 procent av 
variationen i den beroende variabeln, det vill säga de totala periodiseringarna. Modellen 
av Kothari, Leone & Wasley (2005) kan således anses relativt bra.  

Tabell 2 Resultatmanipuleringsregressionen koefficienter 

Modell  Ostandardiserade koefficienter Standardiserade 
Koefficienter 

  

1  B Std. fel Beta t Sig. 
(Konstant) -0,159 0,060  -2,640 0,008 
ATratio 2,049 0,300 0,169 6.821 <0,001 
Salesratio 1 -0,355 0,014 -0,738 -24,725 <0,001 
Salesratio 2 -0,068 0,008 -0,252 -8,192 <0,001 
ROAratio 0,688 0,030 0,712 23,193 <0,001 

 

Där ATratio = #
/0!"#$

 

Salesratio 1 = (∆345!""∆/3!")
/0!"#$

 

Salesratio 2 = 774!"
/0!"#$

 

ROAratio = 89!"
/0!"#$

 . 

I tabell 2 för koefficienterna kan utläsas att alla variabler är signifikanta på 1 procents 
signifikansnivå. Detta tyder på att variablerna har en signifikant inverkan vid 
estimeringen av de totala periodiseringarna. Datat för uträkningen av 
resultatmanipuleringen hämtades från Compustat, vilket således ökar resultatens 
reliabilitet. Modellen som användes är som sagt en modell presenterad av Kothari, Leone 
& Wasley (2005), vilken är väl känd och även bygger på en mycket använd modell som 
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presenterats av Jones (1991). Detta i sin tur ökar validiteten av resultaten som fås av 
estimeringen av resultatmanipulering hos målbolag.  

5.3.3 Kontrollvariabler 

De kontrollvariabler som ingick i regressionen baserades på de kontrollvariabler som 
Lim & Chang (2017) använde i sin undersökning. Nedan följer en lista över inkluderade 
variabler samt hur de räknades ut i denna undersökning: 

𝑆𝑖𝑧𝑒',!"#, = förvärvarens storlek, beräknad som försäljningen av företaget i miljoner 

euro, 
 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄',!"# = TobinsQ, vilken indikerar marknadens värdering av redan installerat 

kapital i företaget i miljoner euro, beräknad som summan av förvärvande företagets 
marknadsvärde och totala tillgångarna subtraherat med ordinarie aktiekapital dividerat 
med totala tillgångarna, 
 

𝐶𝑎𝑠ℎ',! = betalningsmetoden vid förvärvet, given som en dummyvariabel med värdet 1 

då endast aktier använts som betalningsmedel och 0 ifall övriga betalningsmedel 
använts, 
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒',! = förvärvets relativa värde, beräknat som förvärvets värde dividerat 

med förvärvarens totala försäljning, 
 

𝑆𝑖𝑧𝑒_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡',!"# = målbolagets storlek, beräknad som försäljningen av företaget i 

miljoner euro, 
 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑡𝑒𝑡',!"# = målbolagets skuldgrad, beräknad som summan av de totala 

kortfristiga skulderna och de långfristiga skulderna, dividerat med de totala 
tillgångarna, 
 

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 = effekten av industrin, beräknad som en enskild dummyvariabel för 
varje industri som målbolag hör till utgående från den tvåsiffriga SIC-koden3, 
 

𝑌𝑒𝑎𝑟𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 = årseffekten, beräknad som en enskild dummyvariabel för varje år, och 

 
3 Standard Industrial Classification Code. 
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𝜀',! = feltermen, det vill säga residualen.  

5.4 Deskriptiv statistik 

I detta delkapitel presenteras den deskriptiva statistiken för hela samplet som ingick i 
undersökningen. Först presenteras den deskriptiva statistiken av det ursprungliga 
samplet. Därefter presenteras den deskriptiva statistiken, före och efter winsoriseringen, 
av samplet då observationerna där information saknades eliminerats. 

Tabell 3 Det ursprungliga samplet 

Status Frekvens Procent 
 Genomfört 750 95,8 

Återkallat 33 4,2 
Totalt 783 100,0 

År Frekvens Procent 
 2009 59 7,5 

2010 101 12,9 
2011 73 9,3 
2012 74 9,5 
2013 58 7,4 
2014 45 5,7 
2015 53 6,8 
2016 83 10,6 
2017 78 10,0 
2018 78 10,0 
2019 81 10,3 

Förvärvande företagets nationalitet Frekvens Procent 
 Danmark 58 7,4 

Finland 110 14,0 
Norge 217 27,7 
Sverige 398 50,8 

Målbolagets nationalitet Frekvens Procent 
 Danmark 91 11,6 

Finland 122 15,6 
Norge 234 29,9 
Sverige 336 42,9 

 

Ursprungligen ingick det totalt 783 företagsförvärv i samplet. Antalet genomförda 
förvärv var 750 medan antalet återkallade förvärv var 33. De flesta av förvärven förekom 
år 2016, medan minst förvärv förekom år 2014. Gällande nationaliteten för både de 
förvärvande företagen och målbolagen var de flesta svenska. Minst planerade 
företagsförvärv förekom däremot vid danska förvärvande företag och målbolag.   

Då data hämtats, variablerna beräknats och observationerna med saknad information 
eliminerats återstod, enligt tabellen nedan, 46 observationer. Detta tyder på att det fanns 
mycket observationer som inte hade tillräckligt med information för att utföra 
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undersökningen i fråga. Av dessa 46 återstående observationer var 40 företagsförvärv 
som genomförts och 6 förvärv som återkallats. Orsaken till samplets storlek var att data 
hämtades från två olika databaser. Då all företagsspecifik redovisningsdata var hämtad 
från Compustat Global, fanns det begränsad information som gick samman med data 
hämtat från databasen Eikon.  

Tabell 4 Förvärvsstatus för förvärven  

 Frekvens Procent Valid procent Kumulativ 
procent 

Genomfört 40 87,0 87,0 87,0 
Återkallat  6 13,0 13,0 100,0 
Totalt  46 100,0 100,0  

 

 

Tabell 5 Förvärv per år  

År  Frekvens Procent Valid procent Kumulativ 
procent 

2010 11 23,9 23,9 23,9 
2011 8 17,4 17,4 41,3 
2012 6 13,0 13,0 54,3 
2013 1 2,2 2,2 56,5 
2014 2 4,3 4,3 60,9 
2015 1 2,2 2,2 63,0 
2016 1 2,2 2,2 65,2 
2017 4 8,7 8,7 73,9 
2018 6 13,0 13,0 87,0 
2019 6 13,0 13,0 100,0 
Totalt 46 100,0 100,o  

 

De flesta av företagsförvärven i samplet förekom enligt tabell 5 ovan året 2010. De 
förvärv som återkallats förekom åren 2010, 2011 och 2019. Enligt tabell 6 nedan förekom 
dock de flesta, det vill säga fyra, av sex återkallade förvärv år 2011. Under åren 2012 till 
året 2018 förekom det således inte återkallade företagsförvärv i samplet.  

Tabell 6 Förvärvsstatus per år 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Status Genomfört 10 4 6 1 2 1 1 4 6 5 

Återkallat  1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 
Totalt  11 8 6 1 2 1 1 4 6 6 
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Tabell 7   Målbolagens nationalitet 

 Danmark Finland Norge Sverige Totalt 
Status Genomfört 7 8 15 10 40 

Återkallat  2 3 1 0 6 
Totalt  9 11 16 10 46 

 

Av målbolagen i samplet förekom enligt tabell 7 de flesta av förvärven i Norge. De flesta 
av de återkallade förvärven förekom däremot i Finland. För svenska målbolag har dock 
alla av de förvärv som ingår i samplet genomförts. Det minsta antalet totala förvärv 
förekom dock vid danska målbolag. 

Tabell 8  De förvärvande företagens nationalitet 

 Danmark Finland Norge Sverige Totalt 
Status Genomfört 9 5 16 10 40 

Återkallat  2 3 1 0 6 
Totalt  11 8 17 10 46 

 

Gällande de förvärvande företag förekom de flesta förvärv likaså vid norska företag. 
Liksom vid målbolagens nationalitet förekom även det största antalet återkallade förvärv 
vid finska förvärvande företag. För Sveriges del har återigen alla förvärv i samplet 
genomförts, medan finska företag står för det minsta antalet genomförda förvärv.    

Den deskriptiva statistiken för samplet visas i tabell 9 nedan. Skuldgraden4 för 
förvärvande företag ingår i tabellen, för att senare förklara varför dessa utlämnades från 
den slutliga modellen för huvudregressionen. Statistiken visade att de flesta av 
målbolagen har en liten resultatmanipuleringskoefficient, då medianen har ett mindre 
värde än medelvärdet. Således finns det mer observationer med en liten 
resultatmanipuleringskoefficient i samplet. Maximivärdet på 1,385 kan således tolkas 
som högt med beaktande av medelvärdet på 0,294 och medianen på 0,201. Gällande 
storleken på de förvärvande företagen och målbolagen upptäcktes en stor skillnad. 
Statistiken visade att förvärvande företagen är betydligt större än målbolagen. 
Medianerna för storleksvariablerna är dock under medelvärdet, vilket tyder på att det 
finns extremvärden i samplet. Därmed finns det några väldigt stora förvärvande företag 
och målbolag, medan de flesta har en storlek med värdet under medelvärdet. Detta 

 
4 Uträknat som summan av de totala kortfristiga skulderna och de långfristiga skulderna, dividerat med de 
totala tillgångarna. 
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förespråkar således för behovet av winsorisering för att eliminera extremvärden i 
samplet.   

Tabell 9 Deskriptiv statistik före winsorisering 

 EMtarget Size Leverage TobinsQ Cash Relativevalue Size_target Leverage_target 
Medeltal 0,252 15645,438 1,664 3,269 0,826 0,741 2126,435 1,726 
Median 0,122 1475,050 1,234 2,474 1,000 0,044 503,756 1,234 
Std. avvikelse 0,312 69269,906 2,026 2,911 0,383 3,395 3491,298 2,256 
Min. 0,006 3,897 0,244 1,423 0,000 0,001 0,000 0,026 
Max. 1,546 465300,00 13,751 15,838 1,000 22,756 10479,456 13,751 

 

I tabell 10 presenteras den deskriptiva statistiken efter winsorisering. Vid 
winsoriseringen användes den 1:a respektive den 99:e percentilen av samplets data. I och 
med detta ändrades således alla värden under den 1:a percentilen att motsvara den 1:a 
percentilen. På motsvarande sätt ändrades de värden som gav ett högre värde än den 
99:e percentilen att ge värdet på den 99:e percentilen.  I och med winsoriseringen 
eliminerades således extremvärden på en två procents grad. Nedan i tabellen kan utläsas 
att minimivärden och maximivärden ändrats i samplet i och med winsoriseringen. 
Medelvärdet har även närmat sig medianen på de flesta variablerna, vilket visar att 
extremvärden eliminerats. 

Tabell 10 Deskriptiv statistik efter winsorisering 

 EMtarget Size Leverage TobinsQ Cash Relativevalue Size_target Leverage_target 
Medeltal 0,247 11862,101 1,586 3,271 0,826 0,562 2124,454 1,669 
Median 0,122 1475,050 1,234 2,475 1,000 0,044 503,756 1,234 
Std. avvikelse 0,291 44482,879 1,564 2,910 0,383 2,226 3486,474 1,956 
Min. 0,007 5,612 0,269 1,499 0,000 0,001 0,000 0,030 
Max. 1,307 291264,750 10,138 15,838 1,000 14,540 10388,301 11,100 

 

 

5.5 Korrelationsanalys  

Ifall händelser inte korrelerar med varandra påverkas inte resten av händelserna ifall 
någon händelse äger rum. Således är händelserna oberoende från varandra. För att 
undersöka ifall händelserna är oberoende, måste det bevisas att de inte korrelerar med 
varandra. Korrelation och analysering av det kan således ses som en sorts mätning av 
händelsers eller variablers beroende av varandra (Kotz et al. 2001, s. 7–12). För att mäta 
resultatmanipuleringsvariabelns och de övriga kontrollvariablernas förhållanden 
utfördes en korrelationsanalys i undersökningen. 
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I en korrelationsanalys antas värden mellan -1 och 1. Värdet indikerar sambandet mellan 
variablerna och kan således antingen vara positiva eller negativa. Ifall värdet antar 1 eller 
-1 finns det således ett perfekt positivt eller perfekt negativt samband mellan variablerna. 
Då ett positivt värde finns mellan variablerna betyder det att den ena variabeln ökar då 
den andra variabeln ökar. På motsvarande sätt minskar den ena variabeln då den andra 
variabeln ökar ifall sambandet är negativt. Vid undersökning av korrelation mellan 
variabler används ofta ett gränsvärde på 0,8 respektive -0,8 för att indikera starkt 
samband. Ifall sambandet således antar ett större värde än 0,8 tyder det på att ett starkt 
samband mellan variablerna finns.  

Tabell 11  Korrelationsmatris 1 

 Dealcomp EMtarget Size Leverage TobinsQ Cash Relativevalue Size_t Leverage_t 
Dealcomp 1         
EMtarget 0,112 1        
Size 0,079 -0,143 1       
Leverage 0,111 0,273 0,002 1      
TobinsQ 0,076 0,381 -0,033          0,559 1     
Cash -0,178 -0,115 0,116 0,015 -0,013 1    
Relativevalue 0,078 0,182 -0,066 0,051 0,019 -0,476 1   
Size_t -0,095 -0,210 -0,036 0,40 -0,135 0,231 -0,135 1  
Leverage_t 0,106 0,207 0,486 0,828 0,483 0,134 -0,036 0,019 1 

[Variabelbenämningarna har förkortats på grund av visuella orsaker]. 

 

Tabell 12 Korrelationsmatris 2 

 Dealcomp EMtarget Size TobinsQ Cash Relativevalue Size_t Leverage_t 
Dealcomp 1        
EMtarget 0,112 1       
Size 0,079 -0,143 1      
TobinsQ 0,076 0,381 -0,033          1     
Cash -0,178 -0,115 0,116 -0,013 1    
Relativevalue 0,078 0,182 -0,066 0,019 -0,476 1   
Size_t -0,095 -0,210 -0,036 -0,135 0,231 -0,135 1  
Leverage_t 0,106 0,207 0,486 0,483 0,134 -0,036 0,019 1 

 [Variabelbenämningarna har förkortats på grund av visuella orsaker]. 

Tabell 11 ovan visar sambanden mellan variablerna för regressionen. Enligt den utförda 
analysen hittas det starkaste sambandet mellan det förvärvande företagets och 
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målbolagets skuldgrad. Detta samband är positivt och överstiger 0,8. Således tycks 
skuldgraden hos det förvärvande företaget och målbolaget öka då den enas skuldgrad 
ökar. Ett starkt samband hittas även mellan det förvärvande företagets skuldgrad och 
TobinsQ. Eftersom TobinsQ mäter hur marknaden värderar redan installerat kapital i 
företaget kan det anses logiskt att skuldgraden i företaget spelar en roll vid värderingen. 
Sambandet i fråga och de övriga sambanden är dock långt under 0,8 och är således inte 
värst starka. 

Då variabeln för de förvärvande företagens skuldgrad uteslutits finns det inte längre 
variabler som korrelerade starkt med varandra enligt tabell 12. Till skillnad från den 
ursprungliga korrelationsmatrisen finns det inte längre ett värde högre än 0,8. Det finns 
inte längre variabler i modellen som starkt skulle korrelera med varandra. Således förblir 
variablerna mer oberoende av varandra i modellen som utesluter förvärvande företagens 
skuldgrad.  

Tabell 13 Multikollinearitetsanalys 1 

 Tolerans VIF 
EMtarget 0,751 1,331 
Size 0,227 4,412 
Leverage 0,096 10,461 
TobinsQ 0,609 1,642 
Cash 0,709 1,409 
Relativevalue 0,747 1,339 
Size_target 0,878 1,139 
Leverage_target 0,070 14,297 

 

Tabell 13 ovan visar multikollineariteten i samplet för de givna variablerna. 
Multikollinearitet innebär att de förklarande variablerna i modellen korrelerar med 
varandra och kontribuerar således inte med en unik förklaring eller unik information i 
modellen. Multikollinearitet kan estimeras med hjälp av en VIF faktor (eng. Varians 
Inflation Factor), som fås via en regressionsanalys i SPSS. En allmän regel är att värdet 
1 indikerar att multikollinearitet inte upptäcks, värdena 1–5 indikerar en grad av 
multikollinearitet, och värden över 5 indikerar att det möjligen finns en allvarlig 
multikollinearitet mellan variablerna.  

Tabell 13 visar således att det enligt den utförda estimeringen förekommer allvarlig 
multikollinearitet för både variabeln för det förvärvande företagets skuldgrad och 
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variabeln för målbolagets skuldgrad. Detta kan utgöra ett problem med beaktande av 
koefficienterna för variablerna i den slutliga regressionen och göra koefficienterna 
mycket sensitiva till små ändringar i modellen. Därutöver kan det orsaka minskning av 
den statistiska styrkan i regressionen. P-värden kan således inte tas för givet ifall det 
förekommer mycket multikollinearitet mellan variablerna.   

Tabell 14 Multikollinearitetsanalys 2 

 Tolerans VIF 
EMtarget 0,767 1,394 
Size 0,629 1,590 
TobinsQ 0,615 1,626 
Cash 0,729 1,371 
Relativevalue 0,755 1,324 
Size_target 0,880 1,137 
Leverage_target 0,485 2,061 

 

Ett sätt att utesluta effekten av multikollinearitet är att eliminera en av de variablerna 
som korrelerar högt med en annan variabel. Ovan i tabell 14 syns de nya VIF värdena 
som estimeringen gav då det förvärvande företagets skuldgrad uteslutits från modellen. 
Estimeringen med den nya modellen, utan förvärvarens skuldgrad, visade att alla VIF 
värden är under 5, vilket tyder på att ingen multikollinearitet längre förekommer. 

5.6 Heteroskedasticitet 

Ifall homoskedasticitet föreligger är varianserna konstanta. Således är avståndet mellan 
en estimering och det reella värdet konstant mellan observationerna. Vid regressioner 
antas att homoskedasticitet föreligger, men det finns behov att utföra ett test för att 
utreda om antagandet föreligger i samplet i fråga. Ifall antagandet inte stämmer 
föreligger det heteroskedasticitet (Kumar 2020, s. 586). Heteroskedasticitet, eller de icke 
konstanta varianserna, orsakar ogiltiga t-test. Således är t-testet, och p-värden, som 
regressionen ger ogiltiga (Kumar 2020, s. 589). Detta kan dock åtgärdas genom att anta 
heteroskedasticitet och korrigera regressionen för det. I denna avhandling testas för 
heteroskedasticitet med hjälp av Breusch-Pagan testet genom syntax i SPSS. 
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Tabell 15 Residualens normalfördelning 

 

Tabell 15 ovan visar residualens normalfördelning i samplet. Ur tabellen kan utläsas att 
residualerna inte fördelas jämnt så att hälften av dem skulle befinna sig under 
medelvärdet och andra hälften över medelvärdet. Således kan det tolkas att 
normalfördelning inte föreligger för residualerna.  

Tabell 16 Residualernas sannolikhetsdiagram  
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Från tabell 16 kan även utläsas att det förekommer variationer i residualerna, vilket tyder 
på att heteroskedasticitet föreligger och antagandet av homoskedasticitet kan förkastas. 
Ifall normalfördelning föreligger borde punkterna utforma en rak linje diagonalt över 
diagrammet. Tabell 17 nedan visar att Breusch-Pagan testet för heteroskedasticitet gav 
värdet 185,456 och signifikansnivån låg på 0,0000. Således kan nollhypotesen om att 
homoskedasticitet föreligger förkastas och det konstateras att heteroskedasticitet 
föreligger i samplet. Detta tas i beaktande vid utförandet av regressionen för 
estimeringen av resultatmanipuleringens inverkan på genomförandet av 
företagsförvärv. Regressionen korrigeras för heteroskedasticitet genom att installera och 
använda extensionen Linear HCSE i SPSS, skriven av Andrew F. Hays och Li Cai, med 
antagandet att heteroskedasticitet föreligger i samplet.  

Tabell 17 Test för heteroskedasticitet 

Breusch-Pagan test för Heteroskedasticitet 
(Chi-square df=P) 

185,456 

Signifikansnivå av Chi-square df=P 
(H0: homoskedasticitet) 

0,000 

 

 

5.7 Omvänd kausalitet  

Då det antas att faktum nummer ett påverkar faktum nummer två, antar vi att det finns 
kausalitet mellan det första och det andra faktumet. Vid analyser kan det dock hända att 
det i stället är faktum nummer två som påverkar det första faktumet. Då uppstår vad som 
kallas omvänd kausalitet (Berzuini et al. 2012, s. 254). Vid regressionsanalysen i denna 
avhandling ska således uppmärksamhet läggas på den beroende variabeln, 
genomförande respektive återkallande av förvärvet, och den oberoende variabeln, det 
vill säga resultatmanipuleringen hos målbolag. Kortfattat kan det genom logiskt 
tänkande tolkas som att ett genomfört eller återkallat företagsförvärv knappast kan 
påverka resultatmanipulering som funnits vid målbolaget innan och vid 
förvärvstidpunkten. Således konstateras att omvänd kausalitet inte är närvarande för 
den beroende och oberoende variabeln och således tas denna kausalitet inte i beaktande 
i denna avhandling.  
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6 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet av regressionsanalysen. För analysen användes OLS 
regression och den utfördes med hjälp av programmet SPSS. Orsaken till valet av OLS 
regression i stället för logistisk regression var samplets storlek och korrigering för 
heteroskedasticitet. Regressionsanalysen utfördes för att undersöka ifall 
resultatmanipulering hos målbolag vid företagsförvärv inverkar på genomförandet av 
förvärvet. Nollhypotesen är således att det inte finns ett samband mellan 
resultatmanipulering och genomförande av förvärv, medan mothypotesen är att ett 
samband finns. För att förkasta nollhypotesen ska det således finnas ett signifikant 
samband mellan fenomenen.  

Som beroende variabel för regressionsanalysen användes en dummyvariabel för 
genomförande av förvärv, medan den oberoende variabeln var resultatmanipulering hos 
målbolag, samt som kontrollvariabler de variabler som presenterats i det förra kapitlet. 
Därutöver togs industri- och årseffekter i beaktande med dummyvariabler. Företagen 
var danska, finska, norska och svenska, utöver vilket värden för de planerade förvärven 
i samplet var lika med eller översteg 1 miljon.  

Tabell 18 Resultat av den utförda regressionsanalysen 

 Koefficienter 
 Ostandardiserade 

koefficienter 
  

 B Std. fel t Sig. 
(Konstant) 1,081 1,429 0,757 0,468 
EMtarget -0,248 2,229 -0,111 0,914 
Size 1,926E-6 0,000 0,022 0,983 
TobinsQ 0,006 0,243 0,025 0,981 
Cash 0,152 0,885 0,172 0,868 
Relativevalue 0,011 0,119 0,090 0,930 
Size_target -4,032E-6 0,000 -0,031 0,976 
Leverage_target -0,012 0,349 -0,035 0,973 
Industrieffekter Ja 
Årseffekter Ja 
𝑅%  0,943 
Justerade 𝑅% 0,717 
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Från tabell 18 ovan kan utläsas antalet observationer, 𝑅$ för modellen, justerade 𝑅$ för 
modellen, variablernas koefficienter, variablernas t-värden och deras signifikansnivåer. 
Såsom tidigare nämnts vid genomgången av den deskriptiva statistiken för samplet fanns 
det 46 observationer efter att observationerna med saknade värden eliminerades. Detta 
är därmed ett väldigt litet sampel, vilket gör det svårt att få signifikanta resultat. Det kan 
konstateras att Lim & Chang (2017) hade ett betydligt större sampel, då de hade 316 
observationer i sin undersökning. Sampelstorleken kunde förstoras genom att till 
exempel inkludera fler länder i undersökningen. Vid denna avhandling valdes dock att 
kvarhålla Norden som undersökningsområde på grund av de nordiska ländernas likheter 
kring historia, kultur och reglering.  

Från resultatet som fåtts kan utläsas att värdet för 𝑅$ är väldigt högt och antar värdet 

0,943. Det bör dock noteras att 𝑅$ stiger då antalet förklarande variabler ökar, vilket inte 

är fallet för det justerade 𝑅$. Det justerade 𝑅$ justerar antalet förklarande variabler i 
förhållande till antalet observationer i samplet, det vill säga samplets storlek 

(McCormick & Salcedo, 2015, s. 259). Värdet för justerade 𝑅$ är däremot 0,717 för 
modellen som användes. Detta indikerar således att modellen förklarar 71,7 procent av 
variationen hos den beroende variabeln, det vill säga genomförande av företagsförvärv. 
Detta tyder således på att själva modellen är bra och passar samplet (McCormick & 

Salcedo, 2015, s. 259–260). Det förekommer dock en skillnad på 0,226 mellan 𝑅$ och 

det justerade 𝑅$. Detta kan indikera att det antingen finns för många förklarande 
variabler eller att storleken på samplet är för litet. Då det ingick 46 observationer i 

samplet kan det tolkas att skillnaden mellan värden för 𝑅$  beror på att samplet är för 
litet.  

Från listan av variabler kan utläsas den oberoende variabeln samt de övriga förklarande 
variablerna. Den oberoende variabeln och de förklarande variablerna har förklarats 
grundligt i det föregående kapitlet i avhandlingen. Den beroende variabeln var 
genomförande av företagsförvärvet och har även presenterats i det föregående kapitlet. 
Koefficienterna för variablerna indikerar i vilken grad en enhets förändring i den 
oberoende variabeln eller kontrollvariabeln påverkar den beroende variabeln. Då den 
beroende variabeln i regressionen var en dummyvariabel som endast antar värdet 0 eller 
1 ger således koefficienterna uttryck på hur sannolikheten ökar eller minskar för att den 
beroende variabeln antar värdet 1.  
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Innan koefficienterna granskas närmare bör t-värdet och signifikansnivåerna tas i 
beaktande. För ett signifikant resultat antas allmänt att signifikansnivån ska vara på 10, 
5 eller 1 procents nivå. Från tabell 18 ovan kan dock utläsas att varken den oberoende 
variabeln eller de övriga kontrollvariablerna är signifikanta på dessa nivåer. Således kan 
vi inte med säkerhet dra slutsatser i enlighet med koefficienternas värden. Orsaken till 
den bristande signifikansen kan anses vara antalet observationer. Samplet var ytterst 

litet, och dess inverkan märktes redan vid analysen av 𝑅$ och det justerade 𝑅$ ovan. 
Således kan inte med säkerhet tolkas att koefficienterna påverkar den beroende 
variabeln på exakt det viset som regressionsanalysen utger. Analysen av koefficienterna 
utförs oberoende härnäst, men det bör hållas vid åtanke att dessa inte är signifikanta.  

Syftet med avhandlingen är att undersöka ifall resultatmanipulering hos målbolag 
inverkan på genomförande av företagsförvärv i Norden. Således är koefficienten för 
resultatmanipulering den mest intressanta med beaktande av syftet. För det första kan 
det läsas ur tabell 18 att förtecknet på koefficienten för resultatmanipuleringsvariabeln 
är negativt. Resultatmanipulering tycks därmed ha en negativ inverkan på den beroende 
variabeln. Som antagits i avhandlingen tyder således resultatet på att 
resultatmanipulering hos målbolag har en negativ inverkan på genomförande av 
företagsförvärv.  Värdet av koefficienten är -0,248 vilket tyder på att en enhets 
förändring vid resultatmanipulering hos målbolag minskar på sannolikheten att 
förvärvet genomförs med 24,8 procent. Detta kan anses som en relativt stor inverkan på 
genomförandet av företagsförvärvet, vilket kunde indikera att det förvärvande företaget 
faktiskt uppmärksammar resultatmanipulering vid granskningen av målbolaget och då 
förvärvet övervägs. Då redovisningsbaserad resultatmanipulering kan estimeras relativt 
enkelt med olika modeller, till exempel Jones modell (1991) och modellen av Kothari, 
Leone & Wasley (2005), kan det anses förnuftigt att uppmärksamma fenomenet vid den 
grundligt genomgående förvärvsgranskningen. Med beaktande av kontrollvariablernas 
koefficienter kan även tydas att resultatmanipulering enligt resultatet påverkar i högsta 
grad sannolikheten för genomförande av företagsförvärv.  

Förutom resultatmanipuleringskoefficienten är det även intressant att se på 
kontrollvariablernas koefficienter. Det förvärvande företagets storlek påverkar enligt 
resultatet positivt på genomförandet av företagsförvärvet. Detta kan anses rationellt 
eftersom ett större företag kan ha mer resurser för att förvärva andra företag. 
Koefficienten är dock väldigt liten, vilket tyder på att ökningen av sannolikheten att 
företagsförvärvet genomförs då företaget blir större är väldigt liten. Då storleken av 
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företaget är mätt i miljoner euro, betyder det således att en enhets förändring av 
storleken är lika med en ökning respektive minskning av en miljon i 
försäljningsinkomster.  

Gällande TobinsQ och den planerade betalningsmetoden vid förvärvet kan ses att de 
båda har en positiv inverkan på genomförandet av förvärvet. TobinsQ mäter som tidigare 
presenterats hur marknaden värderar redan insatt kapital i företaget. Ifall marknadens 
värdering således ökar med en enhet bidrar det till större sannolikhet att ett förvärv 
genomförs. Ifall ett företag är värderat högt, kan det på grund av en bra värdering ha mer 
potentiella resurser till förfogande. Betalningsmetoden med kontanter ökar även 
sannolikheten att förvärvet genomförs. Det kan tolkas att kontanter således anses som 
en säkrare betalningsmetod än till exempel aktier. Ifall det antas att värdet för kontanter 
inte fluktuerar på samma vis som aktiepriser, kan antas att det förekommer mindre 
osäkerhet kring ersättningens värde då kontanter används som betalningsmetod.   

Variabeln för förvärvets relativa värde har ett positivt samband med genomförandet av 
förvärvet. Det relativa värdet kan stiga ifall förvärvets värde stiger eller förvärvarens 
försäljning minskar. Desto större förvärvets värde är i relation till förvärvarens 
försäljning, ju större relativa värde har förvärvet. Ifall förvärvet således har ett större 
relativt värde, ökar sannolikheten att förvärvet genomförs i slutändan. Detta kunde 
tolkas som att planerade förvärv med högt relativt värde är väl genomtänkta, vilket leder 
till en större sannolikhet för genomförande än för återkallande.  

Koefficienten för målbolagets storlek är negativ men mycket liten. Enligt resultatet 
betyder det således att målbolagets storlek inverkar negativt på sannolikheten för att ett 
företagsförvärv genomförs. Om ett målbolag är stort kan det krävas mycket resurser för 
förvärvaren att förvärva det. Däremot krävs det mindre resurser att förvärva ett målbolag 
med mindre storlek. Det kan i första hand verka stå i strid med den positiva koefficienten 
för förvärvets relativa värde, som diskuterats ovan. Storleken av målbolaget är dock 
estimerat i enlighet med försäljningen, medan värdet för förvärvet kan grundas på 
många andra faktorer. Således behöver inte målbolagets storlek och förvärvets värde gå 
hand i hand i alla situationer, vilket kan förklara det positiva sambandet mellan relativa 
värdet och genomförandet respektive det negativa sambandet mellan målbolagets 
storlek och genomförandet av förvärvet.  

För kontrollvariablerna gällande målbolaget fanns ytterligare dess skuldgrad med i 
modellen. Även denna variabel har en negativ koefficient enligt resultatet och har således 
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ett negativt samband med genomförande av företagsförvärv. Då skuldgraden för 
målbolaget ökar, minskar det, enligt resultatet, på sannolikheten att förvärvet 
genomförs. Enligt obligationsrättens allmänna läror överförs skulderna som målbolaget 
har vid förvärvstidpunkten till det förvärvande företaget (Norros, 2018, s. 351). Det 
kunde således rationaliseras som det förvärvande företags ovillighet att köpa ett företag 
som är högt skuldsatt, eftersom skulderna överförs till förvärvaren i och med 
företagsförvärvet.  

Som avslutning på presentationen av resultatet påpekas dock än en gång att de 
koefficienter som OLS regressionen gav inte är signifikanta. Således kan vi inte med 
säkerhet säga att koefficienterna är rättvisande. Nollhypotesen i avhandlingen kan inte 
förkastas.  
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7 KONKLUSIONER 

I kapitel 7 presenteras sammanfattningen för och diskussionen av avhandlingen. 
Därutöver behandlas validitet och reliabilitet skilt för sig. Härefter diskuteras 
avhandlingens kontribution, för att därefter slutligen presentera förslag på fortsatt 
forskning. 

7.1 Sammanfattning och diskussion 

I denna avdelning sammanfattas och diskuteras resultatet som fåtts av den utförda 
undersökningen. Resultatet diskuteras även med beaktande av tidigare forskning som 
utförts inom ämnet. Utöver detta diskuteras även undersökningens begränsningar.  

Såsom fastställts i avhandlingens första kapitel var syftet med avhandlingen att 
undersöka sambandet mellan resultatmanipulering hos målbolag vid företagsförvärv 
och genomförandet respektive återkallandet av förvärvet. Företagsförvärven 
begränsades till förvärv i Norden med minimivärdet på en miljon euro.  

Med beaktande av estimeringen av resultatmanipulering förekom det oförväntade 
periodiseringar vid samplets målbolag. Således konstaterades att det i olika grader 
förekommer resultatmanipulering hos målbolag året före det potentiella förvärvet. 
Erickson & Wang (1999) konstaterade även i sin undersökning att resultatmanipulering 
förekommer hos målbolag före förvärvstidpunkten, fastän de oförväntade 
periodiseringarna inte var signifikant olika från värdet noll.  

Lim & Chang (2017) fann vid sin undersökning att det fanns ett signifikant samband 
mellan genomförande av företagsförvärv och redovisningskvalité hos målbolag. 
Eftersom redovisningskvalitén vid deras undersökning bestäms genom graden av 
resultatmanipulering finns det således enligt deras undersökning ett signifikant 
samband mellan genomförande av förvärv och resultatmanipulering hos målbolag. 
Däremot förblev sambandet inte signifikant, så som regressionen visade, i 
undersökningen som gjordes i denna avhandling. Nollhypotesen kunde således inte 
förkastas. Till skillnad från undersökningen av Lim & Chang (2017) var samplet inte 
baserat på företagsförvärv vid sydkoreanska företag utan nordiska. Sampelstorleken var 
även betydligt större vid undersökning av Lim & Chang (2017) vilket förklarar orsaken 
till bristande signifikans vid avhandlingens undersökning.  

Undersökningen av Lim & Chang (2017) visade ett positivt signifikant samband mellan 
redovisningskvalité och genomförande av företagsförvärv. Detta betyder således att det 
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fanns ett negativt samband mellan genomförande av förvärv och resultatmanipulering 
hos målbolag, eftersom variabeln för redovisningskvalité fås genom att multiplicera 
resultatmanipuleringsvariabeln med -1. Undersökningen från denna avhandling lutande 
även mot att sambandet mellan dessa två är negativt, fastän resultatet inte förblev 
signifikant. Således tyder både undersökningen av Lim & Chang (2017) och 
avhandlingens undersökning på att det finns ett negativt samband mellan genomförande 
av företagsförvärv och resultatmanipulering hos målbolag, trots bristande signifikans vid 
avhandlingens resultat.    

Enligt resultatet är således resultatmanipulering, för att öka målbolagets värde inför 
förvärvet, inte lönsamt för målbolaget vid ett potentiellt företagsförvärv. Incitamentet 
för att öka värdet inför ett potentiellt förvärv är det så kallade kapitalmarknadsmotivet 
som presenterats tidigare i kapitel 2.3.1 (Healy & Wahlen 1999, s. 370; Erickson & Wang 
1999, s. 149–150). Utav de fyra antaganden presenterade av Walker (2013) kan det andra 
och eventuellt det första förbli aktuella enligt resultatet i avhandlingen. Enligt det andra 
antagandet upptäcker intressenter resultatmanipuleringen som sker, medan 
företagsledarna anser sig kunna missleda dem genom manipuleringen (Walker 2013, s. 
460). Det kunde tolkas utifrån resultatet att målbolagen delvis tror sig kunna inverka på 
sitt bolags värde genom resultatmanipuleringen, utan att till fullo inse att potentiella 
intressenter tar resultatmanipuleringen i beaktande och på så vis upptäcker idkandet av 
manipulering.  

Det första antagandet bygger däremot på att både intressenter och företagsledare är 
rationella, i och med vilket intressenterna är medvetna om idkandet av 
resultatmanipulering och även företagsledarna är medvetna om deras medvetande 
(Walker 2013, s. 460). Detta antagande kunde enligt resultatet tolkas som ett visst 
risktagande av målbolagets företagsledare. Sannolikheten för att förvärvet återkallas är 
således enligt resultatet större, men det kunde i enskilda fall hända att manipuleringen 
inte påverkar negativt på genomförandet av företagsförvärvet.   

Vid beaktande av tolkningarna som ovan presenterats bör den bristande signifikansen 
dock beaktas. Som konstaterats i kapitel 6 ovan beror den bristande signifikansen på 

samplets storlek, utgående från skillnaden mellan 𝑅$ och justerade 𝑅$. Detta förblir 
avhandlingens största begränsning med beaktande av dess kontribution och tolkning. 
Samplet bestod av företagsförvärv i Norden, det vill säga Danmark, Finland, Norge och 
Sverige, med ett antaget förvärvsminimivärde på en miljon euro. Den största orsaken till 
att samplets storlek reducerades var dock bristande företagsspecifik 
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redovisningsinformation vid både förvärvande företag och målbolag. Ifall ett filter för 
förvärvets minimivärde inte tagits an skulle även förvärv med mindre betydelse och 
mindre ekonomiskt värde ha inkluderats, vilket i sig kunde ha lett till ett skiftande 
resultat på grund av att mindre eftertanke antagligen läggs på sådana förvärv. Ifall det i 
samplet hade inkluderats fler länder, skulle däremot syftet av avhandlingen förbigåtts, 
eftersom Norden var intresseområdet gällande den utförda undersökningen.  

7.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet kan enligt Carmines & Zeller (1979) definieras som graden av hur bra ett 
mätningsinstrument faktiskt mäter det den är ägnad åt att mäta. Det är dock viktigt att 
hålla isär graden av hur bra själva instrumentet är och graden av hur bra 
mätningsinstrumentet är i relation till dess mätningsobjekt. Validitet tangerar det senare 
av dessa två, det vill säga instrumentets validitet i relation till dess mätningsobjekt.  

För estimeringen av resultatmanipulering användes en välkänd modell av Kothari, 
Leone & Wasley (2005), vilken bygger på en mycket använd modell presenterad av Jones 
(1991). Därutöver baserades huvudregressionens modell för estimering av 
resultatmanipuleringens inverkan på genomförande av företagsförvärv långt på 
modellen presenterad av Lim & Chang (2017). Då de båda modellerna som använts för 
denna avhandling baserades på tidigare forskningar, ökar det således undersökningens 
validitet.  

Förutom validitet är även reliabilitet viktigt vid utförande av undersökningar. Enligt 
Tobias & Trindade (2011) och Carmines & Zeller (1979) handlar reliabilitet om 
trovärdheten av samplet. Således handlar det om att konvertera en stor mängd av 
information och data till ett passande format för att utföra en undersökning. Data ska 
således vara relevant och tillförlitligt.   

Det data som använts i undersökningen för resultatmanipuleringen hämtades från 
databasen Compustat Global. Däremot hämtades data som använts för estimeringen av 
resultatmanipuleringens inverkan på genomförande av företagsförvärv från både 
databasen Eikon och Compustat Global. Data hämtades således från tillförlitliga 
databaser, vilket ökar på reliabiliteten av undersökningen.  
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7.3 Avhandlingens kontribution 

På grund av bristande signifikans vid den utförda regressionsanalysen minskar 
avhandlingens kontribution. Vid undersökningen av själva resultatmanipuleringen 
visades dock att resultatmanipulering förekommer hos målbolag.  

Fastän koefficienten för resultatmanipulering inte i huvudregressionen förblev 
signifikant, kan resultatet tolkas som potentiellt riktgivande. Regressionen utgav ett 
negativt samband mellan resultatmanipulering hos målbolag och genomförande av 
företagsförvärv i Norden, och kunde luta mot att sambandet även i verkligheten är av 
sådant slag. Resultatet ger således incitament till fortsatt forskning. Bevisandet av 
sambandet, eller riktgivning mot att detta negativa samband finns kan medföra 
aktsamhet gentemot manipulering av resultatet hos företag. Detta kan inverka på 
redovisningsval för företag allmänt, men speciellt för potentiella målbolag inför förvärv. 
Företag som således har en önskan om att vara objekt för företagsförvärv borde enligt 
resultatet vara varsamma med utövningen av resultatmanipulering.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

I denna avhandling undersöktes resultatmanipulering hos danska, finska, norska och 
svenska målbolag vid företagsförvärv. Undersökningen koncentrerades till huruvida 
resultatmanipulering påverkar genomförande av företagsförvärvet, samt hurdant 
samband resultatmanipulering och genomförande av företagsförvärv har. 
Undersökningen hade dock bristande signifikans, vilket innebär att nollhypotesen inte 
kan förkastas.  

Angående förslag för fortsatt forskning, vore det intressant att få tag på tillräckligt med 
data och observationer för att få ett signifikant resultat. Ifall ett tillräckligt stort sampel 
av data skulle vara tillgänglig, vore det även vara intressant att undersöka manipulering 
av resultatet uppåt och neråt skilt för sig. Vid en sådan undersökning kunde sambandets 
styrka för de två kategorierna vara intressanta att analysera. Följande hypoteser kunde 
således undersökas:  

𝐻(	= det finns ingen signifikant skillnad vid sambandet mellan resultatmanipulering 
vid målbolag och genomförande av företagsförvärv i förhållande till naturen av 
resultatmanipulering 
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𝐻# = det finns signifikant skillnad vid sambandet mellan resultatmanipulering vid 
målbolag och genomförande av företagsförvärv i förhållande till naturen av 
resultatmanipulering 
 
Det kunde till exempel antas att manipulering av resultatet uppåt vore mer skadligt för 
genomförande av företagsförvärv, eftersom målbolaget sålunda försöker ge en bättre bild 
av sin ekonomiska prestanda än vad den i verkligheten är. Manipulering av resultatet 
nedåt kunde däremot resultera en inverkan på genomförandet innan 
resultatmanipulering tagits i beaktande av det förvärvande företaget, eftersom 
målbolaget inte ser så attraktivt ut från första början. Således kunde 
resultatmanipulering nedåt medföra att processen inför ett förvärv inte ingås 
överhuvudtaget.  

Utöver den så kallade positiva och negativa resultatmanipuleringen, kunde även 
forskning föreslås på området för operationell resultatmanipulering, som presenterats 
tidigare i avhandlingen. Vid denna sorts manipulering kan dock varken Jones modellen 
(1991) eller modellen av Kothari, Leone & Wasley (2005) utnyttjas, eftersom operationell 
resultatmanipulering inte är redovisningsbaserad.  
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