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SAMMANFATTNING 
Titel: Resultatmanipulering i målföretag och betalningsmetodens inverkan - En 

kvantitativ studie om resultatmanipulering vid fusioner och förvärv. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Axel Johnson och Erica Jönsson 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2017 – januari 

 

Syfte: Trots striktare redovisningsregler så fortsätter ledningen i ett flertal företag att 
resultatmanipulera. Forskare har sett att fokus endast skiftat från en metod till en 
annan. Incitament för målföretag att resultatmanipulera vid fusioner och förvärv kan 
variera beroende på valet av betalningsmetod vid affären då det kan ses som 
avgörande om risken att påverka det framtida resultatet delas med förvärvaren eller 
inte. Syftet med studien är därför att undersöka om målföretag har använt sig av 
kassaflödesmanipulering eller onormala periodiseringar året innan affären 
genomfördes och om betalningsmetoden påverkat valet av 
resultatmanipuleringsmetod. 

Metod: Studien antar ett positivistiskt perspektiv med en hypotetisk-deduktiv ansats. 
Vi har använt ett kvantitativt tillvägagångssätt där sekundärdata inhämtats från 
databasen Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream. En 
longitudinell design har använts och urvalet har slutligen analyserats i multipla 
regressionsanalyser med hjälp av IBM SPSS. 

Resultat & slutsats: Studien visar att målföretag innan förvärvet använder sig av 
kassaflödesmanipulering som metod för att påverka resultatet när betalningen sker 
med kontanter oavsett kontext. Ledningens benägenhet att använda den 
resultatmanipuleringsmetoden framför onormala periodiseringar ligger i linje med 
tidigare studier men vi kan också visa att målföretag inte tycks sakna nödvändig tid 
eller motiv att resultatmanipulera.  

Förslag till fortsatt forskning: Studier som tittar på hur förvärvsprocessen påverkar 
möjligheterna för målföretaget att resultatmanipulera, speciellt om målföretag aktivt 
försöker dra ut på förvärvsprocessen i syfte att manipulera resultatet innan 
företagsförvärvet. Vi skulle också önska oss studier som visar huruvida resultatet kan 
generaliseras på andra marknader än den europeiska. 

Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie till ökad kunskap 
om resultatmanipulering av målföretag vid företagsförvärv. Ur ett praktiskt 
perspektiv så kan studien vara av intresse för företag som planerar framtida 
företagsförvärv då betalningsmetoden visat vara avgörande för förekomsten av 
resultatmanipulering. Även revisorer och beslutsfattande organ kan ha nytta av 
studien vid utformning av redovisningsstandarder då studien stärkt tidigare forskning 
om val av resultatmanipuleringsmetod.   

Nyckelord: resultatmanipulering, onormala periodiseringar, kassaflödes -
manipulering, företagsförvärv, målföretag, betalningsmetod.  

 



 

 

ABSTRACT 
Title: Earnings management by target firms and the method of payment impact - A 

quantitative study of earnings management in mergers and acquisitions. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Axel Johnson and Erica Jönsson 

Supervisor: Jan Svanberg  

Date: 2017 – January  

 

Aim: The management of several companies still apply earnings management 
despite stricter accounting standards. Research has shown focus is shifting from one 
method to another. An incentive for target companies to apply to earning 
management at mergers and acquisitions may depend on the method payments in the 
takeover. At that time it can be viewed as decisive if the risk to influence the future 
result is divided between the acquirer firm or not. The aim with this study is therefore 
to examine if the target companies have used real activity manipulation or accrual 
manipulation in the year prior to the acquisition - relative to previous years and 
whether the method payments in the takeover influence the choice or not. 

Method: The study is based on the philosophy of positivism with a hypothetical 
deductive approach. The strategy adopted is quantitative, using a longitudinal design 
and secondary data is collected from Thomson Reuters Eikon and Thomson Reuters 
Datastream. The sample is processed in IBM SPSS and analyzed in multiple 
regression analysis. 

Result & Conclusions: This study shows the target company in the year prior to the 
acquisition uses real activity manipulation to manage earnings when the payment is 
in cash regardless of context. Management prefers real activity manipulation over 
accrual manipulation supported by previous studies, but we can also show that the 
target company does not seem to lack the necessary time or incentive to manipulate 
earnings. 

Suggestions for future research: Suggestions for future research may look at how 
the acquisition process affects the ability of the target company to manipulate the 
results, especially if the target companies are actively trying to stall the acquisition 
process in order to manipulate the outcome before the acquisition. Obtaining other 
studies showing whether results can be generalized to other markets than Europe 
would be beneficial to us. 

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, this study contributes to 
the knowledge of earnings management of target firm prior to the acquisitions. From 
a practical perspective, the study can be of interest to companies planning future 
acquisitions on which payment method proved to be crucial for the existence of the 
earnings manipulation. Even accountants and decision making bodies can find it 
useful to have the study into account in the design of accounting standards when the 
study reinforced previous research on the election earnings management method. 

Key words: earnings management, accrual management, real activity management, 
mergers and acquisitions, target firm, cash acquisitions. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet redogör vi för studiens bakgrund och den problemdiskussion som 

legat till grund för uppsatsen. Kapitlet avslutas med att redogöra för vilka huvudfrågor 

som studien tar upp tillsammans med det grundläggande syftet och den övriga 

dispositionen av studien. 

1.1 Bakgrund 

För att minska informationsklyftan mellan företag och dess intressenter, är det tvingande 

för företag att upprätta ekonomiska rapporter i enlighet med gällande 

redovisningsstandarder. Syftet med redovisningsstandarder är enligt Healy och Wahlen 

(1999) att företag ska kommunicera trovärdig finansiell information till företagets 

intressenter. Det förutsätter dock att den externa finansiella informationen som 

presenteras visar en korrekt bild av företagets ekonomiska ställning. 

 

Vid millenniumskiftet uppdagades en mängd ekonomiska företagsskandaler i världen 

som grundade sig i earnings management (SOU, 2004:47). Benämningen earnings 

management förklaras av Healy och Wahlen (1999) som ett sätt för företagsledningen att 

manipulera den finansiella redovisningen för att vilseleda vissa intressenter om det 

underliggande ekonomiska resultatet. De menar vidare att earnings management också 

kan användas för att påverka utfallet av avtal som är beroende av den rapporterade 

redovisningen. Vi kommer fortsättningsvis i vår studie beteckna earnings management 

som resultatmanipulering.  

 

I ett försök att återställa trovärdigheten för den finansiella redovisningen i U.S.A. införde 

den amerikanska kongressen 2002, regelverket Sarbanes Oxley Act, förkortat SOX. 

Regelverket tillkom för att skydda investerare genom att förbättra innehållet och 

tillförlitligheten i företagsinformationen (SOU, 2004:47). I Europa utökade EU 2006 det 

åttonde bolagsrättsliga direktivet. Syftet var även då att återställa investerarnas 

förtroende, men på den europeiska marknaden (Braiotta & Zhou, 2008). 

 

Trots regleringar förekommer fortfarande resultatmanipuleringar. I Sverige 2014 

uppmärksammade Svenska dagbladet att företaget Eniros bokföring inte varit korrekt och 

att företaget gett en bättre bild av det ekonomiska läget än vad som verkligen var fallet 

(Hedelius, 2014, 5 september). 2012 fick det amerikanska bolaget Hewlett-Packard enligt 
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CNN skriva ned värdet med åtta miljarder dollar på ett företag de köpt kontant för elva 

miljarder dollar året innan (Goldman, 2012, 20 november ). Orsaken var även i det fallet 

att det uppköpta företaget hade manipulerat redovisningen innan uppköpet. Eftersom 

information påverkar kapitalkostnaden och effektiviteten i fördelningen av resurser 

menar Mora (2010) att manipulering av företagens resultat är ett av de största nutida 

orosmomenten i den finansiella världen.  

 

Det finns ett flertal förklaringar i redovisningslitteraturen till varför chefer avsiktligt 

påverkar processen för finansiell rapportering och genom det inverkar på företagets 

redovisade resultat (Healy och Wahlen, 1999). Vid manipulering av redovisningen kan 

det önskade resultatet vara högt eller lågt. Ett incitament till resultatmanipulering är att 

uppfylla långivarens villkor. Lev (2003) menar att långivare försäkrar sig om att företaget 

kan betala räntor och amorteringar genom att föreskriva vissa förbehåll. Förbehållen 

utformas med hjälp av redovisningssiffror och om inte kraven kan uppfyllas leder det ofta 

till negativa omförhandlingar av lånen eller att lånen återkallas vilket i sin tur kan leda till 

konkurs för företaget. Manipulering sker då för att öka resultatet. Jaggi och Lee (2002) 

såg även att finansiellt krisdrabbade företag resultatmanipulerade genom att minska 

inkomsten när företaget inte hade någon möjlighet alls att uppfylla långivarens avtal och 

företaget skulle få skuldsanering. Ett annat motiv som tidigare studier också har visat är 

att amerikanska företagsledningar i genomsnitt bedriver resultatmanipulering för att 

maximera sin bonus (Healy, 1985; Holthausen, Larcker & Sloan, 1995; Shuto, 2007).  

 

Ett ytterligare exempel på incitament till resultatmanipulering är att överträffa 

aktiemarknadens förväntningar och värderingar (Bartov, Givoly & Hayn, 2002; 

Burgstahler & Eames, 2006). Motivet förklaras av Bartov et al. (2002) att företag som 

uppfyller förväntat- eller visar på bättre - resultat än analytikerna trott, har en bättre 

avkastning än andra företag. 

 

Även att skatteplanera är exempel på motiv till resultatmanipulering (Keating & 

Zimmerman, 2000). Graham, Harvey och Rajgopals (2005) empiriska studie visar dock 

att det övervägande vanligaste incitamentet till att manipulera redovisningen är att 

upprätthålla en positiv uppfattning av företaget på marknaden och genom det undvika en 

nedgång av aktiekursen. 
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En oro för att aktiepriset påverkas vid fusion och förvärv kan vara ett motiv till 

manipulering av det faktum att bolagsledningen vill maximera marknadsvärdet. Tidigare 

studier inom fusion och förvärv har enligt Louis (2004) visat att manipulering av resultatet 

inträffar nära inpå tidpunkten för meddelande om övertagandet. Författaren menar vidare 

att när chefer väljer att finansiera ett förvärv genom aktier har de incitament för att öka 

aktiekursen genom att manipulera det redovisade resultatet uppåt en tid innan uppköpet 

för att därefter få ett högre värde på betalningsmedlet.  

Vi kommer i återstående del av studien att benämna företag som köper hela eller delar av 

andra företag som förvärvande företag. De företag som har eller kommer att köpas upp 

benämner vi framöver som målföretag.  

1.2 Problemdiskussion 

Övervägande studier inom fusion, förvärv och manipulering av den finansiella 

redovisningen, har enligt Anagnostopoulou och Tsekrekos (2015) fokuserat på det 

förvärvande företagets eventuella manipulering av redovisningen. De liksom Louis 

(2004) har visat att resultatmanipulering ofta är en bidragande orsak till det försämrade 

resultatet hos förvärvaren efter affären. Anledningen till att målföretagen inte studerats 

på samma sätt beror enligt Anagnostopoulou och Tsekrekos (2015) på att det sällan är 

målföretagen som tagit initiativ till förvärven och därmed har de varken tid eller möjlighet 

att justera bokslutet för att försöka påverka köparens bud. Trots det så menar de att det 

finns företag som kungör att de vill bli uppköpta och dessa företag har därför både tid och 

möjlighet att manipulera redovisningen för att attrahera potentiella budgivare. 

 

De få tidigare rapporter som har riktat in sig på målföretaget har ändå inte visat några 

entydiga resultat när det kommer till manipulering av redovisningen. Antingen har de 

rapporterat att det inte finns några tecken på någon signifikant ökning av 

resultatmanipulering före övertagandet (Erickson & Wang, 1999) eller så såg de bara en 

ökning av resultatmanipulering hos målföretag där övertagandet varit fientligt 

(Easterwood, 1998; Guan, Wright & Sun, 2004). Ben-Amar och Missonier- Piera (2008) 

såg även att ledningen för målföretag sänkte värdet vid vänliga övertaganden för att kunna 

visa bättre resultat efter hopslagningen.   

 

Senare studier har dock fokuserat på kvalitén på målföretagens redovisning som en 
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förklaring till förvärvarens finansiella prestation efter sammanslagningen och sett att 

kvalitén på redovisningen hos målföretaget är avgörande för om affären ska genomföras 

eller inte (Marquardt & Zur, 2015; Skaife & Wangerin, 2013). Kvalitén i redovisningen 

innebär att man använder godtyckliga periodiserings-modeller som visar hur stora 

periodiseringar av onormal karaktär som finns (Bartov, Gul & Tsui, 2000). Denna typ av 

redovisningsval där företagsledningen försöker dölja det verkliga ekonomiska resultatet 

genom onormala periodiseringar benämns som accruals management, framöver relaterad 

till som onormala periodiseringar.  Frånvaron av onormala periodiseringar som i sin tur 

innebär en bra kvalité snabbar ofta på affären och gör förvärvet mer lönsamt ur 

förvärvarens synpunkt (Marquardt & Zur, 2015; McNichols & Stubben, 2015).  Den här 

typen av mätning kan dock vara problematisk eftersom det finns en annan typ av 

resultatmanipulering som företagsledare använder som får andra konsekvenser och 

genomslag på företagens prestation. Det är framförallt real activity management, 

framöver relaterad till som kassaflödesmanipulering. Roychowdhury (2006) definierar 

kassaflödesmanipulering som när chefer målmedvetet använder konkreta åtgärder som 

avviker från normala affärsmetoder för att påverka utgången av det finansiella resultatet. 

Dessa åtgärder uppnås enligt Zang (2012) genom att förändra tidpunkten eller strukturen 

på ett arbete i verksamheten, flytta investeringstillfället eller ändra finansiella 

transaktioner. Exempel på kassaflödesmanipulering kan vara att minska kostnaden för 

sålda varor genom att överproducera varor, skära ner på forskning- och 

utvecklingsutgifter eller öka försäljningen tillfälligt genom att ge rabatter eller förmånliga 

kreditvillkor (Roychowdhury, 2006; Gunny, 2010). Skillnaden mellan 

kassaflödesmanipulering och onormala periodiseringar är att den sistnämnda enbart 

påverkar resultat men inte det verkliga kassaflödet (Cohen och Zarowin, 2010; 

Roychowdhury, 2006).  

 

Cohen och Zarowin (2010) liksom Eisele (2012) menar på att kassaflödesmanipulering 

är ett mer kostsamt sätt att bedriva resultatmanipulering på än onormala periodiseringar 

samtidigt som Kothari, Mizik och Roychowdhury (2016) ansett att det kan påverka både 

lönsamhet och konkurrenskraft på lång sikt. Trots dessa orsaker har Graham et al. (2005) 

visat att kassaflödesmanipulering är vanligt förekommande bland företagsledare och 

orsakerna är flera. Tillvägagångssättet är lättare att implementera och risken för att 

involveras i en rättslig tvist är mindre samtidigt som risken för att revisorer eller andra 

övervakande organ ska upptäcka manipulering inte är lika stor (Kothari et al., 2016; Zang, 
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2012). Detta beror förmodligen på att kassaflödesmanipulering innefattar mer strategiska 

frågor vilket kan vara svårare för revisorer och myndigheter att ha åsikter om. Wangerin 

(2015) påpekar att granskning av målföretag i samband med företagsförvärv, s.k. due 

diligence, gör det mindre troligt att onormala periodiseringar ska kunna passera 

obemärkt.  Denna aspekt skulle kunna påverka valet av resultatmanipulering hos 

målföretaget. Med denna utgångspunkt ställer vi oss frågan om det finns skäl att tro att 

målföretagen därför väljer att resultatmanipulera med hjälp av kassaflödesmanipulering 

istället för med onormala periodiseringar? 

              

Ett flertal studier visar att förvärvande företag som betalar med egna aktier presterar 

sämre efter att affären genomförts (Donnelly & Hajbaba, 2014; Loughran & Vijh, 1997; 

Moeller, Schlingemann  & Stulz, 2004; Rau & Vermaelen, 1998). Hansen (1987) har 

också kunnat visa att det förvärvande företaget därför väljer kontant betalning bara när de 

tror sig vara undervärderade. Betalningsmetoden kan också enligt Hansen (1987) ses som 

en signal till målföretaget på hur det förvärvande företaget värderar sig självt. 

Målföretaget å andra sidan accepterar bara ett bud om man tror sig vara mindre värd än 

budet oavsett betalningsmetod. Om det uppköpande företaget väljer att betala med aktier 

så borde incitamentet för målföretaget att resultatmanipulera därför vara mindre än om 

affären sker med kontanter. Om målföretaget resultatmanipulerar och de erbjuds aktier 

som betalning så leder det ju bara till att värdet för aktieägarna minskar så fort marknaden 

reagerat på övervärderingen. Sker affären istället med enbart kontanter så finns det ingen 

sådan risk utan värdet av affären har redan kommit aktieägarna tillhanda.  Det leder oss 

till frågan om huruvida kontant betalning vid ett företagsförvärv leder till ett större 

incitament för målföretaget att resultatmanipulera innan ett förvärv.  

1.3 Frågeställningar 

• Vi känner till att få studier granskat huruvida målföretag i samband med 

företagsförvärv manipulerat redovisningen.  

• De studier som undersökt resultatmanipulering i målföretag har nästan alla enbart 

studerat fientliga respektive välvilliga företagsförvärv enskilt eller så har fokus 

enbart varit på onormala periodiseringar.  

• Frånvaron av resultatmanipulering i de senare studierna har konstaterats bero på 

att målföretagen inte hinner manipulera redovisningen innan affären genomförts.  
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Vi har heller inte funnit några studier som undersökt förekomsten av 

kassaflödesmanipulering och onormala periodiseringar i ett stort urval av företagsförvärv 

oberoende av kontext. Vår bakgrund och problemdiskussion har därför lett oss fram till 

följande frågeställningar som vi önskar besvara. 

• Kan vi med empiriska data få svar på frågan huruvida företag som blivit uppköpta 

använt sig av kassaflödesmanipulering i större utsträckning än onormala 

periodiseringar. 

• Finns det någon koppling mellan betalningsmetod i affärerna och graden av 

resultatmanipulering som det uppköpta företaget praktiserat. 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om målföretag har använt sig av 

kassaflödesmanipulering eller onormala periodiseringar året innan affären genomfördes 

och om betalningsmetoden påverkat valet av resultatmanipuleringsmetod. 

1.5 Disposition 

Resterande del av arbetet har följande disponering: 

 

Kapitel 2. - Teori  

I detta avsnitt presenteras först den relevanta litteraturen inom området samt teorier som 

kan förklara resultatmanipulering och slutligen utvecklas studiens hypoteser.  

 

Kapitel 3. - Metod 

Inledningsvis i kapitlet redogörs den vetenskapsfilosofi som legat till grund för studien 

samt vilken forskningsansats och strategi studien antagit. Därefter presenteras studiens 

empiriska metod, operationaliseringen samt analysmetod. Avslutningsvis avhandlas de 

kvalitetskriterier som tagits i beaktande samt kritik som riktats mot de metoder som 

använts. 

 

Kapitel 4. - Resultat 

I avsnittet presenteras de resultat vi erhållit i vår undersökning. Resultatet baseras på en 

longitudinell studie av 593 företag som var och en analyserats under de tre år innan året 
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de blivit förvärvade. Sammanfattande tabeller understödjer texten i syfte att tydligt 

beskriva vilka resultat vi kommit fram till. 

 

Kapitel 5. - Diskussion av resultatet  

I detta kapitel ställs resultatet mot tidigare forskning och teorier som kan förklara 

resultatet och studiens hypoteser återkopplas. 

 

Kapitel 6. - Studiens bidrag och begränsningar  

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats och syftet besvaras. Sedan 

diskuteras studiens bidrag och begränsningar samt förslag till vidare forskning i ämnet 

ges.  
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras först den relevanta litteraturen inom området samt teorier som 

kan förklara resultatmanipulering och slutligen utvecklas studiens hypoteser.  

2.1 Resultatmanipulering 

Tidigare studier är inte riktigt överens om definitionen av earnings management (Beneish, 

2001; Ronen & Yaari, 2008; Walker, 2013). Davidson, Stickney och Weil (1987) menar 

exempelvis att earnings management är processen att avsiktligt åstadkomma en önskad 

nivå av rapporterad förtjänst inom ramarna för god redovisningssed. Schipper (1989) 

uttrycker det som ett målmedvetet ingrepp i den externa finansiella rapporteringen med 

avsikt att få någon privat vinst. Healy och Whalen (1999) menar att earnings management 

uppkommer när företagsledningen manipulerar den finansiella redovisningen för att 

vilseleda vissa intressenter eller för att påverka utfallet av avtal som är beroende av den 

rapporterade redovisningen. Ett återkommande uttryck i dessa definitioner är enligt 

Beneish (2001) viljan att vilseleda och förändra resultatet och för att få ett kortfattat 

begrepp använder vi fortsättningsvis benämningen resultatmanipulering. Vi likställer 

dock framöver resultatmanipulering med hela den definition som Healy och Whalen gör 

av begreppet earnings management. 

 

Från Davidson et al. (1987) definition går att tyda att resultatmanipulering inte behöver 

vara något olagligt men Walker (2013) menar att om resultatmanipuleringen är för 

omfattande ökar risken för bedrägeri. Brown (1999) analyserade skillnaden mellan 

resultatmanipulering och rapporterade fall av bedrägerier och poängterade att skillnaden 

mellan bedrägeri och resultatmanipulering är väldigt liten. Beneish (2001) uttrycker dock 

att den huvudsakliga skillnaden mellan Helays och Wahlens (1999) definition på 

resultatmanipulering och bedrägeri är att intressenter i det förstnämnda kan ha förväntat 

sig att ledningen ska manipulera och därför redan har vägt in det i sin förväntade 

avkastning.  

 

Resultatmanipulering existerar för att det finns en flexibilitet i redovisningsstandarderna 

som ger utrymme till det. Forskning på området som bland annat genomförts av Graham 

et al. (2005) och Zang (2012) visar att flexibilitet i redovisningen har ett positivt samband 

med resultatmanipulering. Ordförande i Amerikanska Securities and Exchange 
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Commission, Arthur Lewitt, uttryckte även att flexibiliteten i redovisningsstandarderna 

är till för att hålla jämna steg med affärsinnovationer. Dock kan missbruk av flexibiliteten 

uppstå när det används för att dölja det verkliga resultatet som i sin tur döljer 

konsekvenserna av ledningens beslut (Lewitt, 1998). För att eliminera 

resultatmanipulering helt behöver flexibiliteten i redovisningsstandarderna tas bort och 

enligt Dechow och Skinner (2000) går inte det. Det skulle ta bort flexibilitet att bedöma 

och uppskatta, något som är grundläggande för att genomföra periodiserad redovisning. 

Att periodisera inkomster och utgifter innebär enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) 

att de bokförs i de perioder som inkomsten intjänats respektive utgiften förbrukats. De 

menar vidare att genom periodisering av resultaträkningens poster hamnar inkomster och 

utgifter i rätt period i bokföringen vilket ger ett mer rättvisande resultat för den aktuella 

perioden. Dechow och Skinner (2000) kompletterar med att den periodiserade 

redovisningen producerar ett resultat som ger ett bättre mått på företagets ekonomiska 

prestation än kassaflöden. Elimineras all flexibilitet så försvinner nyttan med att se 

resultatet som ett mått på ekonomisk prestation. 

2.1.1 Incitament  

Varför chefer avsiktligt påverkar processen för finansiell rapportering och genom det 

inverkar på företagets redovisade resultat finns det ett flertal förklaringar till att hitta i 

redovisningslitteraturen (Healy & Whalen, 1999). Ett incitament till att manipulera 

resultatet är de fall då chefens lön ökar genom en bonus som är knuten till det finansiella 

resultatet. Healy (1985) undersökte bland annat om chefer agerar i eget intresse när deras 

bonus är beroende av den rapporterade nettoinkomsten. Han kom fram till att om 

resultatet var strax under eller låg mellan minimiresultat och maxresultat för att bonus 

skulle betalas ut så manipulerades resultatet uppåt. Han såg dessutom att chefer var mer 

benägna att manipulera resultatet nedåt när resultatet redan var så lågt att bonus inte skulle 

betalas ut eller om resultatet var så högt att den maximala bonusnivån nåtts med hög 

marginal. Denna strategi kallar Healy för “big bath accounting” och förbättrar chansen 

att få bonus nästkommande år. Holthausen et al. (1995) fann också bevis för att chefer 

manipulerar resultatet nedåt när deras bonus redan nått maximalt värde. Till skillnad från 

Healy (1985) så upptäckte de inga bevis för att chefer manipulerar resultatet nedåt när 

resultatet är under minimum för att få någon bonus. Även Shuto (2007) granskade 

relationen mellan resultatmanipulering och utbetald bonus. Han såg att 

resultatmanipulering ökade i japanska företag när utbetald bonus ökade och tolkade det 
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som att cheferna belönades vid manipulering i syfte att redovisa ett ihållande resultat. Det 

kan likväl finnas andra motiv än rent ekonomiska för verkställande direktörer (vd) att 

manipulera resultatet. Godfrey, Mather och Ramsay (2003) såg att en ny vd kan vara 

benägen att manipulera resultatet nedåt året denne tillsätts för att sedan manipulera 

resultatet uppåt under de följande åren. Anledningen till det menar Geiger och North 

(2011) är att en ny vd vill visa att dennes ankomst i organisationen varit framgångsrik. 

Reitenga och Tearney (2003) såg i sin studie att en vd som ska gå i pension kan 

manipulera resultatet uppåt innan de ska avgå för att avsluta uppdraget snyggt och få en 

eventuell framtida plats i styrelsen.  

 

Ett annat motiv till resultatmanipulering är att överträffa aktiemarknadens förväntningar. 

Bartov et al. (2002) uttrycker att företag som uppfyller förväntat eller bättre resultat än 

analytikerna trott har en högre avkastning än företag som inte gjort det. De menar därför 

att analytikernas förväntningar är viktiga och att detta motiverar resultatmanipulering. 

Tidigare studier tyder på att de som resultatmanipulerar föredrar att uppfylla eller 

minimalt överträffa analytikers vinstprognoser snarare än att överträffa dem med stor 

marginal (Degeorge, Patel & Zeckhauser, 1999; Burgstahler & Eames, 2006). Detta 

fenomen har enligt Keung, Lin & Shih (2010) resulterat i att investerare blir skeptiska till 

företag som visar resultat som uppfyller eller med liten marginal slår analytikernas 

prognoser. De menar vidare att investerarna även blir skeptiska till de företag som inte 

resultatmanipulerat men som uppfyller eller minimalt överträffar analytikernas 

prognoser. 

 

Ett fjärde exempel på incitament till resultatmanipulering är viljan att uppfylla långivares 

villkor. Lev (2003) menar att långivare försäkrar sig om att företaget kan betala räntor 

och amorteringar genom att förskriva vissa förbehåll. Förbehållen kan vara att företagen 

måste uppfylla nyckeltal som räknas ut utifrån redovisningssiffror. Han menar vidare att 

om inte kraven kan uppfyllas resulterar det ofta i negativa omförhandlingar av lånen eller 

att lånen återkallas vilket i sin tur kan leda till konkurs och manipulering sker då för att 

öka resultatet. Även Jaggi och Lee (2002) såg att finansiellt krisdrabbade företag 

manipulerade resultatet uppåt för att tillfredsställa långivarnas villkor om möjlighet till 

dispens fanns. De såg även att vissa företag som var på väg att få skuldsanering och som 

inte alls hade någon möjlighet att uppfylla långivarnas villkor manipulerade resultatet 

nedåt.  
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Ett sista exempel på motiv till resultatmanipulering vi tar upp är möjligheten att minska 

skatten. En ändring av bolagsskattesatser menar Goncharov och Zimmermann (2006) kan 

vara en av de faktorer som skulle kunna motivera till att manipulera resultatet. I sin studie 

såg de att ryska företag resultatmanipulerade för att betala lägre skatt. De fann även att 

privata företag manipulerade resultatet för att minska skatten i större utsträckning än 

offentliga företag.  

 

Enligt Walker (2013) tenderar de flesta publicerade artiklar att fokusera på ett visst motiv 

men menar att ett motiv nödvändigtvis inte behöver utesluta ett annat. Vidare menar han 

att tjänstemän som överväger att använda resultatmanipulering i allmänhet måste väga 

flera motiv mot varandra. Graham et al. (2005) menar ändå att det vanligaste incitamentet 

för resultatmanipulering är att upprätthålla en positiv uppfattning om företaget på 

marknaden och genom det undvika en nedgång av aktiekursen. 

2.2  Teorier som förklarar resultatmanipulering 

2.2.1 Agentteorin och Stewardshipteorin 

En teori som förklarar relationen mellan företagsledning och dess intressenter är 

Agentteorin och den har enligt Deegan och Unerman (2011) dessutom en central roll i att 

förklara chefernas val av redovisningsmetod. En definition på agentteorin som används 

av Pratt och Zeckhauser (1991) är att en relation mellan agent och principal uppstår när 

en individ är beroende av en annan individs handlanden. Den individ som står för 

handlandet kallas agenten och den individ som påverkas av handlandet kallas principal. 

Deegan och Unerman (2011) menar vidare att teorin utgår från att individer är rationella 

och att alla enskilda ageranden drivs av egenintresse. 

 

En annan viktig tanke enligt Jensen och Meckling (1976) är att företag inte ska ses som 

en individ utan som “nexus of contracts”, med innebörden att företag är en 

sammanställning av avtal mellan olika enheter, skrivna och oskrivna. Vidare menar de att 

detta kan resultera i många individer med olika intressen och inriktningar. Även om alla 

parter agerar i eget intresse så hävdar Deegan och Unerman (2011) att avtal samtidigt 

inrättas för att motivera och maximera värdet av organisationen. Enligt Walker (2013) så 

betonar även agentteorin att företag arbetar under förhållanden av osäkerhet och det kan 

leda till informationsasymmetri mellan chefer som hanterar företaget och externa 
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investerare. Informationsasymmetri beskrivs av Arkerlof (1989) som att det uppkommer 

när ägaren av en tillgång är bättre informerade om det verkliga värdet på tillgången än 

köparen.  

 

En annan teori som förklarar relationen mellan ledningen och dess intressenter är 

stewardshipteorin. Företagsledningen kallas steward istället för agent och agerar inte i 

egenintresse med materiella mål till skillnad från i agentteorin (Davis, Schoorman & 

Donaldson, 1997).	 I stället menar Lambright (2008) att stewards agerar utifrån 

principalens och organisationens intresse och strävar efter att uppnå inre immateriella 

belöningar. Exempel på immateriella belöningar som Davis et al. (1997) ger är möjlighet 

till tillväxt, prestation, tillhörighet och självförverkligande. Alla individer motiveras inte 

av ytliga mål och därmed agerar i egenintresse. Inte heller motiveras alla individer av 

kollektivistiska intressen och inre mål. Därför menar Lambright (2008) att agentteorin 

och stewardshipteorin inte ska ses som konkurrerande teorier utan som komplement till 

varandra. 

 

Utifrån dessa två teorier kan resultatmanipulering vara positivt eller negativt för 

intressenterna. Om ledningen agerar opportunistiskt i enlighet med agentteorin kan 

redovisningen innehålla vilseledande information. Om ledningen istället agerar utifrån 

stewardshipteorin så kan vissa intressenter gynnas av resultatmanipulering.       

2.2.2 Informationsasymmetri och signalering 

Informationsasymmetri som vi nämnt tidigare behandlar förhållandet mellan två parter 

och hur problem kan uppkomma då endera parten hamnar i ett informationsunderläge. 

Akerlof (1989) som är en av pionjärerna menar på att informationsasymmetri uppstår när 

information är ojämnt fördelad mellan olika individer. Akerlofs (1989) välkända exempel 

med begagnade bilar visar att hela marknader hypotetiskt kan raseras vid bristfälligt 

informationsutbyte.  

 

Signalering är sprungen ur informationsasymmetrin och är ett sätt att minska risken för 

asymmetrisk information (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011). Signalteorin utgår 

ifrån att företagsledningar vet mer om företagets nuvarande ställning än vad utomstående 

investerare och kreditgivare vet. Genom resultat- och balansrapporter skickar ledningen 

ut signaler om företagets resultat, finansiella status och framtida utmaningar och denna 
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information är många gånger den enda källan för investerare och kreditgivare. Teorin 

utgår ifrån att det finns en signalerare, uttryckt av Connelly et al. (2011) med privat 

information som ger företaget intern kunskap om produkter, organisationen eller annan 

väsentlig information och som är dold för utomstående parter. Denna kunskap är antingen 

positiv eller negativ kunskap och företaget måste bestämma vilken typ av kunskap som 

ska förmedlas till utomstående parter. Connelly et al. (2011) menar på att två viktiga 

egenskaper i signalen är observerbarhet och kostnad förknippad med signalen. 

Informationen som signaleras bör kunna uppfattas och tolkas på rätt sätt, annars riskerar 

åtgärderna att vara meningslösa. Kostnaden för signalen är än mer viktigt och Connelly 

et al. (2011) tar ISO-certifiering som ett exempel. Att ett välkänt företag väljer att ISO-

certifieras är många gånger mindre kostsamt än då ett mindre känt företag väljer att göra 

detsamma. Anledningen är att lågprofil-företaget skulle bli tvungna att vidta betydligt 

mycket större förändringar och mer kostsamma investeringar för att få certifieringen. 

Vidare menar författarna att mottagaren av signalen sedan är den tredje komponenten i 

teorin och dessa innefattar utomstående parter som saknar information om ett företag men 

som av olika anledningar önskar få den. För att signalteorin ska fungera krävs det att 

mottagaren på något sätt reagerar på den signal som skickas ut med att t.ex. köpa varor, 

hyra eller investera kapital i företaget i fråga. Slutligen förklarar Connelly et al. (2011) 

att företaget behöver få en återkoppling från mottagaren om signalens betydelse och 

kvalité. Genom att rapportera om lägre lönsamhet och sämre marginaler signalerar 

företagets finansiella status och framtida avkastningsmöjligheter. Denna information 

reagerar mottagaren på genom sänkt tilltro till företaget och därmed minskad efterfrågan 

på investeringar i företaget. 

2.3 Onormala periodiseringar och kassaflödesmanipulering 

Det finns två olika verktyg för resultatmanipulering; accrual management och real 

activity management (Gunny, 2010; Kothari et al., 2016). Innebörden av accrual 

management menar Kothari et al. (2016) är att chefer påverkar den finansiella 

rapporteringen genom redovisningsval. De poängterar att accrual management tenderar 

att förvränga företagets underliggande verksamhet i redovisningen men i allmänhet så 

innebär det inte att metoden förändrar själva verksamheten. Den mest studerade metoden 

att undersöka förekomsten av accrual management menar Bartov et al. (2000) och Walker 

(2013) är genom att undersöka mängden av onormala periodiseringar i förhållande till 

totala periodiseringar i företagen. Vi har därför valt att översätta accrual management till 
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onormala periodiseringar i vår studie. Periodiseringar används enligt Ax et al. (2010) för 

att inkomster och utgifter ska bokföras i de perioder som inkomsten intjänats respektive 

utgiften förbrukats. Genom periodisering av resultaträkningens poster hamnar inkomster 

och utgifter i rätt period i bokföringen vilket ger ett mer rättvisande resultat för den 

aktuella perioden. För att periodisera krävs antaganden och beräkningar av framtida 

kassaflöden och om dessa antaganden och beräkningar är felaktiga måste de korrigeras i 

framtida periodiseringar och påverkar då det resultatet (Dechow & Dichev, 

2002).  Onormala periodiseringar uttrycker Bartov et al. (2000) är periodiseringar som 

görs utöver de normala. Exempel på onormala periodiseringar som Walker (2013) ger 

exempel på är val av avskrivningssatser, antaganden om uppskjutna skatteskulder, 

lagervärderingar, avsättning för osäkra fordringar och intäktsredovisning. Vissa 

finansiella poster är enligt Marquardt och Wiedman (2004) mer utsatta för onormala 

periodiseringar än andra finansiella poster. Dessa är kundfordringar, lager, 

leverantörsskulder, upplupna skulder, avskrivningar samt engångsposter. Orsaken till att 

dessa i högre grad är utsatta beror på att ledningen gör en uppskattning av värdet vilket 

ger möjlighet till manipulering.  

 

Tidigare forskning på resultatmanipulering har enligt Walter (2013) haft fokus på 

onormala periodiseringar men efter resultatet av en kvalitativ studie av Graham et al. 

(2005) har fokus flyttats mot real activity management. Real activity management 

påverkar enligt Cohen och Zarowin (2010), Roychowdhury (2006), Sanjaya och Saragih 

(2012) kassaflödet och därför benämner vi real activity management som 

kassaflödesmanipulering fortsättningsvis i vår studie.  Grahams et al. (2005) studie visade 

att chefer har ökat användandet av kassaflödesmanipulering och att de föredrog det 

framför onormala periodiseringar. Roychowdhury (2006) definierar 

kassaflödesmanipulering som när chefer målmedvetet använder konkreta åtgärder som 

avviker från normala affärsmetoder för att påverka utgången av det finansiella resultatet. 

Dessa åtgärder uppnås enligt Zang (2012) genom att förändra tidpunkten eller strukturen 

på ett arbete i verksamheten, flytta investeringstillfället eller ändra finansiella 

transaktioner. Roychowdhury (2006) fann bevis för att chefer använde sig av 

kassaflödesmanipulering för att undvika att rapportera årliga förluster. Han såg att det 

speciellt användes rabatter eller krediter för att tillfälligt öka försäljningen. Rabatter och 

krediter som ett sätt att tillfälligt öka försäljningen menar Cohen, Dey och Lys (2008) 

leder till en ökning av resultatet ett specifikt år men resulterar sedan i ett lägre kassaflöde 
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de följande perioderna när priserna återgår till vad de varit. Roychowdhury (2006) fann 

även bevis på överproduktion som ett sätt att rapportera lägre kostnader för sålda varor 

samt minskningar av diskretionära utgifter som ett sätt att förbättra rapporterade 

marginaler. Samtliga åtgärder menar han kan ha negativa effekt på företagens strategi och 

orsaka en minskning av framtida resultat. Grahams et al. (2005) kvalitativa studie visade 

att 80 procent av de tillfrågade cheferna skulle dra ned på diskretionära utgifter så som 

forskning och utbildning, marknadsföring samt underhåll för att nå önskade resultatmål. 

De fann även att mer än hälften av de tillfrågade skulle skjuta nya projekt på framtiden 

för att nå de önskade resultatmålen.  

 

I vår analys fokuserar vi på kassaflödesmanipulering av försäljning- och 

produktionskostnader eftersom de oftast är de mest signifikanta kontona i ett företags 

årsredovisning samt att intäkter, fordringar, kostnader för sålda varor och lager är de mest 

hanterade objekten (Dechow, Ge, Larson & Sloan, 2011; Ricci, 2011).  

 

Kassaflödesmanipulering är mer kostnadskrävande att bedriva än onormal periodisering 

(Cohen & Zarowin, 2010; Eisel, 2012). Roychowdhury (2006) och Gunny (2010) menar 

att kassaflödesmanipulering kan påverka företagets lönsamhet och konkurrenskraft på 

lång sikt och därmed företagets värde. Anledningen Roychowdhury (2006) ger är att 

manipulering som görs i den aktuella perioden för att öka resultatet kan ha en negativ 

effekt på kassaflödet i framtida perioder. Som exempel kan alltför aggressiva prisrabatter 

höja försäljningsvolymerna och uppfylla några av de kortsiktiga resultatmålen men det 

kan å andra sidan leda till att kunderna förväntar sig sådana rabatter även under 

kommande perioder. Detta kan innebära lägre marginaler på framtida försäljning. Andra 

fall som kan minska företagets värde är då överproduktion genererar ett överskott av lager 

som måste säljas under efterföljande period vilket resulterar i större lagerkostnader för 

företaget. Trots detta är ledningen enligt Graham et al. (2005) mer intresserad av att 

manipulera resultatet genom kassaflödesmanipulering än med onormala periodiseringar 

för att möta resultatmålen. Choen et al. (2008) ger en förklaring till preferensen för 

kassaflödesmanipulering och det är att det är mindre kostsamt för chefen trots att det är 

kostsamt för företaget att använda kassaflödesmanipulering. Anledningen till att det är 

mindre kostsamt för chefen beror på att manipulering av resultat genom att förändra den 

operativa verksamheten i många fall kan vara svårare att upptäcka för övervakande organ 

(Choen et al., 2008). Ett annat skäl till att chefer föredrar kassaflödesmanipulering 



 

16 
 

framför onormala periodiseringar är att den senare tenderar att dra till sig uppmärksamhet 

och ofta upptäcks av revisorer (Graham et al., 2005). Wangerin (2015) drar även 

slutsatsen att onormala periodiseringar vid fusioner och förvärv är lättare att upptäcka i 

målföretagen. Anledningen han ger är att målföretagen och dess redovisning ofta 

granskas när en så kallad "due diligence" genomförs i samband med företagsförvärvet. 

Om det är en gedigen granskning så är det väldigt osannolikt att någon form onormala 

periodiseringar skulle kunna förbli oupptäckt. 

 

Att bara undersöka förekomsten av en resultatmanipuleringsmetod menar Fields, Lyz och  

Vincent (2001) inte kan förklara den totala effekten av resultatmanipulering. En 

anledning som tidigare studier har åskådliggjort är att onormala periodiseringar minskar 

och kassaflödesmanipulering ökar i en mer regelstyrd miljö. Exempelvis så visade Ewert 

och Wagenhofer (2005) att ett införande av en strängare redovisningsstandard ökar 

kassaflödesmanipulering. Cohen et al. (2008) gav empiriska belägg på en minskning av 

onormala periodiseringar och en ökning av kassaflödesmanipulering efter att den 

amerikanska kongressen infört regelverket Sarbanes Oxley Act. Ferentinou och 

Anagnostopoulou (2016) fann tecken på en preferens hos grekiska företag för 

kassaflödesmanipulering över onormala periodiseringar efter den obligatoriska 

övergången till IFRS. Cohen et al. (2008) påpekar att bevis på en nedgång av en 

resultamanipuleringsmetod kan leda till slutsatsen att resultatmanipulering har minskat 

till följd av en mer regelstyrd miljö eller andra händelser när det i själva verket är en 

resultatmanipuleringsmetod som ersatts av någon annan. Detta stärks av Ferentinou och 

Anagnostopoulou (2016) som menar att resultatmanipulering inte minskar i en mer 

regelstyrd miljö utan att det bara rör sig om skiften av manipuleringsmetoder. 

 

En annan faktor för att studera de två resultatmanipuleringsmetoderna samtidigt är 

tidpunkten för genomförandet. Sanjaya och Saragih (2012) och Cohen et al. (2008) menar 

att manipulering av resultatet genom onormala periodiseringar görs i slutet av en period. 

Manipulering genom kassaflödesmanipulering å andra sidan innebär att intäkterna 

påverkas under den pågående perioden. Zang (2012) såg dessutom att onormala 

periodiseringar användes för att justera kassaflödesmanipulering.  
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2.4 Resultatmanipulering vid fusioner och förvärv  

I samband med företagsförvärv menar Erickson och Wang (1999) att det förvärvande 

företaget i vissa fall köper målföretaget med egna aktier. Vid transaktioner med egna 

aktier är den erhållna ersättning oklar för målföretagets aktieägare till skillnad från när 

transaktionen genomförs med kontanter. Det innebär att antalet aktier som målföretaget 

kan erhålla på transaktionsdagen bestäms av marknadsvärdet av det förvärvande företaget 

vid tidpunkten för affären. Relationen mellan aktiekurs och antalet utställda aktier leder 

till att det förvärvande företaget enligt Erickson och Wang (1999) därför har incitament 

att påverka aktiekursen som ett sätt att komma billigare undan. 

 

De studier som är gjorda på resultatmanipulering hos målföretag visar att fientliga uppköp 

i många fall leder till att målföretaget resultatmanipulerar uppåt innan förvärvet 

(Easterwood, 1998; Guan et al., 2004). Fientligt uppköp är enligt Schoenberg och 

Thornton (2006) när det offentliggjorts att målföretagets ledning initialt motsatt sig 

uppköpet och avrått aktieägarna att anta budet. Att målföretaget resultatmanipulerar uppåt 

kan då bero på att ledningen i målföretaget antingen försöker förmå sina egna aktieägare 

att förkasta budet eftersom värdeutvecklingen redan är tillräckligt bra eller att 

målföretaget genom att visa bättre lönsamhet vill höja priset vid en affär (Ben-Amar & 

Missonier-Piera, 2008). Andra typer av studier har dock visat att när affären inte är 

fientlig så tenderar ledningen för målföretagen snarare att manipulera ner resultaten åren 

före en affär. Detta tror Ben-Amar och Missonier-Piera (2008) beror på att ledningen ofta 

behåller sina tjänster efter sammanslagningen vilket ger dem incitament att i så stor 

utsträckning som möjligt underlätta förvärvet. En redovisning av ett svagare resultat åren 

före förvärvet skapar också möjligheter för ledningen att prestera bättre efter förvärvet 

vilket i sig är ett viktigt incitament. Anagnostopoulou & Tsekrekos (2015) har också 

kunnat visa att företag som vill bli uppköpta i många fall manipulerar resultaten nedåt 

åren före ett förvärv. Det handlar helt enkelt om att göra sig attraktiv på marknaden för 

uppköp samtidigt som man även här ges en möjlighet att kunna visa bättre lönsamhet efter 

förvärvet.  

2.5 Betalningsmetod 

Det finns omfattande studier om förvärvarens långsiktiga resultat efter 

sammanslagningen. De flesta av dessa studier tyder på att förvärvarna, särskilt de som 

finansierat förvärvet med aktier, presterar sämre än förväntat efter att förvärvet slutförts 
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i jämförelse med de som använt kontanter som betalningsmetod (Donnelly & Hajbaba, 

2014; Loughran & Vijh, 1997; Moeller et al., 2004; Rau & Vermaelen, 1998). En 

förklaring till det ges av Donnelly och Hajbaba (2014) som fann bevis på att företag som 

betalar med egna aktier är felaktigt värderade jämfört med när förvärven sker med 

kontanter. De menar vidare att den felaktiga värderingen återspeglas i en överoptimism i 

företagens resultatprognoser vid tidpunkten för övertagandet. Vidare kan Donnelly och 

Hajbaba (2014) också visa att deras resultat stämmer överens med Loughran och Ritter’s 

(2000) behavioural timing hypothesis vilken säger att förvärvande företag kommer att 

välja tidpunkt och betalningsmetod utifrån sin egen unika kunskap om företagets 

värdering.    

2.6 Sammanfattning och hypotesuppställning 

Tidigare studier visar att ledningen använder kassaflödesmanipulering och onormala 

periodiseringar (Gunny, 2010; Kothari et al., 2016). Användningen av dessa två strategier 

leder ofta till en avvägning dem emellan men den ena behöver inte utesluta den andra och 

bör därför studeras tillsammans (Kothari et al., 2016; Roychowdhury, 2006; Zang, 2012). 

Vi förväntar oss dock att målföretag väljer att använda sig av kassaflödesmanipulering i 

större grad eftersom en granskning av målföretagets finansiella redovisning innan 

förvärvet enligt Wangerin (2015) bör avslöja onormala periodiseringar och därmed 

avskräcker ledningen från denna metod. Detta leder oss fram till vår första hypotes: 

 

H1. Målföretag använder sig av kassaflödesmanipulering i större utsträckning än 

periodiseringsmanipulering innan företagsförvärvet. 

 

Förvärvande företag som betalar målföretaget med egna aktier presterar sämre åren efter 

sammanslagningen än de som betalar med kontanter. Behavioural timing hypothesis säger 

oss att detta leder till unika kunskaper hos de förvärvande företagen som de kommer att 

använda för att optimera utfallet av affären. Loughran and Ritter’s (2000) konstaterar att 

denna information borde få konsekvenser för hur målföretag ska tolka bud från 

förvärvande företag. Om det förvärvande företaget lägger ett bud i form av egna aktier så 

borde detta ses som en varningssignal om att förvärvaren är övervärderad. Om 

betalningsmetoden sker med det förvärvande företagets egna aktier och målföretaget 

resultatmanipulerar så leder det bara till ett ännu sämre resultat efter att affären 

genomförts. Så är dock inte fallet om betalningen sker med kontanter eftersom en sådan 
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affär enbart blir riskfylld för förvärvaren. Målföretag kommer därför ha ett större 

incitament att resultatmanipulera om betalning sker med kontanter. Nedanstående 

hypotes ställs därför upp för att testa vårt påstående. 

 

H.2 Resultatmanipulering innan företagssammanslagning är bara observerad hos 

målföretag där betalningsmetoden är kontanter.  
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3. Metod 

Inledningsvis i kapitlet redogörs för den vetenskapsfilosofi som legat till grund för studien 

samt vilken forskningsansats och strategi studien antagit. Därefter presenteras studiens 

empiriska metod, operationaliseringen samt analysmetod. Avslutningsvis avhandlas de 

kvalitetskriterier som tagits i beaktande samt kritik som riktats mot de metoder som 

använts. 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Våra värderingar och synen på kunskap kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) 

ha en betydande inverkan på den forskning som valts att bedrivas. Nedan redogörs mer 

ingående för våra metodval. 

3.1.1 Forskningsfilosofi  

Kortfattat är syftet med vår studie att undersöka förekomsten av två olika metoder att 

manipulera resultatet på samt om det finns något samband mellan betalningssätt och val 

av resultatmanipuleringsmetod. Bryman och Bell (2013) menar att när fokus med arbetet 

är att beskriva och förklara ett mänskligt beteende är en positivistisk 

samhällsvetenskaplig syn att föredra. Motsatsen skriver de är en hermeneutisk 

forskningsfilosofi som istället används när fokus är på att tolka och skapa en förståelse 

av människors beteende. Även Sohlberg och Sohlberg (2013) uttrycker att vetenskapens 

uppgift enligt positivismen är att förklara olika fenomen och att eftersträva att hitta 

bestämda samband. Vi anser därför med utgångspunkt i studiens syfte att en positivistisk 

forskningsfilosofi är mest lämplig för oss att använda. Eriksson och Hultman (2014) 

menar även att positivismen ser att människans kunskap endast nås genom det som kan 

observeras med våra sinnen samt vårt logiska förnuft. Vi instämmer i den synen för vi 

anser att vetenskap ska vara mätbart för att vara tillförlitligt. En annan grundläggande 

tanke som positivismen står för är att vetenskapen ska vara värderingsfri (Bryman och 

Bell, 2013). Detta håller vi med om eftersom vi anser att det är viktigt att vara objektiv 

och vi har därför försökt att lägga så lite värdering som möjligt i vår studie för att 

slutresultatet inte ska påverkas av våra tankar och intressen. Patel och Davidson (2011) 

nämner även att forskningen struktureras upp enligt det positivistiska synsättet genom 

hypotesformulering som grundar sig i tidigare forskning. Vår studie är också uppbyggd 
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på hypoteser som vi format utifrån tidigare forskning som vi ska kontrollera om de 

stämmer med verkligheten med hjälp av vårt empiriska material.  

3.1.2 Forskningsansats 

Den vanligaste forskningsansatsen inom samhällsvetenskapen är enligt Bryman och Bell 

(2013) deduktiv. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att den deduktiva teorin handlar 

om att forskare drar logiska slutsatser utifrån befintliga teorier och generella principer. 

Med utgångspunkt i den redan tillgängliga teorin formas sedan hypoteser som slutligen 

testas empiriskt (Patel & Davidson, 2011).  Thurén (2007) konstaterar dock att deduktion 

även innebär att den logiska slutsatsen inte behöver överensstämma med verkligheten 

utan det räcker med att den är logiskt sammanhängande för att anses bevisad. En 

hypotetisk-deduktiv metod avser enligt Halvorsen (1992) att bedöma hållbarheten i 

befintlig teori genom hypotesprövning. Då vi ställt upp hypoteser med hjälp av tidigare 

kunskap kan forskningsansatsen förklaras som en hypotetiskt-deduktiv ansats vilket 

Olsson och Sörensen (2011) menar är vanligt inom den deduktiva forskningen. I den 

hypotetiskt-deduktiva metoden använder sig forskare både av empiri och logik (Thurén, 

2007). Vi kommer i den här studien att följa strukturen av en hypotetisk-deduktiv 

forskningsansats och den illustreras i figur 1.  

 

 

 
Figur 1. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) 
 
Den deduktiva forskningsansatsen medförde att vi först utgick från tidigare forskning för 

att sedan skapa hypoteser utifrån den. Vi samlade därefter in data som i det fjärde steget 

mynnade ut i ett resultat som innebar att vi bekräftade de uppställda hypoteserna. I det 

sista steget kopplade vi resultatet tillbaka till tidigare forskning genom att beskriva 

konsekvenserna av resultatet och kompletterade därefter befintliga teorier.  

Bryman och Bell (2013) menar att även om den deduktiva processen tycks se rak ut kan 

forskarens syn på befintlig teori komma att förändras på grund av det insamlade 

materialet.   

Teori Hypoteser Data- 
insamling 

Resultat 
Hypoteser 
bekräftas 
eller 
förkastas 

Om-
formulering 
av teorin 
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3.1.3 Forskningsstrategi 

Patel och Davidson (2011) menar att forskningsstrategin påverkas av hur den information 

som samlas in hanteras, det vill säga hur forskaren genererar, behandlar och undersöker 

den. Bryman och Bell (2013) anser att en kvantitativ metod passar bra att använda för en 

studie med en positivistisk forskningsfilosofi, en objektiv verklighetsuppfattning och en 

deduktiv forskningsansats. Vår studie överensstämmer med Bryman och Bells (2013) 

ovan beskrivna vetenskapssyn och vi har därför antagit en kvantitativ forskningsstrategi. 

Innebörden av den kvantitativa metoden är enligt Patel och Davidsson (2011) att utföra 

mätningar samt använda sig av bearbetning- och analysmetoder vid insamlingen av data. 

Den kvantitativa datan presenteras i siffror, tal eller andra mängdtermer, dvs. sådant som 

kan kvantifieras (Halvorson, 1992; Bryman & Bell, 2013). En fördel med en kvantitativ 

metod som Denscombe (2016) ger uttryck för är att det ganska snabbt går att analysera 

en stor mängd data förutsatt att man förberetts sig väl. Vi har använt Thomson Reuters 

Eikon och Thomson Reuters Datastream i vårt arbete som har gett oss tillgång till en 

enorm mängd redovisningsdata. Detta är ännu en anledning till att använda en kvantitativ 

forskningsstrategi i vår studie. 

3.1.4 Tidsperspektiv 

För att analysera förändring anser Olsson och Sörensen (2011) att en longitudinell design 

kan användas. Bryman och Bell (2013) menar att innebörden av designen är att ett urval 

studeras vid minst två tillfällen med samma variabler. Då vi tittat på förändringen av vissa 

variabler i redovisningen för varje målföretag i vårt urval under tre år innan förvärvet 

ansåg vi att en longitudinell design passade vår studie. Ett problem som både Halvorsen 

(1992) samt Bryman och Bell (2013)  tar upp är problemet med bortfall, när data inte 

finns att tillgå under hela perioden. Eftersom vi tittade bakåt i tiden så kunde vissa bortfall 

härledas till de målföretag som inte funnits i minst tre år innan uppköpet. I vår urval- och 

bortfallsprocess redovisat i avsnitt 3.2.2 redogör vi för detta bortfall då redovisningsdata 

saknats.   

3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Det finns olika typer av källor som Bryman och Bell (2013) delar upp i primärdata 

respektive sekundärdata. Halvorsen (1992) definierar primärdata som när ny data själv 
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samlats in av forskaren och sekundärdata som när forskaren använt sig av redan insamlad 

tillgänglig data. Bryman och Bell (2013) menar att fördelen med att använda sekundära 

källor är att det sparar tid som kan användas i analysarbetet vilket kräver eftertanke och 

ibland nya kunskaper om olika tekniker för att analysera datan. Det ger även en möjlighet 

att analysera större kvantiteter av data än om forskaren skulle ha samlat in datan själv 

(Saunders et al., 2012). I vår studie har vi endast använt sekundärdata som består av 

vetenskapliga artiklar, tryckta böcker samt redovisningsdata. För att hitta relevant 

forskningslitteratur till studien har vi sökt i högskolans databaser och utgått från i första 

hand databaserna Academic Search Elite, Emerald samt Wiley Online Library. Vi har 

bland annat sökt på ord som “earnings management”, “real activity management”, 

“accrual management”, “mergers and acquisitions”, “target firm” och “cash 

acquisations”. Vi har därefter utgått från relevanta referenslistor i artiklarna och hittat 

ytterligare artiklar som vi ansett vara betydelsefulla. 

 

Databasen Thomson Reuters Eikon har bland annat försett oss med information om 

företag som genomfört fusioner och uppköp i Europa under en tioårsperiod kompletterat 

med transaktionsvärdet samt vilken betalningsmetod som använts.  Från databasen 

Thomson Reuters Datastream har vi sedan inhämtat data från företagens finansiella 

rapporter och även fått tillgång till företagens branschklassificeringskoder. 

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

För att få ett tillräckligt stort urval till vår studie så inkluderades alla publika 

företagsförvärv i Europa mellan åren 2000 till 2015. De publika företagsförvärven menar 

Anagnostopoulou och Tsekrekos (2015) har mer tillgänglig data än de privata. Urvalet är 

även begränsat till enbart europeiska företag. Det innebär att både förvärvaren och 

målföretaget i affären har sin hemvist i Europa. Ett mål med kvantitativa undersökningar 

enligt Bryman och Bell (2013) är möjligheten att generalisera resultatet. Generalisering 

innebär att resultatet ska överensstämma även med de företag som inte ingått i studien 

eller fallit bort Tidigare studier inom resultatmanipulering av bland annat Roychowdhury 

(2006), Gunny (2010) och Zang (2012) har delat in företag i olika branscher för att få ett 

mer generaliserbart resultat. Därför har vi delat upp målföretagen med hjälp av 

branschklassificeringskoder. Klassificeringskoderna har hämtats från Thomson Reuters 

Datastream där har vi även fått tillgång till företagens finansiella redovisning. 

Klassificeringen delar upp marknaden i tio branscher och är framtagen av Dow Jones 
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samt Financial Time Stock Exchange (FTSE, 2016). Enligt Roychowdhury (2006) finns 

fler framtagna modeller på branschklassificeringar vilka många fanns att tillgå i databasen 

och det gav oss möjligheten att jämföra branschklassificeringsmodellerna och kontrollera 

riktigheten i den klassificering vi slutligen valde. Vi valde ICB eftersom vi ansåg att den 

var enklast utformad samt att den var framtagen av Dow Jones och FTSE vilket vi ansåg 

ökade reliabiliteten. 

Vi har exkluderat finansiella företag likt andra studier då den branschen enligt Gunny 

(2010) regleras av andra redovisningsregler vilka markant skiljer sig från övriga 

branscher. Vi valde sedan de företagsförvärv som hade ett transaktionsvärde på minst fem 

miljoner dollar för att exkludera de fall som har liten påverkan på resultatet.  

I nästa steg tog vi bort alla målföretag som saknade RIC-kod i Datastream då koden 

behövs för att få ut företagens finansiella information i databasen. Av tid- och 

resursbesparande skäl togs även företagssammanslagningar där datumformateringen var 

fel bort då dessa omöjliggjorde korrekta sökningar. De företag som sålts fler än en gång 

togs endast med en gång för att systemet inte tillät dubbletter av målföretag. Slutligen så 

exkluderade vi de målföretag där branschklassificeringskod saknades samt tog bort de 

företag som saknade redovisningsdata i Thomson Reuters Datastream.  

 
Tabell 1. Processen av urval 

Data Beskrivning 
Antal 
kvar 

Region målföretag Europa 368 953 
Region Förvärvande företag Europa 272 241 
Datum för tillkännagivande 01 jan 2000 - 31 dec 2015 183 697 
Datum genomförd 01 jan 2000 - 31 dec 2015 158 317 
Publika företagsförvärv Inkludera 13 989 
Finansiella målföretag Exkludera 11 067 
Finansiella förvärvande företag Exkludera 5 757 
Transaktionsvärde Minst 5 miljoner dollar 3 045 
Alla utan RIC kod Exkludera 2 453 
Fel formaterat datum Exkludera 1 980 
Dubbletter Exkludera 1 490 
Alla utan ICB kod Exkludera 864 
Finansiella ICB koder Exkludera 838 
Alla utan redovisningsdata Exkludera 593 
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Efter bortfallen resulterade vårt urval till 593 målföretag enligt tabellen ovan. Likt 

Roychowdhury (2006) och Zang (2012) hade vi ett minsta krav på 15 observationer per 

branschgrupp och år. Fördelningen såg ut enligt nedan. 

 

 
Figur 2. Urvalets fördelning mellan branschklassificering 

 
För att testa det empiriska materialet i våra hypoteser så har kassaflödesmanipulering och 

onormala periodiseringar jämförts över tre år innan hopslagningen av företagen. Varje 

enskilt företags resultat-år representerar en observation vilket medfört att vi totalt 

genomfört och analyserat 1779 (3x593) observationer.   

3.3 Operationalisering  

3.3.1 Kassaflödesmanipulering  

Den modell som vi har använt för att undersöka förekomsten av kassaflödesmanipulering 

är utvecklad av Roychowhury (2006). I vår analys fokuserar vi på försäljning - och 

produktionskostnadsmanipulering då intäkter, fordringar, kostnader för sålda varor samt 

lager är de mest hanterade objekten (Dechow et al., 2011; Ricci, 2011). Enligt 

Roychowdhury (2006) så genomförs manipulering av intäkter generellt genom att 

påskynda tiden för intäkter och/eller generera ytterligare intäkter genom att ge ökade 

rabatter eller bättre krediter till köparna. Han menar även att mer extrema metoder som 

att använda fiktiva intäkter förekommer. Manipulering av produktionskostnaden är 
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generellt relaterad till överproduktion som ett sätt att rapportera lägre kostnad för sålda 

varor. För att analysera manipulering av intäkter så beräknas den normala nivån på 

kassaflödet vid rapporterad försäljning genom följande funktion, en för varje kombination 

av branschklassificering och år.   

 

CFO t / ASSETS t-1 = α + β1 (1 / ASSETS t−1) + β2 (SALES t / ASSETS t−1) + 
 β3 (ΔSALESt / ASSETS t−1) + εt 

Ekvation 1. Normalt kassaflöde för branschspecifika år.  
 

CFO = Kassaflöde från den löpande verksamheten 

ASSETS = Totala tillgångar 

SALES = Nettointäkter 

ΔSALES = Förändring i nettointäkter (SALESt - SALES t-1) 

 

För varje företag erhölls sedan det onormala kassaflödet (ABNCFO) genom skillnaden 

mellan det faktiska kassaflödet som företaget registrerat och det "normala" kassaflödet vi 

fått fram med hjälp av ekvation 1. Ett negativt värde innebär således att företaget 

rapporterat ett lägre kassaflöde än vad modellen säger vilket kan innebära manipulering 

av försäljningsintäkter. 

 

Normal produktionskostnad definieras av Roychowdhury (2006) som summan av 

kostnaden för sålda varor och förändringen av lager. Att exkludera kostnaden för sålda 

varor menar Roychowdhury (2006) kan ge fel resultat vilket innebär att 

produktionskostnaden således räknas ut genom att summera kostnaden för sålda varor 

och förändring av inventarier. Den normala produktionskostnaden erhålls separat genom 

funktionen nedan, en för varje branschklassificering och år.  

PROD t  /  ASSETS t-1 = α + β1(1 / ASSETSt−1) + β2(SALES t /ASSETSt−1) +  

                     β3 (ΔSALESt / ASSETS t−1) + β4 (ΔSALESt / ASSETS t−1) + εt 
Ekvation 2. Normal produktionskostnad för branschspecifika år. 

 

PROD = Kostnad sålda varor + förändring lager 

ASSETS = Totala tillgångar 

SALES = Nettointäkter 

ΔSALES = Förändring i nettointäkter 
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Onormal produktionskostnad (ABNPROD) beräknades sedan ut som skillnaden mellan 

den verkliga kostnaden och den “normala” produktionskostnaden vi får fram genom 

ekvation 2. Ett positivt värde på ABNPROD innebär således att företaget redovisat en 

högre produktionskostnad än vad modellen säger och kan vara tecken på manipulering av 

produktionskostnader.  

 

Den slutliga ekvationen av Roychowdhurys (2006) och modifierad av oss testar om 

målföretag manipulerar genom kassaflödespåverkande metoder året före förvärvet. Den 

illustreras av nedanstående ekvation. 

 

Y1 = α + β1ACQ_YEARit + β2 SIZE it-1 + β3MTB + β4 ROA it + ε 
Ekvation 3. Test om målföretag använder sig av kassaflödespåverkande manipulering. 

 

Y = Onormalt kassaflöde (ABNCFO) eller onormal produktionskostnad (ABNPROD).  

ACO_YEAR = 1 för året före förvärvet och 0 för de andra åren 

SIZE = Naturliga logaritmen av totala tillgångar vid årets början 

MTB = Marknadsvärdet  /  Bokförda värdet   

ROA = Avkastning på totalt kapital (Nettoinkomst genom totala tillgångar vid årets 

början) 

 

Det kan finnas andra faktorer som påverkar ett onormalt kassaflöde eller onormal 

produktionskostnad. Att inkludera SIZE och MTB i ekvationen kontrollerar systematisk 

variation av onormalt kassaflöde och onormala produktionskostnader mot företagets 

storlek och tillväxt. ROA är med som ytterligare en kontrollvariabel för att ta itu med 

möjligheten att onormala värden från ekvation (1) och (2) har mätfel korrelerade med 

företagets prestation (Roychowdhury, 2006).  

3.3.2 Onormala periodiseringar 

När vi undersöker förekomsten av onormala periodiseringar bland målföretagen så 

använder vi oss av Defond och Parks (2001) modell. De definierar onormala 

periodiseringar som skillnaden mellan årets realiserade rörelsekapital och det förväntade 

rörelsekapitalet. Föregående års rörelsekapital genom föregående års försäljning ger en 

kvot som multipliceras med årets försäljning. Detta ger det förväntade rörelsekapitalet 
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fast med föregående års siffror och ska i naturliga fall följa omsättningen (nettointäkten). 

Uppskattningen sker med hjälp av följande ekvation: 

 

AWCA it = WCit - (WCit-1/SALESit-1) * SALESit 
Ekvation 4. Normala periodiseringar för branschspecifika år. 

 

AWCA = Onormala periodiseringar av rörelsekapital. För att justera för företagets 

storlek så divideras AWCA med det ingående värdet av tillgångar. 

WC = Det operativa rörelsekapitalet och beräknas som skillnaden mellan företagets 

tillgångar med avdrag för likvida medel och företagets totala skulder med avdrag för 

kortfristiga skulder. 

SALES = Nettointäkten 

 

För att granska om målföretagen i större utsträckning använder onormala periodiseringar 

året före företagsförvärvet i jämförelse med de två tidigare perioderna så använder vi 

ekvation 5. 

 

AWCA it = α + β1ACO_YEARit + β2SIZEit + β3 MTBit + β4 ROAit + εt 
Ekvation 5. Test om målföretaget använder sig av onormala periodiseringar. 

 

AWCA = Positivt eller negativt värde av onormala periodiseringar av rörelsekapitalet 

ACO_YEAR = 1 för året före förvärvet och 0 för de andra åren 

SIZE = Naturliga logaritmen totala tillgångar  

MTB = Marknadsvärdet  /  Bokförda värdet  

ROA = Avkastning på totalt kapital (Nettoinkomst genom totala tillgångar) 

 

Även ekvation 5 innehåller kontrollvariabler som tidigare studier visat kan påverka 

resultatet av onormala periodiseringar. SIZE mäts som totala tillgångar (Bartov et al., 

2000). Tillväxten av företaget mäts som MTB (Carey & Simnett, 2006). För att mäta 

avkastning på totalt kapital används ROA (Kothari, Leone & Wasley, 2005). 

 

Vår första hypotes (H1) undersöktes genom ekvation 3 och 5. Utifrån hypotesen så 

förväntade vi oss i ekvation 3 en hög signifikans och ett negativt β1 där beroende variabeln 

är onormalt kassaflöde (ABNCFO). Detta skulle tyda på en onormalt lägre nivå av 
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kassaflöde vid den rapporterade försäljningsnivån året innan uppköpet och det är bevis 

på att resultatmanipulering genom försäljning har skett. Vi förväntade oss också att β1 

skulle visa signifikant positivt när beroende variabeln är onormala produktionskostnader 

(ABNPROD). Det skulle indikera att målföretag uppvisar högre produktionskostnader 

före uppköpet vilket tyder på överproduktion och lägre fasta kostnader per enhet och 

därmed onormal minskning av kostnaden för sålda varor (Roychowdhury, 2006). 

Slutligen så förväntade vi oss utifrån H1 att β1 i ekvation 5 skulle vara signifikant skild 

från 0.  

 

För att testa vår andra hypotes (H2) uppskattades ekvation 3 och 5 separat för de 

målföretag där betalningsmetod var kontanter och de målföretag där hela eller delar av 

betalningsmetoden var aktier eller en kombination av aktier och kontanter. För att 

verifiera H2 torde vi bara observera en signifikant β1 i ekvation 3 bland målföretag där 

betalningsmetoden var kontanter.   

3.4 Analysmetoder 

Vi har valt att använda statistikprogrammet IBM SPSS för att analysera vår data. Det är 

enligt Bryman och Bell (2013) ett vanligt använt statistikprogram för att analysera 

kvantitativ data inom samhällsvetenskapen. Initialt analyserade vi varje variabel en i 

taget, en analysmetod benämnd univariat analys (Olsson & Sörensen, 2011) vilken visar 

en summering av antal enheter som registrerats på varje variabel (Halvorsen, 1992). 

Bryman och Bell (2013) menar att medelvärdet, median, standardavvikelse och 

spridningen mellan det minsta och det högsta värdet kan vara av intresse i en univariat 

analys. Skevhet som kan bero på extremvärden kan upptäckas genom att studera 

standardavvikelsen och medelvärdet (Stock & Watson, 2014). Univariat analysen bör 

enligt Halvorsen (1992) finnas tillgänglig för rapportens läsare. Resultatet av analysen 

diskuteras i resultatavsnittet samt visas i tabell 2.  

 

Vi fortsatte därefter med en bivariat analys som enligt Olsson och Sörensen (2011) är 

nästa steg i bearbetningen av datan. Metoden handlar om att analysera två variabler åt 

gången med syftet att visa hur de två är relaterade till varandra. Pearsons r korrelationstest 

är en bivariat analys vilken Studenmund (2006) anser är det vanligast använda måttet på 

korrelation och beskriver hur väl relaterade variablerna är. Vi har därför genomfört detta 

och resultaten visas inom intervallen -1 till 1 vilket förmedlar ett positivt eller negativt 
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samband beroende av korrelation. Ju närmare 1 värdet på koefficienten är desto starkare 

är sambandet och ju närmare koefficienten ligger 0 desto svagare är sambandet (Bryman 

& Bell, 2013). I vår studie testar vi sambandet mellan de olika metoderna av 

resultatmanipulering och året innan förvärvet vilka presenteras i tabell 3.  

 

Trots att tidigare studier av Roychowdhury (2006), Gunny (2010) och Zang (2012) har 

använt sig av signifikansnivåerna 10%, 5% och 1% så har vi valt att högst godta 5%. 

Anledningen till det är att Bryman och Bell (2013) samt Denscombe (2016) uttrycker att 

den nivån är den högst accepterade inom samhällsvetenskapen och när en högre 

signifikansnivå accepteras innebär det en högre risk att dra en felaktig slutsats. 

Signifikansnivå är enligt Bryman och Bell (2013) den risknivå man är villig att acceptera 

för att dra slutsatsen att det finns ett samband mellan två variabler i den populationen 

varifrån stickprovet drogs. Risken innebär att ett stickprov visar ett samband, trots att inte 

sambandet existerar i populationen. Exempelvis för en signifikansnivå på 5% kan 

sambandet till mindre än 5% beror på en tillfällighet (Denscombe, 2016). Urvalet kan 

dock ligga bland de 5% menar Bryman och Bell (2013), men risken för det är minimal. 

 

Då vi har fler variabler som kan påverka sambandet blir det enligt Bryman och Bell (2013) 

aktuellt att utföra en multivariat analys, en analys som utförs på tre eller fler variabler. 

Totalt har vi utfört nio multivariat analyser. De första tre gjordes på hela urvalet och var 

för att testa vår första hypotes (H1). Resterande gjordes för att testa vår andra hypotes 

(H2) och delade upp målföretagen i de som fått betalning i kontanter vid förvärvet och de 

som fått betalning i aktier eller kombination av aktier och kontanter vid förvärvet. För att 

ge läsaren möjlighet att granska och bekräfta resultatet så har vi i likhet med tidigare 

studier som exempelvis Roychowdhury (2006) valt att redovisa t-värdet för samtliga 

regressioner. Erhållna resultat från ovanstående analyser redovisas sedan i tabell 4 och 

tabell 5. 

 

Det finns några väsentliga aspekter som kan påverka resultatet vid en regressionsanalys. 

Om korrelationen är stark mellan två eller fler av de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen så kan det bli problem att hålla isär effekten av de två oberoende 

variablerna på beroende variabeln. Detta problem kallas enligt Studenmund (2006) för 

multikollinearitet. Ett bra sätt att undersöka existensen av problemet är enligt Djurfeldt 

och Barmark (2009) att kontrollera korrelationerna mellan de oberoende variablerna i en 
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korrelationsmatris. Alla samband syns dock inte och då menar de att det är bättre att 

använda den kollinearitetsdiagnos som finns i IBM SPSS och titta på Variance Inflation 

Factors (VIF). Värdet ska ligga på 1 om ingen multikollinearitet existerar alls. Däremot 

finns ingen riktig gräns när multikollinearitet föreligger. Exempelvis så skriver 

Andersson, Jorner och Ågren (2007) att värdet ska var över 10 medan Djurfeldt och 

Barmark (2009) menar att ett värde på 2,5 är så stort att det kan ställa till problem. Vi 

tittade först på korrelationen mellan de oberoende variablerna och kunde inte se att de 

påverkar varandra i någon hög grad. För att vara helt säkra kontrollerade vi ytterligare 

genom att ta ut VIF i IBM SPSS på samtliga variabler, det högsta värdet som visades var 

1,014 vilket inte tyder på multikollinearitet.   

 

Ett annat problem som kan uppstå vid en regressionsanalys är heteroskedasticitet och 

innebär enligt Djurfeldt och Barmark (2009) att spridningen av residualerna är ojämn. 

Med andra ord, när värdet på den oberoende variabeln ökar så minskar eller ökar den 

oförklarade variationen i beroende variabeln. Motsatsen, vid jämn spridning råder 

homoskedasticitet. De menar vidare att det är ett allvarligt problem då det kan göra att det 

blir svårt att hitta de samband man söker. En scatterplot kan visa om heteroskedasticitet 

förekommer. För att få feltermerna bättre spridda och därmed minska heteroskedasticitet 

så föreslår Djurfeldt och Barmark (2009) att logaritmera variablerna. Detta är dock inte 

nödvändigt i vårt fall eftersom de variabler vi använder redan är transformerade då de 

dividerats med totala tillgångar. Scatterplot och histogram nedan visar en jämn spridning 

av variablernas residualer vilket tyder på en frånvaro av heteroskedasticitet. 

 

 
Figur 3. Histogram och scatterplot över residualerna för att undersöka heteroskedasticitet   
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För att få en uppfattning om eventuella extremvärden och deras betydelse för 

fördelningen så kan medelvärdet i den deskriptiva statistiken enligt Djurfeldt och 

Barmark (2009) jämföras med ett trimmat medelvärde som skalar bort den första 

percentilen av urvalet i varje ände. I denna process upptäckte vi inte några särskilt 

utmärkande extremvärden som vi tror skulle påverka resultat och har därför inte 

exkluderat några värden i vår analys. 

3.5 Kvalitetskriterier 

Enligt Eriksson och Hultman (2014) kan nya lösningar uppstå genom att ställa frågor och 

ifrågasätta existerande lösningar. Dock menar Andersen (1994) att det är viktigt att 

förhålla sig kritiskt även till sin egen forskning. Övergripande kvalitetskriterier för 

bedömning av företagsekonomisk forskning är dess reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Enligt Thurén (2007) är innebörden reliabilitet att mätningarna ska vara tillförlitliga 

genom att de är korrekt genomförda. En hög reliabilitet betyder enligt Halvorsen (1992) 

att oberoende mätningar ska ge näst intill identiska resultat och för att uppnå det måste de 

olika stegen i mätprocessen vara noggrant utförda och beskrivna. Bryman och Bell (2013) 

poängterar att stabilitet är en faktor av betydelse då ett måtts reliabilitet ska avgöras. 

Stabilitet tyder på en övertygelse om att resultatet som gäller ett urval inte förändras över 

tid utan håller ett stabilt mått. Då vi använt oss av historisk tillgänglig data från 

databaserna Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream menar vi att 

samma resultat kommer att erhållas om studien görs av någon annan på samma urval vid 

en annan tidpunkt.  

 

Kontroll av huruvida ett begrepp verkligen mäter vad det är sagt att mäta är enligt Bryman 

och Bell (2013) detsamma som att granska validiteten i ett arbete. Validitet är också att 

granska om det man undersöker verkligen speglar det som man ville undersöka (Thurén, 

2007). Validitet förutsätter att mätningen är reliabel (Bryman & Bell, 2013). Vi har inte 

konstruerat modellerna som vi använt för att mäta förekomsten av resultatmanipulering 

hos målföretag utan de är sprungna ur tidigare forskning vilket ger en god validitet. Vid 

analysen av förekomsten av kassaflödesmanipulering har vi använt oss av 

Roychowdhurys (2006) modell som enligt Walker (2013) är den modell som de menar är 

den mest använda inom forskningsområdet. Vi har dock valt att använda DeFond och 
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Parks (2001) modell för att analysera existensen av onormala periodiseringar trots att 

övervägande forskning inom det området enligt Walker (2013) och Beneish (2001) 

använt sig av Jones (1991) modell. Anledningen till detta är i första hand den kritik som 

under längre tid riktats mot validiteten i Jones (1991) modell. Kim, Chung och Firth 

(2003) menar exempelvis att parameteruppskattningarna är partiska och att mätfel i 

samband med mätningen därmed skulle kunna framkalla felaktiga slutsatser om 

förekomsten av resultatmanipulering. De menar vidare att DeFond och Parks (2001) 

metodik är oberoende av eventuella mätfel som hör samman med Jones (1991) 

modellparametrar.  Dessutom rapporterar DeFond och Park (2001) att deras metod för 

uppskattning av onormala periodiseringar är ett mer kraftfullt test i jämförelse med 

alternativa metoder som använder totala periodiseringar. Anledningen kan vara att 

Defond och Parks (2001) modell använder specifik finansiell information från varje 

företag till skillnad från Jones (1991) modell som enbart förlitar sig på genomsnittlig 

information för olika branscher. 

 

Replikering är ytterligare ett kriterium som måste vara uppfyllt för att säkerhetsställa 

kvalitén och därmed kunna anses vara vetenskapligt korrekt (Bryman & Bell, 2013). 

Genom att vi beskrivit varje steg i processen från urval till modellernas mätningar anser 

vi att kriteriet för replikering är uppfyllt. Det borde inte vara några problem att replikera 

studien för att utvärdera riktigheten av resultaten.  

3.6 Källkritik 

Det är av stor vikt att ha en god källhänvisning så att läsaren har möjlighet att själv 

granska äktheten i studien (Eriksson & Hultman, 2014). Vi har genomgående använt 

referenssystemet APA i texten och samtliga källor finns uppställda i källförteckningen 

för att läsaren lätt ska kunna söka upp den aktuella källan.  

 

Originalkällor menar Bryman och Bell (2013) är mer betydelsefulla för studien än 

andrahandskällor då risk finns att ursprungskällan tolkats olika eller är vilseledande. Detta 

har vi haft i åtanke vid refererandet genom att genomgående i studien söka 

ursprungskällan till utsagan. 

 

Eriksson och Hultman (2014) visar på att det är viktigt att kontrollera källans äkthet. Ett 

krav vi själva ställde i sökningen efter relevanta artiklar är att de ska vara granskade av 
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akademiska bedömare med expertiskunskap i det område artikeln behandlar, så kallad 

peer-reviewed (Olsson & Sörensen, 2011). Övervägande del av artiklarna är även 

publicerade i publikationer som är med i the Association of Buisness Schools Academic 

Journal Guide 2015. Guiden bedömer kvalitén på företagsekonomiska tidskrifter där 

akademiker publicerar sin forskning (ABS, 2015).   

3.7 Metodkritik 

Vid insamlandet av data har vi som tidigare nämnt använt oss av sekundärdata från 

databasen Thomson Reuters Eikon för att hitta tidigare företagsförvärv, dess 

transaktionsvärde samt specifik betalningsmetod. Data om företagens finansiella poster 

har vi hämtat från databasen Thomson Reuters Datastream. Bryman och Bell (2013) 

menar att analys av sekundärdata kan spara tid till analysen då man slipper samla in datan 

själv. Samtidigt poängterar de och även Saunders et al. (2012) att det kan vara en 

begränsning att analysera någon annans material eftersom man inte alltid är bekant med 

materialet som tar tid att lära känna. Datainsamlingsmetoden tog verkligen mycket av vår 

tid eftersom att ingen av oss tidigare använt Thomson Reuters Eikon eller Thomson 

Reuters Datastream. När vi väl kom underfund med hur databasen fungerade så fanns en 

mängd data att tillgå. 

 

Ytterligare en begränsning är att nyckelvariabler ibland saknas eftersom att materialet kan 

ha inhämtats i helt andra syften (Bryman och Bell, 2013; Halvorsen, 1992). Det problemet 

har vi inte haft då databaserna försett oss med relevanta variabler för vår studie. Bryman 

och Bell (2013) menar att kvalitén på redan insamlad data många gånger håller en bättre 

kvalité än om studenten skulle samla in den på egen hand. Däremot menar de att kvalitén 

i inhämtad data kan vara svår att kontrollera eftersom den inte kommer från erkända källor 

som exempelvis statistiska centralbyrån. Enligt Ince och Porter (2006) använder många 

forskare Thomson Reuters Datastream för den breda och djupa täckning av det 

företagsekonomiska området vilket enligt vår mening stärker bilden av en sekundärkälla 

av god kvalité. Även analysmetoden har varit tidskrävande, något som Bryman och Bell 

(2013) också poängterar inte är ovanligt. Vi har använt oss av statistikprogrammet IBM 

SPSS, även detta något helt nytt för oss men som efter mycket träning varit ett smidigt 

verktyg. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat vi erhållit i vår undersökning. Resultatet baseras 

på en longitudinellstudie av 593 företag som var och en analyserats under tre år före 

att de blivit förvärvade. Sammanfattande tabeller understödjer texten i syfte att tydligt 

beskriva vilka resultat vi kommit fram till. 

4.1 Resultatmanipulering  

Tabell 2. Deskriptiv statistik 
 

Variabel Antal Min Max Medel St. Var
ABNCFO 1779 -1,04 1,25 -0,0252 0,14513
ABNPROD 1779 -1,27 1,23 -0,1492 0,22028
AWCA 1779 -8,43 12,32 0,0175 0,61849
ACQ_YEAR 1779 0 1 0,3337 0,47167
SIZE 1779 6,03 18,9 13,1075 2,16348
MTB 1779 -11,55 27,72 2,1513 2,70864
ROA 1779 -3 2,56 0,023 0,17667
ABNCFO representerar manipulering av försäljning och ABNPROD representerar manipulering av 
produktionskostnader. AWCA är onormala periodiseringar av rörelsekapitalet så som vi definierat i 
tidigare	kapitel.	ACQ_YEAR	är	den	dummy-variabel	som	anger	huruvida	manipulation	av	försäljning	
skett	året	före	förvärvet	(1)	eller	något	av	de	två	tidigare	åren	(0).	SIZE	är	den	naturliga	logaritmen	
av	tillgångarna	och	MTB	är	marknadsvärdet	dividerat	med	det	bokförda	värdet.	ROA	representerar	
avkastning	och	definieras	som	nettointäkter	dividerat	med	totala	tillgångar	vid	årets	början.  

Ovanstående tabell visar deskriptiv statistik för samtliga av de variabler som använts i 

studien. Vi ser att medelvärdet av både ABNCFO och ABNPROD är negativt. 

Medelvärdena -0,0252 och -0,1492 innebär att 2,52% respektive 14,92% av totala 

tillgångarna är onormala kassaflöden. Onormala periodiseringar (AWCA) är å andra 

sidan positiv och 1,75% av de totala tillgångarna. ROA är svagt positiv och visar på att 

det genomsnittliga företaget i urvalet har en positiv lönsamhet.  
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4.2 Onormala periodiseringar och kassaflödesmanipulering 

Nedan följer en korrelationstabell mellan de variabler som används i den bivariata 

analysen. 

 
Tabell 3. Korrelationstabell 

Variabel ABNCFO ABNPROD AWCA ACQ_YEAR
ABNCFO Pearson Correlation 1

Signifikans 0

ABNPROD Pearson Correlation 0,156*** 1
Signifikans 0 0

AWCA Pearson Correlation 0,042 0,006 1
Signifikans 0,078 0,796 0

ACQ_YEAR Pearson Correlation -0,178*** -0,037 0,014 1
Signifikans 0 0,125 0,55 0

*** Korrelationen är signifikant på 1% nivå.
ABNCFO representerar manipulering av försäljning och ABNPROD representerar manipulering av 
produktionskostnader. AWCA är onormala periodiseringar av rörelsekapitalet så som vi definierat i 
tidigare	kapitel.	ACQ_YEAR	är	den	dummy-variabel	som	anger	huruvida	manipulation	av	försäljning	
skett	året	före	förvärvet	(1)	eller	något	av	de	två	tidigare	åren	(0).	SIZE	är	den	naturliga	logaritmen	
av	tillgångarna	och	MTB	är	marknadsvärdet	dividerat	med	det	bokförda	värdet.	ROA	representerar	
avkastning	och	definieras	som	nettointäkter	dividerat	med	totala	tillgångar	vid	årets	början.  
 

Tabell 3 visar på ett signifikant negativt samband mellan ABNCFO och ACQ_YEAR 

men detta samband återfinns inte mellan ABNPROD och ACQ_YEAR eller mellan 

AWCA och ACQ_YEAR.  Detta indikerar att manipulering av försäljningen förekommer 

året innan förvärvet i jämförelse med de två föregående åren. Korrelationstabellen visar 

dock inte något tydligt mönster när det kommer till manipulering av 

produktionskostnader eller till manipulering av periodiseringar. Vi tror dock att det kan 

finnas ytterligare variabler som kan påverkar utfallet och genomför därför en multivariat 

analys.   
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Tabell 4. Multivariatanalys av alla målföretag 

ALLA 
(A) (B) (C)

Beroende variabler ABNCFO ABNPROD AWCA

INTERCEPT 0,036 -0,184 -0,106**
(-1,776) (-5,408) (-1,227)

ACQ_YEAR -0,058*** -0,016 -0,027
(-8,48) (-1,428) (-0,952)

SIZE -0,003 0,004 0,008
(-1,897) (1,592) (1,21)

MTB -0,002 -0,007*** 0,004
(-1,697) (-3,496) (0,843)

ROA 0,01 0,014 0,108
(0,501) (0,427) (1,272)

Observationer 1779 1779 1779

R2 0,044 0,008 0,001
*** Korrelationen är signifikant på 1% nivå. ** Korrelationen är signifikant på 5% nivå
ABNCFO representerar manipulering av försäljning och ABNPROD representerar manipulering av produktionskostnader.
AWCA är onormala periodiseringar av rörelsekapitalet så som vi definierat i tidigare kapitel. ACQ_YEAR är den dummy-
variabel som anger huruvida manipulation av försäljning skett året före förvärvet (1) eller något av de två tidigare åren (0).
SIZE är den naturliga logaritmen av tillgångarna och MTB är marknadsvärdet dividerat med det bokförda värdet. ROA
representerar avkastning och definieras som nettointäkter dividerat med totala tillgångar vid årets början. Siffrorna i 
parentes är uppmätt t-värde.

 

Tabellen ovan visar en estimering av ekvationerna (3) och (5) som undersöker om 

målföretaget bedrivit resultatmanipulering året innan förvärvet och ger oss därmed 

underlag för att testa hypotesen H1. Värdena inom parentes representerar det uppmätta t-

värdet. Signifikansnivåerna för de olika variablerna är 5% (**) och 1% (***). 

Förklaringsgraden varierar från 0,1% till 4,4%. Regressionsmodellerna som använts är: 

 

Kolumn A: ABNCFOit = α + β1ACQ_YEARit + β2 SIZE it-1 + β3MTB + β4 ROA it + εt 

Kolumn B: ABNPRODit = α + β1ACQ_YEARit + β2 SIZE it-1 + β3MTB + β4 ROA it + εt 

Kolumn C: AWCAit = α + β1ACQ_YEARit + β2 SIZE it-1 + β3MTB + β4 ROA it + εt 

 

Koefficient β1 i kolumn A är negativ och signifikant på 1% nivån. Detta betyder att för 

varje ökning av ACQ_YEAR så minskar ABNCFO med 0,058 och detta är ett bevis på 

resultatmanipulering året före förvärvet. Resultatet bevisar därmed att målföretag året 

före förvärvet redovisar ett lägre kassaflöde trots liknande försäljning som tidigare år. β1 

i kolumn B visar också ett svagt negativt samband men resultatet är inte statistiskt 

signifikant vilket innebär att vi inte kan säga något om manipulering av 

produktionskostnaden året före förvärvet.  β1 i kolumn C visar också den ett negativt värde 

men detta värde är inte heller statistiskt signifikant. Vi kan därför från ovanstående 
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observationer tillsammans konstatera att det enbart finns belägg för att manipulering av 

försäljning skett året för förvärvet. Detta innebär alltså att manipulering av kassaflödet är 

den enda typ av resultatmanipulering vi med säkerhet kan bekräfta i denna studie. 

4.3 Betalningsmetod 

Tabell 5. Multivariat analys av alla målföretag uppdelat på betalningsmetod. 
 
CASH Målföretag som erhållit kontanter HYBRID Målföretag som erhållit aktier eller en kombination

(A) (B) (C) (A) (B) (C)
Beroende variabler ABNCFO ABNPROD AWCA Beroende variabler ABNCFO ABNPROD AWCA

INTERCEPT (α) -0,012 0,193 0,136 INTERCEPT (α) -0,038 0,339 0,571
(-0,224) (1,104) (1,482) (-0,423) (0,645) 2,196

ACQ_YEAR (β1) -0,042** 0,022 -0,007 ACQ_YEAR (β1) -0,056 0,028 (-0,116)
(-2,467) (0,379) (-0,236) (-1,871) (0,161) -1,314

SIZE (β2) -0,001 -0,031** -0,009 SIZE (β2) 0,001 -0,021 -0,042
(-0,279) (-2,372) (-1,353) (0,114) (-0,556) (-2,26)

MTB (β3) 0,0000 0,001 0,001 MTB (β3) -0,001 -0,059 0,013
(0,017) (0,311) (0,528) (-0,127) (-1,133) (0,501)

ROA (β4) -0,112** 0,575*** -0,376*** ROA (β4) 0,235 -1,001 0,462
(-1,993) (2,662) (-3,208) (2,533) (-1,845) (1,697)

Observationer 1527 1527 1527 Observationer 252 252 252

R2 0,042 0,015 0,007 R2 0,04 0,001 0,025
*** Korrelationen är signifikant på 1% nivå. ** Korrelationen är signifikant på 5% nivå

ABNCFO representerar manipulering av försäljning och ABNPROD representerar manipulering av produktionskostnader. ABNCFO representerar manipulering av försäljning och ABNPROD representerar manipulering av produktionskostnader.
AWCA är onormala periodiseringar av rörelsekapitalet så som vi definierat i tidigare kapitel. ACQ_YEAR är den dummy- AWCA är onormala periodiseringar av rörelsekapitalet så som vi definierat i tidigare kapitel. ACQ_YEAR är den dummy-variabel 
variabel som anger huruvida manipulation av försäljning skett året före förvärvet (1) eller något av de två tidigare åren (0). som anger huruvida manipulation av försäljning skett året före förvärvet (1) eller något av de två tidigare åren (0). SIZE är den 
SIZE är den naturliga logaritmen av tillgångarna och MTB är marknadsvärdet dividerat med det bokförda värdet. ROA naturliga logaritmen av tillgångarna och MTB är marknadsvärdet dividerat med det bokförda värdet. ROA representerar avkastning
representerar avkastning och definieras som nettointäkter dividerat med totala tillgångar vid årets början. Siffrorna i och definieras som nettointäkter dividerat med totala tillgångar vid årets början. Siffrorna i parentes är uppmätt t-värde.  

 

För att testa vår hypotes H2 så har vi separerat målföretagen i en grupp som erhållit 

kontanter som betalning (CASH) och en grupp som erhållit en hybrid, dvs. enbart aktier 

som betalning eller en kombination av aktier och kontanter (HYBRID). Tabellen ovan 

visar utfallet.  

 

Vår hypotes H2 innebar att ta reda på om vi kunde se resultatmanipulering enbart i de 

företag som erhållit kontanter som betalning. Utifrån ovanstående tabeller kan vi se att 

företag som erhållit kontanter har en statistiskt signifikant benägenhet att 

resultatmanipulera året före förvärvet. β1 (-0,042) i kolumn A i den översta tabellen visar 

att företag som erhåller kontanter i betalning verkar manipulera försäljningen och därmed 

kassaflödet. Ingen av β1 (0,028 och -0,116) i kolumn B och C är statistiskt signifikanta 

vilket därmed inte ger belägg för att företag som får betalt i kontanter skulle 

resultatmanipulera med varken produktionskostnader eller med periodiseringar av 

rörelsekapitalet. I tabellen för HYBRID visas utfallet av de företag som istället mottagit 
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betalning i någon annan form än kontanter. Vi kan där inte se något statistiskt signifikant 

samband mellan någon av metoderna för resultatmanipulering och året före förvärvet. 

Trots att β1 i både kolumn A och C är negativt är signifikansnivån för låg för att med 

bestämdhet kunna säga att resultatmanipulering genom dessa metoder skett. 

Sammantaget är detta belägg för att vår hypotes H2 stämmer, dvs. resultatmanipulering 

sker enbart vid de förvärvstillfällen där målföretaget får betalt i form av kontanter. 

Resultatet visar också att det främst är manipulering av försäljning som i dessa fall 

används.  
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5. Diskussion av resultatet 

I detta kapitel ställs resultatet mot tidigare forskning och teorier som kan förklara 

resultatet och studiens hypoteser återkopplas. 

5.1 Resultatmanipulering  

Tidigare forskning är överens om att resultatmanipulering förekommer, exempelvis så 

menar Graham et al. (2005) och Zang (2012) att flexibiliteten i redovisningsstandarderna 

ger utrymme för resultatmanipulering. Det finns bevis på att det förvärvande företaget 

manipulerar resultatet innan företagsförvärvet (Louis, 2004). Alla studier som analyserar 

målföregens eventuella resultatmanipulering gör detta enbart med utgångspunkt i en 

speciell kontext. Exempelvis så studeras fientliga övertaganden liksom välvilliga 

övertaganden oftast enskilt och detta föreslås av Anagnostopoulou och Tsekrekos (2015) 

bero på att målföretag skulle sakna motiv och nödvändig tid för att manipulera resultatet.   

Det saknas dessutom i tidigare studier konsensus huruvida målföretagen manipulerade 

resultatet innan förvärvet (Erickson & Wang, 1999; Easterwood, 1998; Guan et. al 2004; 

Ben-Amar & Missonier- Piera, 2008). Vår studie särskiljer sig därmed från alla tidigare 

studier om resultatmanipulering på en mängd områden. Vi kan i vår studie visa att 

resultatmanipulering uppåt förekommer även i målföretag året före förvärvet oberoende 

av kontext. Anagnostopoulou och Tsekrekos (2015) som granskat företag som annonserat 

att de önskar bli uppköpta hittade i motsats bevis på att målföretag manipulerat ner sitt 

resultat året för förvärvet. Deras studie granskade således målföretag i en speciell kontext 

och som inte är speciellt vanligt förekommande. Inte heller Easterwood (1998) eller Guan 

et al. (2004) har granskat målföretag kontextlöst. Deras studier på fientliga övertaganden 

visar att målföretag resultatmanipulerar upp sina resultat åren före ett förvärv. Det faktum 

att vår studie varken gör skillnad på det förvärvande företagets motiv eller för den delen 

målföretagets motiv skapar insikter om att målföretag generellt ser ut att 

resultatmanipulera upp resultatet i samband med företagsförvärv. Anagnostopoulou och 

Tsekrekos (2015) samt Erickson och Wang (1999) tycks också anse att målföretag i 

allmänhet inte skulle ha tid att resultatmanipulera. Förstnämnda författarare som granskat 

målföretag som annonserat att de önskar bli uppköpta drar slutsatsen att deras resultat 

grundar sig på att sådana företag faktiskt har tid att resultatmanipulera vilket andra företag 

inte har. En mer vanlig process är att målföretag får motta bud på sin verksamhet som 

relativt snabbt leder fram till ett förvärv eller förkastas av målföretaget. Det kan givetvis 
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också röra sig om rena fientliga bud men i båda fallen skulle det enligt tidigare författare 

inte finnas nödvändig tid för att kunna manipulera resultatet. Även denna teori ifrågasätter 

vi med tanke på resultatet i denna studie. Eftersom förvärv då målförtaget tagit initiativ 

till affären är relativt ovanligt anser vi att vårt resultat tyder på att de flesta målföretag 

visst har den tid som behövs. Vi tror att detta beror på att tidsaspekten i företagsförvärv 

och fusioner underskattas och att målföretaget i vissa fall kan kontrollera hur lång tid hela 

processen tar. 

Vidare konstaterar vi att incitamentet till resultatmanipulering av målföretaget kan 

förklaras genom agentteorin som enligt Deegan och Unerman (2011) innebär att individer 

är rationella och agerar i egenintresse.  Då inte alla människor drivs av egenintresse så 

kan även incitamentet förklaras av stewardshipteorin som Lambright (2008) menar är att 

individer i första hand agerar i organisationens intresse. I kommande kapitel beskrivs 

ytterligare resultat som gör studien unik och hur de kan tänkas påverka synen på 

målföretag i företagsförvärv.       

5.2 Onormala periodiseringar och kassaflödesmanipulering 

Studiens första hypotes löd enligt följande:   

 

H1. Målföretag använder sig av kassaflödesmanipulering i större utsträckning än 

periodiseringsmanipulering innan företagsförvärvet. 

 

Resultatet visar att målföretag i genomsnitt manipulerar resultatet uppåt genom att 

manipulera försäljningen året innan förvärvet, en kassaflödespåverkande metod. Däremot 

kan vi inte se någon resultatmanipulering genom manipulering av 

produktionskostnaderna eller genom onormala periodiseringar. Resultatet bekräftar 

därmed vår hypotes H1 och bidrar därtill med unika kunskaper om vilken 

resultatmanipuleringsmetod som är vanligast förekommande. Tillvägagångssätten att 

sänka kostnaden för sålda varor respektive genomföra onormala periodiseringar hittar vi 

inget belägg för vilket också är viktiga kunskaper. Anledningen till att vi inte ser någon 

manipulering av produktionskostnaden tror vi beror på att metoden möjligtvis kan 

avskräcka ledningen. En ökning av produktionen kan leda till ett ökat behov av resurser 

för att producera som sedan ökar behovet av resurser som ska ta hand om de extra varorna. 
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Att manipulera försäljningen innebär inget tillskott av dessa extra resurser och skulle 

därmed kunna förklara den preferensen.       

 

Att kassaflödesmanipulering föredras framför onormala periodisering av företagsledare 

går förvisso i linje med tidigare forskning av Cohen et al. (2008). Deras studie har dock 

inte fokuserat på målföretag specifikt vilket gör vår studie extra betydelsefull. Vi håller 

ändå med Cohen et. al (2008) som menar att onormala periodiseringar är lättare för 

revisorer och andra kontrollerande organ att upptäcka vilket skulle vara en anledning att 

det väljs bort av företagsledningen. Även granskning av målföretagens finansiella 

redovisning, s.k. due diligence, som ofta görs i samband med förvärvet gör det enligt 

Wangerin (2015) lättare för det förvärvande företaget att upptäcka eventuella onormala 

periodiseringar. Vår studie stärker därmed bilden av att målföretag föredrar en viss typ 

av resultatmanipulering framför andra vilket i större utsträckning borde uppmärksammas 

i framtida förvärvsprocesser.  

5.3 Betalningsmetod 

Vår studie har också visat att resultatmanipulering och specifikt kassaflödesmanipulering 

främst är framträdande i de förvärv då betalningsmetoden är kontanter. Detta bekräftar 

vår hypotes H2 som löd:  

 

H.2 Resultatmanipulering innan företagssammanslagning är bara observerad hos 

målföretag där betalningsmetoden är kontanter.  

 

Vi tror resultatet kan förklaras med att det saknas incitament till resultatmanipulering i de 

förvärv där betalningsmetoden är aktier eftersom både det förvärvande företaget och 

målföretaget delar riskerna. All form av finansiell förvanskning för att temporärt förbättra 

resultatet kommer i slutändan upptäckas av marknaden vilket påverkar målföretaget i lika 

hög utsträckning som det förvärvande företaget. Stewardshipteorin skulle förklara 

avsaknaden till incitament med att företagsledare ser till organisationens bästa och därför 

väljer att inte manipulera resultatet när betalningsmetoden är aktier. Även med hjälp av 

agentteorin kan frånvaron till motiv tolkas som att då risken delas kan företagsledarens 

framtida egenintressen missgynnas och väljer därför att inte manipulera redovisningen 

inför affären.     
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Teorier från Donnelly och Hajbaba (2014) visar också att företag som betalar med aktier 

ofta är övervärderade vilket målföretagen enligt Hansen (1987) ofta känner till. Detta 

säger oss att det råder en form av informationsasymmetri mellan förvärvaren och 

målföretaget som endera parten vill utnyttja. Signalteorin säger oss att företag generellt 

önskar kommunicera ut sådan information som gynnar verksamheten eller dess ägare. 

När det kommer till förvärvsprocessen och dess olika parter visar sig 

informationsasymmetrin få till följd att det förvärvande företaget ofta signalerar det 

motsatta. Anbud i form av aktier skickar en signal om att de själva kan vara övervärderade 

vilket får till följd att målföretaget drar öronen åt sig och avstår från att manipulera 

resultatet. Detta skulle i sådana fall vara ett ytterligare skäl till förekomsten av 

resultatmanipulering uteslutande i förvärv där betalningsmetoden är kontanter.  
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats och syftet besvaras. Sedan 

diskuteras studiens bidrag och begränsningar samt så ges förslag till vidare forskning i 

ämnet.  

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka om uppköpta företag har använt sig av 

kassaflödespåverkande manipulering eller manipulering genom onormala periodiseringar 

året innan affären genomfördes samt undersöka om betalningsmetoden påverkat valet av 

resultatmanipuleringsmetod. Vår studie visar på att kassaflödespåverkande manipulering 

föredras av uppköpta företag framför onormala periodiseringar. Att ledningen prefererar 

kassaflödespåverkande manipulering är i linje med tidigare forskning (Graham et al., 

2005; Choen et al., 2008; Wangerin, 2015). Resultatet visar även att när betalningen för 

företagsförvärvet är i kontanter så manipulerar målföretag i genomsnitt resultatet uppåt 

genom att manipulera försäljningen året innan förvärvet som är en 

kassaflödesmanipulerings metod. Sammanfattningsvis kan vi med empiriska data säga att 

företag som blivit uppköpta använder sig av kassaflödesmanipulering året innan affären 

när betalningsmetoden är kontanter. Tidigare forskning av bl.a. Anagnostopoulou och 

Tsekrekos (2015) har utgått från att målföretag i normala fall inte har tid att manipulera 

redovisning, främst på grund av att dessa inte initierat affären. Vår studie slår enligt vår 

mening hål på den föreställningen då vi kan visa att målföretag oavsett kontext 

manipulerar redovisningen året före förvärvet.  

6.2 Det teoretiska- och praktiska bidraget 

Det teoretiska bidraget från studien är den ökade kunskap om resultatmanipulering vid 

företagsförvärv som vi kunnat tillhandahålla. Tidigare forskning inom området har i 

första hand fokuserat på det förvärvande företagets eventuella manipulering av resultatet 

innan förvärvet. En tidigare anledning av Anagnostopoulou och Tsekrekos (2015) var att 

målföretaget varken haft tid eller möjlighet att påverka budet då de vanligtvis inte tagit 

initiativ till affären. Vår studie visar dock att målföretag i europeiska företagsförvärv 

manipulerar resultatet året innan uppköpet och att betalningsmetoden påverkar 

användandet. Studien stärker även tidigare forskningsbevis på att ledningen i företag 
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föredrar kassaflödesmanipulering framför manipulering genom onormala 

periodiseringar.  

 

Vi anser även att studien lämnar praktiska bidrag som kan vara betydelsefulla för företag 

som planerar framtida förvärvsprocesser. Betalningsmetoden har visat sig vara avgörande 

vid användandet av resultatmanipulering i målföretaget innan förvärvet och därför menar 

vi att det förvärvande företaget bör uppmärksammas på att betalningsmetoden kan få 

effekt på priset. Behavioural timing hypothesis (Loughran and Ritter, 2000) ger redan 

idag det förvärvande företaget kunskaper om lämplig tidpunkt för förvärv och 

betalningsmetod utifrån sin egen värdering men vår studie skapar en komplexare bild i 

och med att betalningsmetoden också påverkar målföretagets agerande. Det skapar en 

ytterligare dimension att ta hänsyn till som förvärvande företag i framtiden måste ta i 

beaktande för att skapa bästa möjliga utfall av en affär. Man kan tänka sig att målföretag 

i de initiala förhandlingarna premierar en betalningsmodell främst baserad på kontanter 

och samtidigt tenderar att dra ut på förvärvsprocessen i syfte att skapa tid för 

resultatmanipulering. Det förvärvande företaget kan således beakta detta vid förhandling 

om betalningsmetod och i dessa fall påskynda affären alternativt mer utförligt granska 

räkenskaperna för att hitta tecken på eventuell kassaflödesmanipulering.  

 

Att målföretaget dessutom föredrar en viss typ av resultatmanipulering framför andra bör 

beaktas vid framtida företagsförvärv. Den granskning som utförs av det förvärvande 

företaget på målföretaget, en så kallade due diligence bör därför också utföras väl. 

Wangerin (2015) menar att onormala periodiseringar vanligtvis upptäcks i en sådan 

granskning och vi tror att processen due diligence möjligen bör utvecklas för att också 

lättare upptäcka kassaflödesmanipulering. Eftersom vi i vår studie kan avfärda 

manipulering av produktionskostnader som resultatmanipuleringsmetod underlättas 

granskningen också nämnvärt. Ett förvärvande företag bör i ljuset av vad vår studie funnit 

således fokusera på att hitta manipulering av försäljning så som överdrivet höga rabatter 

eller onormalt bra kreditvillkor till kunderna eftersom de är vanligast förekommande. Det 

finns som vi tidigare nämnt en uppsjö av olika sätt att manipulera försäljningen på men 

det borde rimligen underlätta att på ett tidigt stadie kunna exkludera en viss typ av 

kassaflödespåverkande metod och helt metoden onormala periodiseringar. 
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Även för revisorer och lagstiftare som verkar för att öka revisionens kvalité och 

redovisningens flexibilitet kan studien vara av intresse. Att vi stärkt bilden av att 

målföretag föredrar en viss typ av resultatmanipulering framför andra kan i större 

utsträckning uppmärksammas vid utformning av redovisningsstandarder.   

6.3 Studiens begränsningar 

År 2005 blev IFRS redovisningsstandard i Europa vilket tidigare forskning visat påverkar 

möjligheterna till resultatmanipulering. Vi har tidigare skrivit om att 

kassaflödesmanipulering i vissa europeiska länder passerat onormala periodiseringar som 

den mest använda resultatmanipuleringsmetoden efter övergången till IFRS. Denna 

övergång tror vi kan ha påverkat reliabiliteten i enstaka approximationer av normalt 

kassaflöde för vissa specifika bransch-år. Hur den i slutänden påverkat den totala graden 

av resultatmanipulering som uppmätts året före förvärven har vi ingen kunskap om. I 

kommande stycke redovisar vi också våra idéer om vidare forskning som skulle kunna 

räta ut dessa frågetecken.  

 

Vår studie har inte haft för avsikt att generalisera resultatet på samtliga företagsförvärv 

som globalt genomförts i modern tid. Vi har varit tydliga med att urvalet bestått av 

genomförda företagsförvärv där båda parter varit europeiska. Framtida forskning behöver 

belysa om vårt resultat kan generaliseras till andra kontinenter. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Anagnostopoulou och Tsekrekos (2015) liksom Louis (2004) har visat att 

resultatmanipulering av förvärvaren ofta är en bidragande orsak till det försämrade 

resultatet hos förvärvaren efter affären. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara 

att bygga på studien och titta på hur förvärvarens resultat utvecklas efter företagsförvärvet 

när målföretaget resultatmanipulerat. Det vore också intressant att göra en liknande studie 

på en annan marknad än den europeiska, exempelvis på den asiatiska marknaden, och 

jämföra med vår studie huruvida redovisningsregler och kultur ger ett annat resultat än 

vårt. Ett annat uppslag till vidare forskning skulle kunna vara att jämföra hur resultatet 

ter sig innan det obligatoriska införandet 2005 av IFRS redovisningsstandarder i 

europeiska företag och efter införandet av IFRS. Anledningen till det är att tidigare studier 

av Ewert och Wagenhofer (2005), Cohen et al. (2008) samt Ferentinou och 

Anagnostopoulou (2016) visar att onormala periodiseringar minskar och 
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kassaflödesmanipulering ökar i en mer regelmässig miljö. Även att titta på om det är 

någon skillnad i förekomst av resultatmanipulering och val av metod mellan företagen i 

de olika branschklassificeringarna kan vara ytterligare förslag till vidare forskning. 

Slutligen och kanske mest intressant vore studier som tittar på hur förvärvsprocessen 

påverkar möjligheterna för målföretaget att resultatmanipulera, speciellt om målföretag 

aktivt försöker dra ut på förvärvsprocessen i syfte att manipulera resultatet innan 

företagsförvärvet. 
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