
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatmanipulering i målföretag  
vid välvilliga övertaganden 

En kvantitativ studie av 315 europeiska övertaganden 

Dennis Lindkvist 
Tatiana Pryadko 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
Examensarbete företagsekonomi C 

 
Handledare: Jan Svanberg 

Examinator: Stig Sörling 



 

 

 

Förord 

Vi vill inleda detta arbete med att tacka vår handledare Jan Svanberg för alla de konstruktiva 

synpunkter och råd som vi fick under studiens gång. Vi vill även tacka vår examinator Stig Sörling 

för alla synpunkter och råd på problematiserings- och förslutsseminarierna, vilka hjälpte oss att 

utveckla vår studie ytterligare. Vidare vill vi även tacka samtliga studiekamrater i vår handledargrupp 

för alla tips och råd som ni gav oss, samt för att ni motiverade oss att fortsätta förbättra vårt arbete. 

Avslutningsvis vill vi säga stort tack till våra familjer för allt stöd som vi fick från er under hela 

studieperioden. 

Tack! 

 

Högskolan i Gävle, juni 2017 

 

 

 

 

_______________________                   _______________________                    

Dennis Lindkvist                                       Tatiana Pryadko 

 

 

 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

Titel: Resultatmanipulering i målföretag vid välvilliga övertaganden - En kvantitativ studie av 315 

europeiska övertaganden 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Dennis Lindkvist och Tatiana Pryadko 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2017 – juni 

 

Syfte: Resultatmanipulering har visat sig förekomma hos såväl övertagande företag som hos 

målföretag vid situationer där ett företag tar över ett annat. Övertagandets karaktär (fientligt eller 

välvilligt övertagande) kan påverka hur målföretag tenderar att nyttja resultatmanipulering, eftersom 

incitamenten vid fientligt och välvilligt övertagande skiljer sig åt. Denna studie har syftet att 

undersöka förekomst och riktning (uppåt eller nedåt) av resultatmanipulation hos målföretag under 

året före ett välvilligt övertagande. 

Metod: Denna studie har ett positivistiskt perspektiv och en hypotetiskt-deduktiv ansats. Studien har 

utförts genom ett kvantitativt förfarande med en longitudinell design. Data har hämtats ur databaserna 

Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream, och data har analyserats med vedertagna 

statistiska metoder. 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att målföretag tenderar att manipulera sina resultat i en 

nedåtgående riktning under året före ett välvilligt övertagande, vilket korresponderar med tidigare 

forskning. Även att manipulationen sker med målet att minska redovisade vinster är i linje med vad 

tidigare forskning har visat. Våra resultat visar även att potentiella skillnader hos 

redovisningsstandarder mellan USA och Europa inte tycks påverka förekomst eller riktning av 

resultatmanipulering hos målföretag vid välvilliga övertaganden. 

Förslag till vidare forskning: Vi har identifierat behov av vidare studier på följande områden: vi 

finner det motiverat att undersöka övertaganden där målföretaget är utomeuropeiskt men det 

övertagande företaget europeiskt. Vi finner det även motiverat att studera kassaflödesmanipulering 

istället för diskretionära periodiseringar eftersom en sådan studie kan ge en fullständigare bild av 

incitament och manipuleringens förekomst och riktning. Slutligen kan en jämförelse mellan länder 

med skilda redovisningsstandarder, och en studie som fokuserar på onoterade istället för noterade 

företag, tillföra ny information till litteraturen om resultatmanipulering. 

Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar på det teoretiska planet genom att fylla ett gap i forskningen 

om resultatmanipulering hos målföretag vid välvilliga övertaganden i Europa. Denna studie ger stöd 

för påståendet att incitament för användandet av resultatmanipulering samt dess riktning (uppåt eller 

nedåt) skiljer sig mellan fientliga och välvilliga övertaganden. På det praktiska planet kan våra 

resultat vara till hjälp för lagstiftare och yrkesverksamma inom redovisning eftersom en ökad insikt 

i hur resultatmanipulation används ger bättre förutsättningar att motverka att denna sker. 

 

Nyckelord: diskretionära periodiseringar, företagsförvärv, målföretag, resultatmanipulering, 

välvilliga övertaganden. 

  



 

 

ABSTRACT 

Title: Earnings management in target companies during friendly takeovers - A quantitative study of 

315 European takeovers 

Level: Final assignment for a Bachelor's Degree in Business Administration 

Author: Dennis Lindkvist and Tatiana Pryadko 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2017 – June 

Aim: Earnings management has been shown to take place at the acquiring form and at the target firm 

in takeover situations. The character of the takeover (friendly or hostile) can influence how target 

companies tend to utilize earnings management since incentives to manipulate varies between the 

two differing attitudes. The aim of this study is thus to investigate whether earnings management is 

utilized by target companies during the year preceding the takeover. As a side effect the net direction 

(upward or downward) of the manipulation will be revealed. 

Method: This study is based in the positivistic philosophy with a hypothetical deductive mode of 

operation. The study is quantitative with a longitudinal design. The secondary data used is located 

and complied using the Thomson Reuters Eikon and Thomson Reuters Datastream databases. These 

data are then handled and analyzed through well-recognized statistical methods. 

Results & conclusions: The results of the study show that target companies tend to manage their 

earnings in a downward manner during the year preceding a friendly takeover. That earnings 

management occurs in this context corresponds with previous research. The finding that the earnings 

are managed downward also coincides with earlier research. Our results also show that the distinction 

between the American and European contexts have no effect on the prevalence of earnings 

management by target companies in friendly takeovers. 

Suggestions for future research: We identified the need for future research in the following areas: 

a study with a sample in which only the target company is non-European, but the acquiring firm is 

European. We also find that a study with a focus on real activities management, rather than 

discretionary accruals could provide additional contributions. A deeper look at the differences 

between countries with differing accounting standards and a greater focus on unlisted, rather than 

listed, companies could give additional contributions as well. 

Contribution of the thesis: On a theoretical level our results enrich the existing body of knowledge 

and fill a void in the current research. The results lend support to the assertion that the incentives for 

earnings management and the direction (upward or downward) it takes differs between friendly and 

hostile takeovers. On a practical level our results might prove useful to lawmakers and practicing 

accountants considering a greater understanding of earnings management give these actors a greater 

likelihood to prevent manipulation from taking place. 

Key words: discretionary accruals, friendly takeover, earnings management, mergers and 

acquisitions, takeover, target firm. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till ämnesvalet att återges. Därefter presenteras den 

problemformulering som motiverar grunden till uppsatsen. Kapitlet avslutas med frågeställningen som 

mynnar ut i uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Fenomenet earnings management (benämns resultatmanipulering vidare i texten) har länge varit ett 

omdiskuterat ämne både i media och hos forskare och har även varit orsaken till flera stora skandaler 

sedan millennieskiftet. Enron-skandalen och WorldCom-skandalen ledde till att allmänhetens förtroende 

för de amerikanska företagen har minskat kraftigt (SOU 2004:47). Men där tog skandalerna inte slut. 

Tyco-händelsen (Greenberg, 2002, 1 april) och Hewlett-Packards manipulering av resultat (Goldman, 

2012, 20 november) är några av de uppseendeväckande händelser som följde. Även svenska Eniro har 

blivit mål för media efter resultatmanipulering (Petersson, 2014, 5 maj).  

Healy och Wahlen (1999) definierar resultatmanipulering som ett försök av chefer att vilseleda vissa 

intressenter om den ekonomiska utvecklingen i företaget. Beaver (2002) hävdar att kvaliteten på 

finansiella rapporter såväl kan förbättras som försämras i de fall som någon form av resultatmanipulering 

utnyttjas. Detta kan leda till att aktieägarna antingen blir lidande eller drar nytta av sådan hantering av 

resultaten. 

Att diverse utomstående intressenter, såsom aktieägare, ska ha tillgång till finansiell information om 

företag fastställs i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Detta för att det informationsgap som finns 

mellan intressenter och företag ska minska (Healy & Wahlen, 1999). Även enligt Deegan och Unerman 

(2011) är redovisningens syfte att tillhandahålla information till intressenter eller andra parter vilka inte 

är involverade i hur verksamheten sköts och hur dess finansiella läge ser ut dag för dag. Författarna 

förklarar även att information gällande företags redovisade resultat får utslag i aktiepriset där högre 

vinster leder till högre aktiepris. Utifrån dessa förutsättningar erfar företagsledningar i vissa situationer 

påtryckningar att genom de medel som finns tillgängliga reglera resultat i den riktning som är mest 

gynnsam. 

Det finns stor variation mellan de redovisningssystem som brukas i olika länder (Deegan & Unerman, 

2011). Mueller (1967, refererat i Deegan & Unerman, 2011) säger att det finns två huvudmodeller: den 

kontinentaleuropeiska modellen och den anglo-amerikanska modellen. Den kontinentaleuropeiska 
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modellen som tillämpas i Europa, där staten utövar inflytande på redovisningsstandarder, står i motsats 

till den anglo-amerikanska modellen som tillämpas i bland annat USA, vilken kännetecknas av att 

redovisningsmyndigheter har betydligt större påverkan än regeringen (Deegan & Unerman, 2011). 

Utifrån dessa modeller har olika regelverk utformats (a.a.). 

Stora skillnader mellan USA och Europa gällande redovisningen finns i de regelverk som ligger till 

grund för denna. Regelverkets betydelse för redovisningen i Europa skiljer sig på vissa punkter från den 

betydelse och tillämpning den har i USA. Finansiella och marknadsnoterade företag inom den 

Europeiska unionen är sedan år 2005 skyldiga att ta i bruk de standarder som IFRS (International 

Financial Reporting Standards) medför (IFRS, 2016). Dessa standarder utgör ett ramverk som i sin grund 

är principbaserat, vilket innebär att en avsaknad av detaljstyrande regler genomsyrar detta ramverk, 

vilket i sin tur medför att egna uppskattningar och omdömen får en central betydelse för hur 

redovisningen slutligen genomförs och presenteras (KPMG, 2016). I USA råder det motsatta 

förhållandet. I USA är redovisningen reglerad genom GAAP (Generally Accepted Accounting 

Principles) vilket är ett ramverk som i hög grad är regelbaserat (Angeloni, 2016). Eftersom det inom 

GAAP finns alternativ att tillämpa för att nå olika resultat (Makar, Alam & Pearson, 2000) spelar 

redovisarens egna uppskattningar och bedömningar en mindre roll än i ett IFRS-regelverk. Detta kan 

därmed innebära att det genom denna studie uppdagas skillnader mellan hur, och om, 

resultatmanipulering tillämpas i samband med bolagsuppköp i en Europeisk IFRS-kontext och i en 

Amerikansk GAAP-kontext. 

1.2 Problemdiskussion 

Studier som har undersökt förekomsten av resultatmanipulering i samband med bolagsuppköp framför 

att det finns en distinktion mellan de incitament som driver chefer att manipulera resultaten i företag vid 

fientliga (eng. hostile) och välvilliga (eng. friendly) övertaganden. Schnitzer (1996) skriver att den 

största och viktigaste skillnaden mellan de två typerna av övertagande består i att vid fientliga 

övertaganden lägger köparen anbud direkt till aktieägarna i målbolaget utan att kommunicera med 

företagsledningen. I detta fall bestämmer varje aktieägare om uppköp ska ske eller inte, skriver Schnitzer 

(1996). Vid välvilliga övertaganden ska uppköpet vara godkänt av såväl aktieägare som 

företagsledningen (a.a.). 

När fientliga transaktioner sker ersätts ofta chefer i målföretaget med en ny ledningsgrupp för att 

genomföra nya strategier och eliminera tidigare ledningsgrupps ineffektivitet (Healy, Palepu & Ruback, 
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1997; Morck, Shleifer & Vishny, 1988; Powell, 1997). För att behålla sina positioner inom företaget har 

företagsledningen incitament att justera resultatet uppåt och övertyga målaktieägare att inte genomföra 

transaktionen. 

Välvilliga transaktioner innebär långa förhandlingar med ledningen av målet och stämmer inte 

nödvändigtvis överens med en betydande strategisk förändring (Healy et al., 1997; Morck et al., 1988). 

Dessutom är premierna som betalas till aktieägarna i målföretag ofta lägre vid välvilliga transaktioner 

än vid fientliga anbud (Healy et al., 1997). Slutligen behåller oftast förvaltare av företag som utsatts för 

välvilliga övertaganden sitt jobb efter transaktionen (Morck et al., 1988; Dahya & Powell, 1998) och 

fortsätter att driva samma strategiska mål efter sammanslagningen. Därmed kan ledningen ha incitament 

för att minska resultatet under tiden före den välvilliga transaktionen för att underlätta ingåendet av 

affären, behålla sina chefspositioner och för att rapportera bättre resultat efter sammanslagningen. 

Flera av de bakomliggande motiverande faktorerna för bruk av resultatmanipulering vid övertaganden 

av företag har diskuterats i tidigare forskning (DeAngelo, 1986; Erickson & Wang, 1999). Erickson och 

Wang (1999) undersöker 55 sammanslagningar och övertaganden av företag mellan 1985 och 1999 i 

USA, där de flesta uppköp är fientliga, och finner inga belägg för att resultatmanipulering hos målföretag 

hade förekommit i samband med dessa. Forskarna förklarar detta sakförhållande som att det företag som 

köps upp inte har tillräckligt mycket tid för att manipulera sitt resultat, eftersom tiden mellan annonsering 

om uppköp och själva transaktionen ofta är mindre än 4 månader. Inte heller en undersökning av Eddey 

och Taylor (1999) visar ett resultat som överensstämer med vad författarna förväntar sig. Eddey och 

Taylor (1999) har förväntat sig att se att resultaten justeras uppåt under tiden före ett övertagande, men 

finner det motsatta: företag som försöker motstå ett övertagande använder resultatmanipulering för att 

minska det rapporterade resultatet. Även de företag som rekommenderar sina aktieägare att godkänna 

transaktionen justerar resultatet nedåt (a.a.).  

DeAngelo (1986) pekar på att rapporterade vinster spelar en viktig roll i värderingen av ett företags 

aktier.  Även om styrkan av sambandet mellan rapporterade vinster och värdet av ett företags aktier 

genom åren har försvagats (Clout & Willet, 2016) ger detta samband fortfarande företagsledare i 

målföretag vid fientliga övertaganden rationella underlag för att genom resultatmanipulering pressa upp 

sina aktiepriser och på så sätt repellera det fientliga övertagandet eller dra största möjliga nytta ur 

situationen, skriver Guan, Wright och Sun (2004). Dock belyser inte forskarna hur företagsledare 

kommer att agera vid ett välvilligt övertagande. Guan et al. (2004) menar dock att risken för att 

resultatmanipulation uppdagas kan avvärja försök till manipulation, eftersom avslöjandet av sådan 
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aktivitet kan leda till juridiska påföljder som i sin tur påverkar aktiepriset (Erickson & Wang, 1999). 

Detta kan komma att drabba såväl företaget som aktieägarna genom att det förvärvande företaget justerar 

sitt anbud nedåt (a.a.).  

Christie och Zimmerman (1994) testar hypotesen att målfirmor som är utsatta för försök till övertagande 

tenderar att använda resultatmanipulering under året före övertagandet för att öka resultat i högre 

utsträckning än företag som ej är målfirmor för övertagande i samma bransch. Denna undersökning, som 

inte tar hänsyn till typ av övertagande, belyser att den process som lierar aktieägarnas intressen med 

ledningens inte längre har effekt i målfirmor under hot av övertagande och att företagsledningen tar hjälp 

av resultatmanipulering för att dölja att denna inte tidigare har agerat på ett vinstmaximerande sätt. 

Resultatet av undersökningen pekar även mot att målfirmor under försök till övertagande tenderar att 

genom justering av resultatet manipulera redovisningen på ett vinstökande sätt i högre utsträckning än 

likartade firmor som ej befinner sig i denna situation.  

Campa och Hajbaba (2016) finner i sin undersökning att företag genom resultatmanipulering ökar sina 

vinster under året före ett övertagande. Dock baseras deras forskning på amerikanska företag och ingen 

fördelning på fientliga och välvilliga uppköp görs. Campa och Hajbaba (2016) kommer även fram till 

att detta samband visar sig i högre grad när transaktionen genomförs genom överförande av kapital i 

jämförelse med då den genomförs genom kontanta medel. Dessa fynd stödjer tidigare forskning gjord 

av North och O’Connell (2002), vilken visar att ledningen i målföretag ökar de rapporterade vinsterna i 

kvartalen direkt före och efter ett övertagsförsök när transaktionen innefattar kapital, snarare än 

kontanter.  

I undersökningar av Easterwood (1998) och Guan et al. (2004) finner forskarna att även företagsledare 

i amerikanska målföretag vid fientliga övertaganden använder resultatmanipulering för att öka 

redovisade vinster under året före transaktionen. Dock hittas inget stöd för påståendet att företag på den 

amerikanska marknaden manipulerar sina resultat uppåt vid välvilliga övertaganden (Easterwood, 1998). 

Förklaringen till detta anses vara att välvilliga övertagande ofta uppfattas som synergier och att de 

fientliga övertagande utförs för att byta ut företagsledningen (a.a.). 

Utifrån vad som framförts ovan kan slutsatsen dras att det finns signifikanta distinktioner mellan 

välvilliga och fientliga övertaganden. Den största bidragande orsaken till denna realitet består i att vid 

välvilliga övertaganden vill målföretaget bli uppköpt i motsats till vid fientliga övertaganden. Även 

incitamenten till manipulation skiljer sig sannolikt och möjligheterna till samverkan mellan köpare och 
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målbolag är större vid välvilliga övertaganden än vid fientliga. Dessa omständigheter och det faktum att 

det inte finns empiriska resultat som visar hur incitament och kontext för resultatmanipulering påverkar 

förekomsten av resultatmanipulering vid välvilliga övertaganden gör vår studie angelägen. Vi finner att 

föreliggande studie bidrar till de företags- och redovisningsekonomiska områdena på två sätt: på ett 

teoretiskt plan och på ett praktiskt plan.  

Det teoretiska bidraget är för det första att vi kan visa huruvida de argument som framförts om 

skillnaderna mellan välvilliga uppköp och fientliga uppköp, såsom argumentet att välvilliga uppköp 

motiverar bolagsledningen i målföretaget att resultatmanipulera nedåt, har en basis i verkligheten. För 

det andra baseras de flesta studier på området på amerikanska data och det finns inte mycket information 

om huruvida resultathanteringen sker på samma sätt i andra delar av världen. Eftersom ett annat 

regelverk tillämpas i USA än i Europa anser vi att resultat av en undersökning med fokus på Europa kan 

skilja sig från resultaten av undersökningar med fokus på USA. För det tredje fokuserade tidigare 

forskning (Chen, Thomas & Zhang, 2016; DeAngelo, 1986; Erickson & Wang, 1999) även främst på 

resultatmanipulering vid fientliga sammanslagningar. Vi har konstaterat att det inte finns mycket 

forskning kring resultatmanipulering i samband med välvilliga övertaganden. Detta påstående gäller i 

synnerhet i Europa. Med denna studie vill vi bidra till att fylla detta forskningsgap och vi kommer därför 

att undersöka förekomsten av resultatmanipulering vid välvilliga övertaganden i Europa. Schneper och 

Guillén (2004) genomför en studie om fientliga uppköp i 37 länder och noterar att fientliga uppköp inte 

är lika vanligt förekommande i Europeiska länder i jämförelse med USA, vilket tyder på att välvilliga 

övertaganden är en vanligare typ av övertagande i Europa. Detta påpekande leder i sin tur till följande 

fråga: tenderar även målföretag i välvilliga övertaganden i Europa att justera sina resultat?  

Det praktiska bidraget är riktat mot revisorer och lagstiftare. Vi menar även att studien kan vara av 

intresse för revisorer och lagstiftare, eftersom dessa verkar för att öka revisionens kvalité och 

redovisningens flexibilitet. Att vi genom vår undersökning stärker eller reducerar den kända relevansen 

av sambandet mellan övertagandets karaktär och tillämpandet av resultatmanipulering kan därmed i 

större utsträckning uppmärksammas vid utformning av redovisningsstandarder och på så sätt i framtiden 

göra dessa bättre. Även att resultatet pekar mot att målföretag föredrar en viss typ av 

resultatmanipulering framför andra i denna kontext kan vara till gagn för såväl revisorer som lagstiftare. 

1.3 Frågeställningar 

Vi har uppmärksammat att: 
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 Studier kring resultatmanipulering i kontexten “övertagande av företag” har inte nått homogena 

resultat gällande huruvida resultatmanipulering sker genom nedåt- eller uppåtjusterande av resultat eller 

om det överhuvudtaget sker i en anmärkningsvärd omfattning. 

 De studier som gjorts har varit koncentrerade till USA och fientliga övertaganden. 

Utifrån vad vi ovan uppmärksammar ställer vi oss följande frågor: 

 Har målföretag vid välvilliga övertaganden ägnat sig åt resultatmanipulering under året före 

uppköpet? 

 Manipuleras resultatet i en nedåt- eller uppåtgående riktning i detta sammanhang? 

1.4 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka huruvida det förekommer resultatmanipulering i målföretag under 

året före välvilliga övertaganden i Europa samt i vilken riktning manipulationen sker. 

1.5 Avgränsningar 

Det vi främst fokuserar på i vårt arbete är resultatmanipulering genom användning av diskretionära 

periodiseringar under det föregående året innan övertagandet sker. Vi undersöker även om målföretagets 

finansiella resultat justeras i en uppåt- eller nedåtgående riktning.  Vi koncentrerar oss bara på 

övertaganden i europeiska länder som skedde under åren 2006 - 2016. Vi lägger därmed ingen vikt på 

andra typer av resultatmanipulering eller övertaganden utanför Europa. Vi viger heller ingen 

uppmärksamhet till typen av betalningsmedel vid transaktionerna.  

1.6 Disposition 

Kapitel 2 - Teori 

I den här delen av arbetet redogör vi för de begrepp och teorier som är relevanta inom området.  Först 

belyser vi begreppet övertagande och typer av övertaganden. Sedan fortsätter vi med en redogörelse av 

resultatmanipulering, samt teorier som förklarar resultatmanipulering. Kapitlet avslutas med att vi lyfter 

fram incitament för resultatmanipulering vid övertagande samt sammanfattning och sammanställning av 

de hypoteser som föreliggande studie kommer att testa. 

Kapitel 3 - Metod 
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I detta kapitel beskriver vi det tillvägagångssätt vi använder vid genomförandet av studien och förklarar 

och motiverar val av metod för beräkning av resultatmanipulering vi gör. Vi redogör för de modeller 

och data som vi använder i vår studie. Avslutningsvis presenterar vi metoddiskussion, metodkritik och 

källkritik. 

Kapitel 4 - Resultat 

I detta kapitel presenterar vi resultaten från vår undersökning. Resultaten baseras på en longitudinell 

studie av 315 företag som analyserats under två år innan ett övertagande har skett. Vi diskuterar även 

kring resultatet från regressionen och dess betydelse för våra hypoteser. 

Kapitel 5 - Diskussion av resultat 

I följande kapitel tillämpas såväl tidigare forskning som teorier för att diskutera undersökningens 

resultat. Även undersökningens hypoteser återkopplas till, i ljuset av våra resultat. 

Kapitel 6 - Studiens bidrag och begränsningar 

I detta sista kapitel läggs undersökningens slutsats fram och ställs i relation till undersökningens syfte. 

Även bidrag, begränsningar och förslag till vidare forskning redovisas. 
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2. Teori  

I den här delen av arbetet redogörs för begrepp och teorier som är relevanta inom området.  Först 

belyses begreppet övertagande och typer av övertaganden. Sedan följer en redogörelse av 

resultatmanipulering, samt teorier som förklarar resultatmanipulering. Kapitlet avslutas med att 

incitament för resultatmanipulering vid övertaganden lyfts fram och en sammanfattning och 

sammanställning av de hypoteser som ifrågavarande studie kommer att testa presenteras. 

2.1 Fientliga och välvilliga övertaganden 

Ett företagsförvärv utgör en av de mest betydelsefulla och utmanande händelserna i dagens 

kapitalmarknadsekonomi, enligt Palmieri (2014). Forskaren förklarar att vid övertaganden erhåller det 

förvärvande företaget bestämmande inflytande över ett annat börsnoterat företag genom att förvärva alla 

eller de flesta av målföretagets aktier. Palmieri (2014) menar att denna transaktion ofta kännetecknas av 

täta och snabba förändringar i ägarstrukturen för målföretaget. 

Schnitzer (1996) skriver att det finns två olika typer av övertaganden: fientliga och välvilliga. Den största 

och för oss mest relevanta skillnaden mellan de två typerna består i att vid ett fientligt övertagande lägger 

köparen anbud direkt till aktieägarna i målbolaget utan att kommunicera med företagsledningen. I detta 

fall bestämmer varje aktieägare huruvida uppköp ska ske eller ej (a.a.). Enligt Palmieri (2014) råder 

målföretagets ledning aktieägarna att avvisa anbudsgivarens bud vid fientliga övertaganden. Vid 

välvilliga övertaganden ska uppköpet vara godkänt av både aktieägare samt företagsledningen 

(Schnitzer, 1996) och i detta fall argumenterar ledningen för genomförandet av transaktionen (Palmieri, 

2014). 

Bugeja (2007) hävdar att vid fientliga övertaganden har det förvärvande företaget inte tillgång till 

insiderinformation om målet och deras beslut om prissättningen baseras på allmänt tillgänglig finansiell 

information. Vid denna typ av övertagande står budgivaren inför informationsasymmetri över "det sanna 

värdet" (a.a.). Vid ett välvilligt övertagande kan det förvärvande företaget minska nivån av 

informationsasymmetri genom att utföra företagsbesiktning, skriver Bugeja (2007). Vid fientliga 

övertaganden måste en budgivare däremot förlita sig på målföretagets finansiella rapporter, fortsätter 

forskaren. Bugeja (2007) poängterar att graden av tillit och förtroende för denna offentligt tillgängliga 

information kommer att påverkas av den upplevda kvaliteten i det finansiella uttalandet. 
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2.2 Begreppet resultatmanipulering 

Det finns flera definitioner av resultatmanipulering som tillämpas i forskningslitteraturen på området. 

Dechow och Skinner (2000) påpekar detta och tar användning av Schipper (1989) samt Healy och 

Wahlen (1999) för att markera de varianter som förekommer gällande begreppets innebörd. Schipper 

(1989) menar att resultatmanipulering innefattar en medveten påverkan på den externa redovisningen i 

syfte att nå egna förmåner. Healy och Wahlens (1999) reviewartikel citeras ofta i litteraturen kring 

resultatmanipulation och det är främst den definition av fenomenet de lägger fram som senare forskare 

hänvisar till. Enligt Healy och Wahlen (1999) sker resultatmanipulering när ledningen för ett företag, 

genom den finansiella redovisningen, manipulerar resultatet för att på så sätt missleda intressenter eller 

andra externa aktörer för att genom det tillgodogöra sig fördelar. Detta kan till exempel ske genom att 

en tillgångs livslängd uppskattas till ett värde som ger den största fördelen för det aktuella företaget i 

den aktuella situationen. 

På grund av vad som härleds utifrån dessa två definitioner kan begreppet innefatta såväl bedrägeri som 

”aggressiva redovisningsval” som likväl håller sig inom det rådande regelverkets gränser (Dechow & 

Skinner, 2000). Erickson, Hanlon och Maydew (2006) avviker något från denna definition genom att 

särskilja resultatmanipulering och bedrägeri som skilda fenomen, men menar också att den enda 

egentliga skillnaden mellan resultatmanipulering och bedrägeri är att det förstnämnda håller sig inom 

lagens ramar, medan den sistnämnda rör sig utanför. Denna distinktion är även i linje med den Brown 

(1999) gör. Ett uppdagande av resultatmanipulering innebär dock inte nödvändigtvis ett avslöjande av 

en brottslig aktivitet (Brown, 1999; Dechow & Skinner, 2000; Erickson et al., 2006). I likhet med många 

andra arbeten inom området kommer dock vårt bruk av begreppet att hålla sig inom de ramar som Healy 

och Wahlen (1999) utstakar. 

Den rationella följden av graden av autonomitet som företag besitter gällande redovisning är att dessa 

företag söker dra största möjliga nytta ur de alternativ som ges avseende resultatet. Graden av 

manipulation tenderar att begränsas av den rådande lagstiftningen och av den grad till vilken 

företagsredovisningen granskas (Zang, 2012). Att en viss flexibilitet är en del av systemet är inte utan 

grund. Den ger möjlighet att periodisera redovisningen för att på så sätt ge en rättvis bild av företagets 

ekonomiska situation i enlighet med Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Det innebär därmed att 

flexibiliteten i sig inte är av ondo, utan har en vital funktion. Detta, menar Dechow och Skinner (2000), 

innebär att flexibiliteten varken är möjlig eller önskvärd att eliminera från processen, eftersom flexibilitet 
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och formbarhet skänker redovisningen de möjligheter som behövs för att periodiserad redovisning ska 

vara till nytta eller ens möjlig. 

2.3 Teorier som förklarar resultatmanipulering 

2.3.1 Agent-principalteorin och informationsasymmetri 

Agent-principalteorin är aktuell vid välvilliga övertaganden eftersom transaktionen påverkas av att 

företagsledningen har incitament att handla i eget intresse och denna teori är därför användbar vid 

undersökning av förekomsten av resultatmanipulering. Denna teori förklarar relationen mellan 

företagsledningen och dess aktieägare samt andra utomstående intressenter (Jensen & Meckling, 1976; 

Pratt & Zeckhauser, 1991). De som äger organisationen, det vill säga aktieägarna, benämns principaler, 

och de som leder organisationen benämns agenter (a.a.). Agent-principalteorin baseras på två 

antaganden: att varje part handlar i sitt eget intresse och att agenten har tillgång till mer information än 

principalerna (Bosse & Philips, 2016). 

Vid resultatmanipulering utnyttjas principaler på grund av bristande insyn i företaget. Degryse, de Jong 

och Lefebvre (2014) samt Rousseau och Stroup (2015) hävdar att det råder informationsasymmetri 

beträffande den finansiella situationen mellan företagsledningen och utomstående intressenter. Akerlof 

(1970) säger att informationsasymmetri uppstår när olika individer inte har tillgång till samma mängd 

av information. Acharya och Lambrecht (2015) och Leuz et al. (2003) påstår att incitament till 

resultatmanipulering uppstår på grund av den informationsasymmetri som råder. 

Informationsasymmetri kan även råda mellan företag vilket har betydelse vid till exempel 

företagsuppköp eftersom både förvärvaren och målföretaget kan manipulera sina resultat för att få ut den 

största nyttan av sammanslagningen. Das och Sengupta (2001) skriver att varje företag har mer kunskap 

om sig självt än potentiella partners, vilket innebär att agent-principalteorin är applicerbar även vid 

företagsövertaganden och förklarar möjligheten till förekomsten av resultatmanipulering vid 

företagsförvärv.  

Agent-principalteorin kritiseras av Donaldson och Davis (1991). Forskarna skriver att modellen baseras 

på att agenter är ständigt egocentriska och agerar för att maximera sin egen ekonomiska vinning och att 

teorin bygger på idén att det alltid finns konflikt mellan ägare och förvaltare. Donaldson och Davis 

(1991, s. 51) menar att det även finns andra ”modeller av människan”, som inte strävar efter finansiell 

vinst. Forskarnas andra anmärkning består i att teorin inte tar hänsyn till personliga relationer mellan 
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agenter och principalen, vilka kan vara faktorer som påverkar agenternas beteende. Wiseman, Cuevas-

Rodríguez och Gomez-Mejia (2012) påstår att för att agent-principalteorin ska kunna tillämpas måste 

hänsyn till olika sociala faktorer, såsom tillfredsställelse eller tillit, tas upp. 

2.3.2 Stewardshipteorin 

Stewardshipteorin är alternativteori till agent-principalteorin, vilken kan kopplas till förekomsten av 

resultatmanipulering, eftersom den förklarar förhållandet mellan stewards och principals (Davis, 

Donaldson & Schoorman, 1997) där stewards besitter agentens roll i agent-principalteorin. Stewards är 

modeller av människan som försöker uppnå organisationens mål och stewards handlingssätt baseras på 

att kollektivistiskt beteende har högre nytta än att verka i eget intresse (Davis et al. 1997). Stewards drivs 

av möjligheten till självförverkligande och tillväxt, men även tillhörighet, och har mål som 

överensstämmer med principalens (a.a.). Davis et al. (1997) skriver att stewardshipteorin baseras på 

antagandet att det finns ett starkt samband mellan organisationens framgång och principalens 

tillfredsställelse, eftersom stewards genom sin prestanda inte bara skyddar aktieägarnas kapital utan 

också maximerar den (a.a). 

Vid välvilliga övertaganden vill målföretag underlätta uppköpstransaktionen och samarbetar därför med 

det köpande företaget (Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Morck et al., 1988). Detta innebär att det 

uppköpande företaget agerar både i eget intresse samt i det köpande företagets intresse samtidigt. Både 

agent-principalteorin och stewardshipteorin verkar manifestera sig i det här fallet, vilket går i linje med 

Lambrights (2008) påstående att agent-principalteorin och stewardshipteorin komplementerar varandra 

och därför inte ska bedömas som konkurrerande teorier.  

2.3.3 Signaleringsteori 

Signaleringsteori används för att minska informationsasymmetri mellan två parter (Connelly, Certo, 

Ireland & Reutzel, 2011; Spence, 2002), vilken uppstår på grund av att informationen alltid är ojämnt 

fördelad mellan olika individer (Akerlof, 1970). Denna teori kan tillämpas på många olika marknader 

(Connelly et al., 2011; Morris, 1987) och är därmed betydande vid undersökning av uppköp av företag. 

Det här beror på att målföretaget har tillgång till mer information om sig självt än någon annan entitet. 

Connely et al. (2011) skriver att när ena parten, en så kallad signalerare, lämnar information ifrån sig 

kan det positivt påverka signaleraren om informationen är trovärdig. Watson, Shrives och Marston 
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(2002) hävdar att de företag som befinner sig i goda finansiella situationer är villiga att skicka ut signaler 

om detta för att visa upp sina framgångar. Reuer och Raggozino (2012) påstår att signaler från målföretag 

kan hjälpa till att motverka negativa urvalsproblem och därmed ge parterna möjlighet att använda förvärv 

snarare än att ta hjälp av samriskföretag eller att undvika uppköpet helt. Forskarna konstaterar att 

signalens värde beror på vilka parter signalerna når. Med detta menar de att signalerna har större 

påverkan på det företag som deltar i transaktionen än konkurrerande företag. 

Målföretaget skickar i sin tur signaler om sitt resultat och sin finansiella situation genom balans- och 

resultatrapporter. Connelly et al. (2011) hävdar att dessa signaler även når andra utomstående parter som 

är intresserade av företagets information. Om företaget lämnar en rapport som visar ett svagt resultat och 

lägre lönsamhet skickar företaget signaler som troligen kommer att leda till minskad efterfrågan på 

kapitalplaceringar i företaget samt ett sänkt förtroende. 

2.4 Diskretionära periodiseringar 

Bakomliggande teorier som förklarar förekomsten av resultatmanipulering kan alltså identifieras, 

kartläggas och appliceras på manipulerande företag. Men vilka metoder finns att ta till för företag som 

önskar att manipulera sitt resultat? Det finns en mängd alternativ som kan förklara det. Enlig Mohanram 

(2003), innefattar dessa metoder ofta ett skifte av redovisningsmetod och för att på så sätt tillgodogöra 

sig fördelar som inte hade varit tillgängliga om detta skifte inte skett. Detta, konstaterar forskaren, 

innebär att det är svårt för utomstående att urskilja huruvida manipulation skett eller om det är frågan 

om ett legitimt skifte av metod med ett legitimt syfte. Detta gör i sin tur att det blir förhållandevis enkelt 

för manipulerande företag att gå oupptäckta. Mohanram (2003) lägger fram exemplet med Southwest 

Airlines, vilka ökade den ekonomiska livslängden från 20 till 25 år för att på så vis få minskade kostnader 

och därmed fortsatt ökande vinster. Andra exempel är minskade amorteringar och att redovisa kostnader 

som kapitalökningar istället för just kostnader. 

För att manipulera resultatet utan att involvera eller påverka den egentliga verksamheten kan alltså 

företagsledare bland annat ta periodiseringar till hjälp. Vid nyttjande av diskretionära periodiseringar för 

att manipulera resultatet involverar ledningen sig aktivt i redovisningsprocessen genom att påverka 

bedömningar och val av metoder och principer, enligt Kothari, Mizik och Roychowdhury (2016). På så 

sätt, menar forskarna, ger redovisningen en missvisande bild av företagets egentliga prestationer, 

situation och resultat utan att den egentliga verksamheten har påverkats. Resultatmanipulation genom 

diskretionära periodiseringar kan utföras genom att ändra uppskattning av avskrivningsperioder för fasta 
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tillgångar och på så vis få de kostnader man önskar att redovisa för att nå det resultat som önskas (Zang, 

2012). Även posten osäkra fordringar kan användas i detta syfte (Teoh, Wong, & Rao, 1998). 

Förekomsten av periodiseringar är inte utan grund, utan de har en given plats i redovisningen. 

Thomasson (2013) skriver att redovisningen ska ske på bokföringsmässiga grunder, och ska ta 

tidpunkten för affärshändelser i beaktande, vilket ofta kräver att inkomster och utgifter periodiseras. 

Periodiseringar kräver ett visst mått av uppskattning och flexibilitet, och graden till vilken 

uppskattningar får spela begränsas av graden av flexibilitet som finns i regelverket. Företagsledningen 

kan utnyttja detta system så långt som regelverket tillåter. Går de utanför detta riskerar företaget att 

myndigheter avslöjar bedrägeri vid granskning av redovisningen (Gunny, 2010). Graden till vilken 

diskretionära periodiseringar kan brukas begränsas alltså till viss del av det rådande regelverket. Att 

flexibiliteten är en viktig faktor för användandet av denna metod innebär att vissa branscher är mer 

lämpade än andra för att tillämpa denna metod, eftersom olika branscher verkar under olika 

förutsättningar och har olika poster vilka lämpar sig mer eller mindre bra för manipulering (Dechow & 

Dichev, 2002). Forskarna menar att den kvalitet, eller den grad till vilken periodiseringarna ger en rättvis 

bild, som redovisningen har är relaterad till den aktuella bransch företaget verkar i. Dechow och Dichev 

(2002) påpekar även att manipulation genom metoder som inte innefattar periodiseringar är vanligare 

när redovisningen och dess principer befinner sig under en högre grad av granskning. Detta torde tyda 

på att prevalensen av manipulering genom periodiseringar har ett negativt samband med graden av 

granskning, och i förlängningen flexibilitet. 

2.5 Incitament för resultatmanipulering 

De bakomliggande incitament och motiv som befrämjar resultatmanipulering och i vissa fall premierar 

företagsledare genom dess applikation är av varierande art, och i den litteratur som finns på området ges 

flera förslag. Exempel på dessa incitament kan vara en önskan att nå upp till eller överträffa finansiella 

mål (Burgstahler & Dichev, 1997; dos Reis, Lamounier & Bressan, 2015), att nå upp till eller överträffa 

de krav eller klausuler som ställs av långivare (Butt, Chamberlain & Sarkar, 2017; Jha, 2013), eller att 

positivt påverka den vinstrelaterade bonusen (Healy, 1985; Shuto, 2007). 

Burgstahler och Dichev (1997) finner i en undersökning att minskade vinster och förluster ofta 

manipuleras bort. De kommer fram till att 8-12 % av de undersökta företagen med små minskningar i 

vinst manipulerar för att istället kunna redovisa små vinstökningar, och att 30-44 % av företagen med 

något negativt resultat manipulerade för att kunna redovisa vinster. Forskarna föreslår två förklaringar 
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till varför denna manipulation skedde. För det första menar Burgstahler och Dichev (1997) att 

företagsledare undviker att redovisa förluster och minskade vinster för att undvika de kostnader som 

uppstår för företaget vid en sådan situation vid transaktioner med delägare. För det andra menar forskare 

att företagsledare ofta har en allmän aversion mot förluster och avtagande vinster (a.a.). 

De redovisningsbaserade krav som långivare ställer på de lånmottagande företagen är viktiga 

beståndsdelar av långsiktiga lånekontrakt för att långivaren ska vara villig att fortsätta i denna roll med 

de förutsättningar som råder (Butt et al., 2017). Därmed har företagsledare incitament att manipulera 

redovisningen på ett sätt som ger sken av att de möter dessa krav. Detta gäller dock främst om det 

förhåller sig så att de ligger strax under denna kravgräns. Ligger de längre under gränsen tenderar de 

enligt forskaren att manipulera vinster nedåt. Om företagsledare dock har makt och möjlighet att 

manipulera redovisningen kan dessa kontraktkrav förlora sin slagkraft, i och med att den information 

som är tillgänglig för långivaren genom redovisningen riskerar att inte ge en rättvisande bild på grund 

av risken för att manipulation har skett (Butt et al., 2017). Är långivarna medvetna om denna risk 

kommer de kräva en högre redovisad vinst än den som skulle utkrävas om manipulation kunde uteslutas 

(a.a.). Högre redovisade vinster, menar Butt et al. (2017), innebär högre lånekostnader, minskade 

investeringar och minskat värdeskapande. Företagsledarna har därmed också incitament att hålla 

resultatmanipuleringen på en nivå som inte är märkbar av långivare. 

Ett mer konkret och direkt incitament till resultatmanipulering är om den medför en direkt positiv 

ekonomisk fördel för medlemmarna i företagsledningen. Shuto (2007) genomför en undersökning i 

Japan där syftet är att undersöka huruvida ledningens oinskränkta redovisningsval påverkar ledningens 

ersättning och finner att så är fallet. Forskaren inleder med att påpeka att detta samband har påvisats i 

undersökningar från USA (Guidry, Leone & Rock, 1999), där bonussystem till ledningen är vanligt, men 

att i Japan är inte tillämpningen av ett sådant system lika utbrett, och därmed är detta samband möjligtvis 

inte lika tydligt i en japansk kontext. Som nämnt kunde dock ett samband urskiljas även i Japan. I företag 

där ledningen inte erhöll bonus används vinstminskande periodiseringar, och det motsatta gäller för 

ledningar som erhåller bonus. Dessa resultat pekar mot ett positivt samband mellan vinstökande 

redovisningsåtgärder och ledningens ersättning; ett incitament för resultatmanipulering kan urskiljas. 

2.5.1 Incitament för resultatmanipulering vid övertagande 

Att undersöka resultatmanipulering i olika kontexter är populärt hos forskarna (Campa & Hajbaba, 2016; 

Chen et al., 2016; Easterwood, 1998; Guan et al., 2004). Dock finns inte många arbeten som studerar 
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resultatmanipulering vid uppköp av företag. I de flesta fall tar inte dessa forskningsarbeten hänsyn till 

övertagandets karaktär. Dessutom ger dessa studier oeniga svar på frågan om företag manipulerar sina 

resultat uppåt eller nedåt. Studier som har undersökt förekomsten av resultatmanipulering i samband 

med övertaganden hävdar att chefer för målföretag vid fientliga och välvilliga övertaganden kan ha olika 

incitament för att manipulera resultatet. 

Lambrecht och Myers (2007) skriver att målföretag vid fientliga övertaganden tenderar att vara företag 

med låg lönsamhet, medan målföretag vid välvilliga övertaganden tenderar att vara företag med hög 

tillväxtpotential. När fientliga transaktioner genomförs får målföretaget oftast en ny ledningsgrupp, 

samtidigt med det sker omorganisation (Christie & Zimmerman, 1994; Palmieri, 2014). Detta sker i syfte 

att genomföra nya strategier och öka ledningsgruppens effektivitet (Healy et al., 1997; Morck et al., 

1988; Powell, 1997). Palmieri (2014) hävdar att det är ett snabbt och effektivt sätt för att åstadkomma 

förändringar i organisationen. För att motstå de stora ombildningarna och behålla sina positioner inom 

företaget har företagets ledningsgrupp incitament att justera resultatet uppåt och övertyga målaktieägare 

att inte genomföra transaktionen. 

Välvilliga transaktioner uppstår när båda parterna vill att transaktionen ska genomföras (Dahya & 

Powell, 1998; Mörck et al., 1988; Palmieri, 2014). Vid välvilliga övertaganden behåller ledningsgruppen 

oftast sitt jobb efter transaktionen (Dahya & Powell, 1998; Morck et al., 1988) och fortsätter att driva 

samma strategiska mål efter sammanslagningen. För att underlätta transaktionen kan förvaltare av 

målföretag ha incitament för att minska resultatet under tiden före transaktionen och att rapportera bättre 

resultat efter sammanslagningen, påstår Ben-Amar och Missonier-Piera (2008). Även Anagnostopoulou 

och Tsekrekos (2015) hävdar att de företag som vill bli uppköpta och inte misstycker till transaktionens 

genomförande manipulerar sitt resultat nedåt i många fall. 

Christie och Zimmerman (1994) är en av de första som undersökte resultatmanipulering i en 

övertagandekontext i syfte att ersätta ledningsgruppen på grund av deras bristfälliga prestanda. Den 

empiriska studien visar att chefer för företag som är mål för övertagandeförsök tenderar att vara mer 

benägna att justera resultatet uppåt under året innan uppköpet än företag i samma bransch som inte är 

mål för uppköp. Enligt Christie och Zimmerman (1994) förklaras denna resultatmanipulering med att 

företagscheferna i målföretagen vill dölja sin låga prestanda. Forskarna menar att ledningsgruppen vill 

ge sken av till aktieägarna att företagets finansiella situation är god och att uppköpstransaktionen därmed 

inte är nödvändig.  
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Easterwood (1998), som använder ett urval av 110 amerikanska företag mellan åren 1985-1989, 

rapporterar stöd för påståendet att målföretag systematiskt ökar rapporterat resultat ett kvartal före och 

ett kvartal efter inledandet av en uppköpstransaktion. Forskarens resultat är statistiskt signifikanta för 

kvartalet som föregick övertagandet. Detta resultat gäller dock snarare för fientliga än för välvilliga 

övertaganden, påpekar Easterwood (1998). Forskarens förklaring till varför resultatmanipulationen sker 

går i linje med Christie och Zimmermans (1994) och Palmieris (2014) förklaring att ledningsgruppen 

manipulerar sitt resultat uppåt för att undvika att uppköpstransaktionen sker och de får på så sätt behålla 

sina jobb. Easterwood (1998) menar också att vid välvilliga övertaganden behåller ledningsgrupper ofta 

sina tjänster och ser uppköpstransaktionen som en synergi, en vinnande situation för både målföretag 

och det övertagande företaget. Därför manipuleras inte resultat uppåt vid välvilliga övertaganden i 

samma utsträckning som vid fientliga övertaganden (a.a.). 

Erickson och Wang (1999) studerar diskretionära periodiseringar i ett urval av 119 sammanslagningar 

mellan 1985-1990. De finner emellertid inget stöd för att målföretag manipulerar sina resultat, trots att 

de antar att målföretag skulle kunna ha incitament att öka vinsten före fusionen för att öka 

transaktionspriset. Dock påpekar forskarna att de har uteslutit alla fientliga uppköp från urvalet eftersom 

en förhandling om transaktionspriset inte är lika aktuellt vid denna typ av övertagande som vid andra 

typer. 

Eddey och Taylor (1999), som studerar ett urval av 43 bud vid övertagande av australiska företag mellan 

1986-1991, granskar förekomsten av resultatmanipulering hos målföretag från de budaccepterande och 

budvägrande grupperna. Dock finner inte heller dessa forskare stöd för påståendet att resultat justeras 

uppåt innan en uppköpstransaktion. Däremot finner de att obetydliga negativa diskretionära 

periodiseringar sker i företag för vilka styrelseledamöter rekommenderar att budet accepteras och att 

signifikanta negativa diskretionära periodiseringar sker i företag för vilka styrelseledamöterna 

rekommenderat aktieägarna att avslå budet. Forskarna anser att förklaringen till detta är att i det första 

fallet vill styrelseledamöterna visa för aktieägarna att företagets finansiella situation går i fel riktning 

och för att förbättra den är uppköpstransaktionen nödvändig och att det därför ligger i aktieägarnas 

intresse att godkänna transaktionen. I det andra anser forskarna att förklaringen ligger i att resultatet 

justeras nedåt för att visa det köpande företaget att företagets finansiella situation är svag och på så sätt 

övertyga det köpande företaget att avstå från transaktionen (a.a.). 

Chen et al. (2016) tar också upp incitament för resultatmanipulering i en övertagandekontext. Forskarna 

har i sin studie kommit fram till att en manipulerad nedåtjustering av resultatet i vanliga fall resulterar i 
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en senare artificiell uppgång av resultatet. Stämmer detta ger det ett incitament hos det uppköpande 

företaget att justera resultatet nedåt innan övertagandet för att efter övertagandet kunna visa på positiva 

synergier och därmed potentiellt ökande vinster. Dock är incitamenten för målföretagen att 

resultatmanipulera inte lika uppenbara enligt Chen et al. (2016).  

2.6 Sammanfattning och hypotesuppställning 

Tidigare studier visar att det finns samband mellan resultatmanipulering och uppköp av företag (Campa 

& Hajbaba, 2016; Easterwood, 1998; Guan et al., 2004). De flesta av dessa studier fokuserar främst på 

resultatmanipulering vid fientliga sammanslagningar och visar att resultatmanipulering sker inom ett år 

innan ett övertagande (till exempel Campa & Hajbaba, 2016; Christie & Zimmerman, 1994). Vi 

konstaterar att det finns få studier kring resultatmanipulering i samband med välvilliga övertaganden. 

Detta gäller speciellt i Europa, där välvilliga övertaganden är mer vanligt förekommande än fientliga 

(Schneper & Guillén, 2004). Genom de undersökningar som gjorts, vilka förvisso inte har haft ett fokus 

på Europa, har det uppdagats att det inte råder brist på incitament för företagsledare att manipulera sina 

resultat. Dessa incitament, vore de bonusrelaterade, ämnade att nå ett finansiellt mål eller ha andra 

grunder, förefaller vara allmängiltiga i den marknadsekonomiska miljön. Vi anser det därför troligt att 

liknande incitament för manipulation av resultaten även torde driva företagsledare i andra delar av 

världen att även de nyttja manipulation till sin vinning. Vi förväntar oss därför att målföretag manipulerar 

sina resultat även vid välvilliga övertaganden i Europa, vilket leder oss till vår första hypotes:   

H1. Målföretag manipulerar sina finansiella resultat under året innan välvilliga övertaganden. 

De flesta studier på området undersöker övertaganden i USA, där de flesta övertaganden är fientliga, 

och kommer fram till att målföretag i denna kontext tenderar att justera sina resultat uppåt innan 

förvärvet (Campa & Hajbaba, 2016; Easterwood, 1998; Guan et al., 2004). Anagnostopoulou och 

Tsekrekos (2015) menar att företag som vill bli uppköpta har tendens att manipulera resultatet nedåt. 

Vid välvilliga övertaganden är båda parter intresserade av att transaktionen ska genomföras, i motsats 

till vad som sker vid fientliga övertaganden. På grund av detta faktum innebär det att incitamenten för 

företagsledningen i målföretag vid välvilliga övertaganden att manipulera sina resultat skiljer sig från de 

incitament som ledningen för målföretag vid fientliga övertaganden har för att manipulera sina resultat.  

Inom agent-principalteorin antas båda parter, det köpande företaget och målföretaget, handla i eget 

vinstmaximerande intresse (Bosse & Philips, 2016). Vid välvilliga övertaganden vill dock målföretag 

ofta underlätta uppköpstransaktionen och utnyttjar informationsasymmentrin för att genomföra 
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handlingar som leder till fördelar för båda parter. Dessa handlingar finner stöd i stewardshipteorin (Ben-

Amar & Missonier-Piera, 2008; Morck et al., 1988). För att underlätta uppköpstransaktionen kan 

företagsledningen justera resultatet nedåt ett år innan övertagande (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 

2015). Resultatet kan justeras nedåt även i syftet att visa högre resultat efter uppköpstransaktionen (Chen 

et al., 2016). Detta påstående leder oss till vår andra hypotes: 

H2. Målföretag manipulerar sina finansiella resultat nedåt under året innan välvilliga övertaganden. 
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3. Metod 

I det här kapitlet beskrivs det tillvägagångssätt som använts vid genomförandet av studien och 

motivering för val av metod för beräkning av resultatmanipulering läggs fram. Även en redogörelse för 

de modeller och data som används i studien presenteras. Avslutningsvis genomförs en metoddiskussion, 

och metod- och källkritik avhandlas. 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Detta arbete är kvantitativt i sin karaktär och vilar mot en positivistisk grund. Inom den positivistiska 

sfären värderas objektivitet, enligt Bryman och Bell (2011), och ska därmed vara värderingsfri. I vår 

egenskap som forskare och författare kan våra egna subjektiva värderingar ha ett inflytande i vårt arbete 

(Lewis, Saunders & Thornhill, 2009). Detta kan leda till att läsare kan se skäl i att anklaga oss för 

partiskhet (a.a.). För att motverka detta redovisar vi nedan de forskningsfilosofiska grunder vi står på, 

de metodval vi gjort samt det praktiska genomförandet av studien. 

3.1.1 Forskningsfilosofi  

Vid en undersökning som ämnar nå en förklaring, och i viss mån beskrivning av mänskligt beteende, är 

en positivistisk syn på samhällsvetenskap den bäst lämpade (Bryman & Bell, 2011). Eftersom vår 

undersökning stämmer väl in på såväl detta kriterium som de som följer nedan anser vi att detta är en 

lämplig forskningsfilosofi för oss att grunda detta arbete på. Benämningen ”positivism” kom sig 

ursprungligen av tanken att vetenskapen ska grunda sig på positiva erfarenheter, alltså genom 

observerbara företeelser och varanden, vilket kan benämnas som fenomenalism (Bryman & Bell, 2011; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

Gällande det praktiska utförandet av en undersökning i positivistisk anda innebär positivism ett fokus 

på ett objektivt förhållningssätt gentemot forskningen som procedur och insamlandet och analys av data. 

I vår roll som forskare ska därmed objektivitet var ett ledord i syfte att undgå att vilseleda oss själva eller 

läsaren. Relaterat till positivismens tonvikt på objektivitet är att den positivistiska metoden, som 

Sohlberg och Sohlberg (2013) uttrycker det, i praktiken ofta har en materialistisk ståndpunkt. Det kan 

utifrån detta ställningstagande därmed antas att det finns ett rätt svar på en specifik fråga, vilket nås fram 

till genom objektivt iakttagande. Sohlberg och Sohlberg (2013) påpekar även att positivismen strävar 
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efter att söka samband mellan fenomen eller sakförhållanden. Även detta sammanfaller bra med vårt 

arbetes syfte, där ett samband mellan vänliga övertaganden och resultatmanipulation ligger i fokus.  

3.1.2 Forskningsansats 

Vi har i detta arbete valt en deduktiv ansats, viken är en typ av angreppssätt inom positivismen (Bryman 

& Bell, 2011). Detta är också den vanligaste uppfattningen kring hur teori och praktik förhåller sig till 

varandra inom samhällskunskapen (a.a.). Vid applikation av deduktiv teori dras utifrån den redan 

existerande teorin och principer logiska slutsatser (a.a.). Deduktiva slutsatser, dragna till sin spets, är 

slutsatser som nödvändigtvis är sanna förutsatt att premisserna är sanna (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Dessa slutsatser benämns syllogismer. I forskningsmetodiken hårdras dock sällan detta förhållningssätt 

mellan premisser och slutsatser, utan till syvende och sist bottnar den deduktiva ansatsen inom 

forskningsmetodiken i att logiska slutsatser dras utifrån redan existerande teori (a.a.). Dessa slutsatser 

yttrar sig då i hypoteser vilka sedan granskas empiriskt (Bryman & Bell, 2011). På så sätt testas den teori 

vilken låg till grund för hypoteserna. I och med att vi utifrån existerande teori har ställt upp hypoteser 

vilka vi ämnade testa gällande huruvida de är sanna eller ej faller vår metod under termen hypotetiskt-

deduktiv metod (Sohlberg & Sohlberg, 2013) 

 

Figur 1. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2011, s. 31) 

I kapitel två presenterades tidigare forskning och redan existerande förklarande teorier kring 

resultatmanipulering utifrån vilka två hypoteser deducerades. Vi genomförde sedan en undersökning 

genom vilken vi fick fram data från databaserna. Dessa data sammanställdes statistiskt varpå ett resultat 

nåddes vilket bekräftade våra hypoteser. I enlighet med den hypotetiskt-deduktiva metoden sattes 

resultaten i relation till den existerande teorin för att urskilja huruvida teorin erfordrade omformulering 

eller ej då denna sätts i relation till våra resultat. Vi har därmed följt denna metod och hur den 

representeras ovan i figur 1 tämligen nära. Dock påpekar Bryman och Bell (2011) att den bild som vi nu 

målat upp av metoden ofta är en bättre beskrivning av de generella grunddragen av deduktiv metod, 

snarare än den faktiska metoden, och att avsteg från modellen ofta sker i andra undersökningar.  
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3.1.3 Forskningsstrategi  

Vad som avgör vilken strategi som är lämpligast att tillämpa för en undersökning är ofta sättet på vilket 

data samlas in och analyseras (Bryman & Bell, 2011). Med utgångspunkt i endast detta påstående passar 

den kvantitativa strategin oss bäst. Dock är kvantitativ forskning mer mångfacetterad än så. Kvantitativ 

forskning har ett deduktivt synsätt, har inkorporerat naturvetenskapliga normer och metoder, och 

tillämpar tolkningen att ”den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet” (Bryman & 

Bell, 2011, s. 49). Detta rimmar väl med vad Bryman och Bell (2011) senare påstår i samma verk och 

även med vad Yin (2007) påstår, vilka menar att forskare ofta inte skiljer mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod endast på grundval av informationens art, utan de skiljer även på dem utifrån filosofiska 

grunder. I den sammanställning Bryman och Bell (2011) gör för de forskningsfilosofiska kännetecknen 

för kvantitativ forskningsstrategi nämns en deduktiv ansats, en positivistisk kunskapsteoretisk inriktning 

och en objektivistisk ontologi. Detta stämmer väl överens med hur vår studie har genomförts och är 

utformad, varvid vi ansluter oss till den kvantitativa forskningsstrategin. 

Förutom dessa teoretiska argument för anammande av kvantitativ forskningsstrategi finns även faktumet 

att vi har blivit givna tillgång till en gedigen databas från vilken vi kunnat hämta våra data: Thomson 

Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream. Dessa data kommer i form av kvantifierbara 

redovisningsdata, vilket i enlighet med resonemanget ovan gör att en kvantitativ forskningsstrategi 

passade oss väl. 

3.1.4 Tidsperspektiv  

Eftersom vår undersökning innefattar en tidsaspekt i och med att vi undersöker resultatmanipulering hos 

målföretag under ett år och två år före ett välvilligt övertagande har vår undersökning en longitudinell 

karaktär avseende dess tidsmässiga dimension. Bryman och Bell (2011) förklarar att en undersökning 

med longitudinell design vanligtvis används för att beskriva förändringar genom att ett urval studeras 

vid minst två olika tillfällen för att på så sätt urskilja om en förändring skett. Undersökningen sträcker 

sig alltså longitudinellt i tiden. Bryman och Bell (2011) påpekar att en sådan design kan medföra 

problem. Dessa problem, menar författarna, kan uppenbara sig då urvalet skiljer sig mellan mättillfällena 

på grund av bortfall eller andra faktorer. I vårt fall kontrollerades för denna risk under urvalsprocessen 

då endast företag från vilka data har funnits tillgängliga under hela den tidsperiod vi har varit intresserade 

av har tagits med i undersökningen. 
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3.2 Empirisk metod  

3.2.1 Datainsamlingsmetod  

I vår studie använde vi sekundärdata i form av forskningsartiklar, tryckta böcker samt 

bokföringsinformation. Tillämpningen av sekundärdata i forskningsarbete har flera fördelar. Bryman 

och Bell (2011) hävdar att forskaren sparar tid och pengar, i jämförelse med om den skulle ha samlats 

av forskaren själv, och ger därmed mer tid för analys av data. Forskaren får även troligen data av god 

kvalitet, samt möjligheten att utföra tvärkulturella analyser (a.a.). Bryman och Bell (2011) påpekar att 

det även finns nackdelar med sekundärdata. De menar att man inte ska underskatta den tid som krävs för 

att lära sig att använda databaser för att på så sätt få tillgång till materialet. Den andra nackdelen är att 

man inte kan ha kontroll över information från sekundära källor (a.a). Bryman och Bell (2011) 

rekommenderar oss att vara extra noggranna med att kontrollera kvaliteten på mindre kända källor.  

De källor som vi använder i vårt arbete är högskolans databaser samt databaserna Thomson Reuters 

Eikon och Thomson Reuters Datastream. De för vår studie relevanta forskningsartiklar som vi hänvisar 

till sökte vi i första hand med hjälp av artikelsökmotorn Discovery, samt i databaserna Scopus, Academic 

Search Elite och Emerald. De sökord vi använde var “earnings management”, ”mergers and 

acquisitions”, “takeovers”, “friendly takeovers” och “hostile takeovers”. Även Google Scholar var till 

hjälp för att komma fram till artiklar som andra forskningsartiklar refererar till, vilket har gett oss 

möjlighet att utgå ifrån originalkällor i vårt arbete. De företag som har genomfört uppköp av andra 

företag och har blivit uppköpta i Europa år 2006-2016 har vi hittat i databasen Thomson Reuters Eikon. 

Sedan har vi hämtat all bokföringsinformation som vi behövde för att genomföra vår studie från 

databasen Thomson Reuters Datastream, vilken benämns som Datastream vidare i texten. 

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

Vår studie hade för avsikt att generalisera data för samtliga publika företagsförvärv inom Europa. 

Generalisering innebär att studieresultatet kan tillämpas till andra grupper än de som varit aktuella i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) skriver att för att resultatet ska kunna 

generaliseras måste urvalet vara så representativt som möjligt för att forskaren ska kunna påstå att 

resultatet gäller hela populationen och inte bara den grupp som undersöktes.   
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Tabell 1. Processen av urval 

Data Beskrivning Antal företag kvar 

Datum för avslutat uppköp 01 jan 2006 - 31 dec 2016 432471 

Region målföretag Europa 162249 

Region förvärvande företag Europa 128487 

Företagsförvärv Publika  3234 

Finansiella målföretag Exkludera   3015 

Typ av övertagande  Välvilligt  2890 

% av uppköp  Större än 50 % 2004 

Transaktionsvärde Minst 5 miljoner dollar 1563 

Utan RIC1) kod Exkludera 1055 

Dubbletter  Exkludera  1004 

Utan ICB2) kod, finans ICB Exkludera  736 

Utan redovisningsdata  Exkludera  323 

1) RIC står för  Reuters Instrument Code; 2) ICB står för Industry Classification Benchmark 

Processen av urval presenteras i tabell 1. För att få fram ett representativt urval har vi i vår studie 

inkluderat alla publika företag som har genomfört uppköp av andra företag och har blivit uppköpta i 

Europa under åren 2006 - 2016 när transaktionen var välvillig. Vi har valt att undersöka publika företag 

eftersom informationen kring dessa är mer allmänt tillgänglig, till skillnad från privata företag, där 

ledningen bara lägger ut till allmänt åtkomst de data de är intresserade av att visa upp (Arikan, 2005). 

Vi har även begränsat vårt urval till företag i Europa då det som vi tidigare nämnt tillämpas olika 

regelverk i olika delar av världen.  

Vidare exkluderade vi alla finansiella företag eftersom Gunni (2010) hävdar att företag inom denna 

bransch har särskilda redovisningsregler. Vi har även begränsat vårt urval till välvilliga transaktioner, 
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då syftet med vår studie är att undersöka förekomsten av resultatmanipulering vid just välvilliga 

övertaganden. I nästa steg i urvalet har vi valt att ha kvar alla transaktioner där andelen av uppköpet 

innefattar mer än 50 % av målföretaget, då vi i detta arbete intresserar oss av övertagande och inte bara 

uppköp. Enligt Investopedia (2017) tar det förvärvande företaget kontroll över målföretaget efter 

uppköp. Detta ofta genom att en majoritetsandel köps upp. Fagerström, Johansson och Lundh (2014) 

skriver att ett företag har ett bestämmande inflytande över ett annat företag när det äger mer än hälften 

av rösterna. Vi har även valt att ta bort alla transaktioner av företagsförvärv med ett värde som 

understiger 5 miljoner dollar för att på så sätt utesluta de fall som har oansenlig påverkan på resultatet. 

Slutligen har vi exkluderat alla målföretag som saknade Reuters Instrument Code (RIC), vilken behövs 

för att hämta bokföringsinformation från Datastream. Även de företag som har sålts flera gånger har vi 

tagit bort från urvalet eftersom systemet inte tillåter dubbletter av målföretag. Målföretag som saknade 

redovisningsdata har också eliminerats från urvalet.  

De 323 företag som har blivit kvar har vi bestämt oss för att dela upp på olika branscher. Gunny (2010) 

och Zang (2012) hävdar att fördelning på olika branscher ger ett mer generaliserbart resultat. Vi har valt 

att använda ICB-klassificering (Industry Classification Benchmark). Denna klassificering används 

globalt för att dela upp marknaden i specifika kategorier. De företag som saknade 

branschklassificeringskod i Datastream uteslöts från urvalet. Det lägsta antalet observationer som krävs 

per branschgrupp vid tvärsnittsanalys är 10 (Peasnell, Pope & Young, 2000). Eftersom bransch 6000 – 

Telecommunications endast innehöll 8 företag, alltså mindre än 10, togs den branschen bort från studien. 

Nedanför presenteras branschfördelning av målföretag som har varit med i studien. 

 

Figur 2. Branschfördelning av målföretag 
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3.3 Modellen för beräkning av resultatmanipulering med diskretionära periodiseringar 

I vårt arbete har vi valt att tillämpa The modified Jones model (1991) vilket är en av de mer allmänt 

vedertagna modellerna för beräkning av diskretionära periodiseringar (Walker, 2013). Modellen är en 

utveckling av The Jones (1991) model, i vilken totala periodiseringar delas upp på diskretionära och 

icke-diskretionära. The Jones (1991) model kritiseras för att den inte tar hänsyn till manipulering av 

intäkter, vilket kan leda till att resultatmanipulering påvisas trots att den inte finns. Det vill säga att den 

riskerar att leda till felaktiga resultat.  

The Jones (1991) model omdanades av Dechow et al. (1995), och blev efter denna utveckling benämnd 

The Modified Jones model. Dechow et al. (1995) skriver att de testade modellen mot andra populära 

modeller och påstår att The Modified Jones model (1991) har lättare att upptäcka resultatmanipulering 

och har högre grad av validitet i jämförelse med andra modeller. I denna modell beräknas diskretionära 

periodiseringar som skillnaden mellan totala periodiseringar och normala periodiseringar specifika för 

branschen (a.a.).  

Dechow et al. (1995) skriver att icke-diskretionära periodiseringar i The Modified Jones model beräknas 

som (Ekvation 1): 
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NDA – icke-diskretionära periodiseringar (normala, tillåtna) år   

1A – totala tillgångar på slutet av året 1  

REV – omsättning år  minus omsättning år 1  

PPE – materiella anläggningstillgångar år   

4321 ,,,  – branschspecifika parametrar 

För att uppskatta de branschspecifika parametrarna väljer vi att använda tvärsnittsanalyser. En 

tvärsnittsanalys innebär att koefficienterna beräknas på data för en viss bransch och ett visst år. Denna 

metod ger möjlighet till större mängd av observationer, men kritiseras för att den inte tar hänsyn till att 

olika företag i samma bransch kan ha olika nivåer på de icke-diskretionära periodiseringarna 
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(McNichols, 2000). Vi har valt att använda denna metod eftersom den är den mest pålitliga metoden för 

beräkning av icke-diskretionära periodiseringar, trots kritik (Peasnell et al., 2000), och leder till mindre 

bortfall.  

Totala periodiseringarna beräknas, enligt Dechow et al. (1995) som (Ekvation 2): 

TA = (ΔOmsättningstillgångar - ΔKassa) - (ΔKortfristiga skulder - ΔÅrets del av långfristiga skulder) 

- (Avskrivningar + Amorteringskostnader) 

De totala periodiseringarna inkluderar såväl icke-diskretionära (tillåtna) som diskretionära (icke-tillåtna) 

periodiseringar, och därför är det viktigt att urskilja den diskretionära komponenten. För att göra det 

använder vi The Modified Jones (1991) model. Denna modell inkluderar två förklarande variabler: 

intäkter och materiella anläggningstillgångar, vilka fångar förändringarna i icke-diskretionära 

periodiseringar (a.a.). Förändringar i intäkter tar hänsyn till icke-diskretionära förändringar av 

rörelsekapital, medan materiella anläggningstillgångar justeras för icke-diskretionära 

avskrivningskostnader (Jones, 1991; Perry och Williams, 1994).  

Den regressionsbaserade modellen för totala periodiseringar är (Ekvation 3):  
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TA  – totala periodiseringar 

  – error term 

Branschspecifika parametrar uppskattas genom linjär regression, där koefficienterna 51   tas fram 

med hjälp av minsta kvadratmetoden. I enlighet med tidigare forskning (Perry och Williams, 1994), 

divideras alla variabler i regressionen med Aτ-1 (d.v.s. totala tillgångar vid årets slut τ-1) för att minska 

heteroskedasticitetsproblemet i data.  

Avslutningsvis beräknas de diskretionära periodiseringarna som skillnaden mellan totala periodiseringar 

(TA) och icke-diskretionära periodiseringar (NDA) (Ekvation 4): 
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För att testa vår första hypotes (H1) börjar vi med att uppskatta total mängd av periodiseringar med hjälp 

av Ekvation 2. Vidare använder vi en tvärsnittsanalys och utför en regression i SPSS av Ekvation 3 med 

dummy-variabel “BRANSCH” för att hitta de branschspecifika koefficienterna. Därefter räknar vi fram 

de icke-diskretionära periodiseringarna för varje företag och år med Ekvation 1. Slutligen gör vi en 

beräkning av de diskretionära periodiseringarna med hjälp av Ekvation 4. All datahantering, förutom 

regressioner som utförs i SPSS, sker i programmet Excel. Vi förväntar oss att de absoluta värdena av 

diskretionära periodiseringar kommer att avvika från 0, vilket kommer att betyda att 

resultatmanipulering förekommer ett år innan välvilliga transaktioner. 

För att pröva hypotes 2 använder vi två metoder. Genom den första av dessa två metoder jämför vi 

medelvärdet på de diskretionära periodiseringarna året innan uppköpen och två år innan, då Campa och 

Hajbaba (2016) påstår att resultatmanipulering oftast förekommer ett år innan ett uppköp. Andra studier 

visar att det finns andra faktorer som påverkar förekomsten av resultatmanipulering, till exempel 

bolagsstorlek (Barua, Davidson, Rama & Thiruvadi, 2010; Lakhal, Aguir, Lakhal & Malek, 2015). För 

att minska påverkan av andra faktorer än uppköpstransaktionen på vår bedömning av resultatet har vi 

valt att använda den mängd av diskretionära periodiseringar som kan upptäckas två år innan uppköp som 

kontrollvärde och jämföra mängden av diskretionära periodiseringarna året innan uppköpet med 

kontrollvärde. För att urskilja de diskretionära periodiseringarna två år innan ett uppköp utförde vi 

ytterligare en regression med data för samma företag. Slutligen jämför vi medelvärdet på de 

diskretionära periodiseringarna. Vi förväntar oss att medelvärdet på de diskretionära periodiseringarna 

får ett negativt värde, vilket betyder att företagens resultat justeras nedåt. Vi förväntar oss även att 

medelvärdet på diskretionära periodiseringar året innan ett välvilligt övertagande blir lägre än 

medelvärdet på de diskretionära periodiseringarna två år innan, vilket kommer att peka mot att det är 

just uppköpet som påverkar att företagets resultat justeras nedåt. 

Den andra metoden, som utförs i syfte att fånga skillnaden mellan resultatmanipulering ett år innan och 

två år innan ett välvilligt övertagande, genomförs genom ytterligare en regression i enlighet med 

föregående forskning (Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Guan et al., 2004). Regressionen genomförs 

enligt Ekvation 5 med kontrollvariablerna skuldsättningsgrad, avkastning på eget kapital, 

nettokassaflöde, logaritmerade totala tillgångar och en dummy-variabeln YEAR, där två år innan ett 

välvilligt övertagande får värdet 0 och ett år innan ett välvilligt övertagande får värdet 1. 
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Ekvation 5: 

ii YEAROCFROEDTEADA   654321 log  

 A – totala tillgångar 

DTE – skuldsättningsgrad 

ROE – avkastning på eget kapital 

OCF – nettokassaflöde 

YEAR - en dummy-variabeln, där två år innan ett välvilligt övertagande får värdet 0 och ett 

år innan ett välvilligt övertagande får värdet 1. 

3.4 Analysmetoder 

För att analysera data i vårt arbete har vi valt att använda statistikprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Det är ett program som funnits en längre tid (Andersson, Jorner & Ågren, 2007) 

och det används ofta för att analysera data inom samhällsvetenskapen (Bryman & Bell, 2011).  

För att pröva Hypotes 1 och 2 använder vi multipel regressionsanalys, vilket är användbart när man har 

två eller fler förklarande variabler (Körner & Wahlgren, 2006). Det finns flera förutsättningar och villkor 

som måste uppfyllas för att regressionen ska vara meningsfull att använda (De Veaux, Velleman & Bock, 

2016).  

Vid utföranden av regressionsanalyser bör det fastställas och kontrolleras att de oberoende variablerna 

inte har en stark korrelation med varandra. Om korrelationen är hög uppstår problemet som kallas 

multikollinearitet (Körner & Wahlgren, 2006). Djurfeldt och Barmark (2009) skriver att detta problem 

kan kontrolleras med hjälp av en korrelationsmatris och VIF (Variance Inflation Factors). I 

korrelationsmatrisen mäts samband mellan variablerna med hjälp av Pearsons korrelation. Pearsons 

korrelationskoefficient är ett värde mellan -1 och 1 (Bryman & Bell, 2011). Ju närmare koefficienten 

ligger 0 desto svagare är sambandet (a.a.). Däremot finns inte någon riktig gräns för när en variabel inte 

bör användas i en studie, men i likhet med andra forskare (Baboukardos & Rimmel, 2016; Djurfeldt & 

Barnmark, 2009) har vi valt att r inte ska överstiga 0,8 eftersom det tyder på en stark korrelation. VIF 

har inte heller någon tydlig gräns för acceptabel nivå. Till exempel nämner Andersson, Jorner och Ågren 

(2007) att VIF under 10 är acceptabel, men Djurfeldt och Barmark (2009) säger att även ett VIF som är 
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så lågt som 2,5 kan orsaka problem. Vi har kontrollerat korrelationen mellan de oberoende variablerna 

med hjälp av båda metoderna och har inte hittat något stark samband, då alla korrelationskoefficienter 

ligger under 0,8 och det största värdet på VIF är 1,46. 

Ytterligare en förutsättning är att residualerna har en jämn spridning (De Veaux et al., 2016). Problemet 

som uppstår vid ojämn spridning av residualer kallas för heteroskedasticitet (Djurfeldt & Barmark, 2009) 

och kan leda till att en modell som är grundad på regressionsanalys är felaktig och kommer att ge ett 

icke sant resultat. För att undvika detta problem divideras alla variabler på totala tillgångar, det vill säga 

transformeras (Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008). 

Avslutningsvis bör det kontrolleras om regressionsmodellen är bra och användbar (De Veaux et al., 

2016). Denna förutsättning kontrolleras med hjälp av en ANOVA-tabell och testvariabel F. När F har 

ett stort värde är P-värdet litet och modellen är tillräckligt bra för tillämpning (a.a.). Vi anser att båda 

modeller i vår studie uppfyller även detta kriterium. 

I vår studie har vi även använt Students t-test. Detta test används vid hypotesprövning för att se huruvida 

det föreligger en skillnad mellan två populationer eller inte (De Veaux et al., 2016). Två förutsättningar, 

nämligen oberoendet mellan data samt normalfördelning av data, måste vara uppfyllda för att resultatet 

ska ge en rättvisande bild. Förutsättningen gällande ett slumpmässigt urval anser vi vara uppfyllt då vi 

har använt data från de företag som fortfarande fanns kvar efter att alla urvalskriterier var uppfyllda. Det 

vill säga vi har inte själva valt vilka företag som ska bidra med de data som används i studien, utan 

urvalet är ett resultat av de nödvändiga urvalskriterierna. Normalfördelningen kontrollerades och tester 

prövades både med outliers och borttagna outliers och gav likvärdiga resultat. Eftersom resultatet inte 

påverkats av outliers valde vi att presentera resultatet utan borttagna outliers för att undvika ytterligare 

bortfall. 

De signifikansnivåer som presenterades i studien är 1 %, 5 % och 10 % i likhet med föregående forskning 

(Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015; Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Eddey & Taylor, 1999). Vi 

har dock valt att använda 5 % signifikans som acceptansnivå vid prövning av hypoteser då en högre 

signifikansnivå ger större risk för att felaktiga slutsatser dras (Bryman & Bell, 2011) och är enligt 

Denscombe (2016) den högsta acceptansnivån inom samhällsvetenskapen. 
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3.5 Kvalitetskriterier 

Kritik har i vardagligt tal ofta en negativ anstrykning på den mot vilken kritiken är riktad, enligt Eriksson, 

Hultén och Hultman (2007). Men författarna påpekar också att ett ihållande kritiskt förhållningssätt 

gentemot kunskap och värderingar innebär ett ständigt sökande efter bättre lösningar och svar som ligger 

närmare sanningen. Därför är det viktigt att vi som forskare då även förhåller oss kritiska till vår 

forskning. För att kontrollera att vårt arbete når upp till en viss standard och därmed kan motstå en kritisk 

granskning av dess kvalitet har vi tagit hjälp av de kvalitetskriterier som ofta används vid bedömning av 

företagsekonomisk forskning. Dessa kriterier är enligt Bryman och Bell (2011) reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet. 

Ett arbetes grad av reliabilitet bestäms enligt Bryman och Bell (2011) utifrån till vilken grad de 

mätningar som genomförts kan anses som trovärdiga i ljuset av de metoder som använts. Detta innebär 

att ett arbete med en hög grad av reliabilitet redovisar resultat vilka stämmer väl överens med de resultat 

en självständig studie utförd av andra än forskarna själva skulle redovisa. Detta innebär då att även 

metoder och mätobjekt måste vara redovisade i rapporten. En bristfällig beskrivning av metoder ger en 

lägre reliabilitet. Yin (2007) lägger särskild vikt vid att betona att det är metoderna och genomförandet 

som ska vara de samma. Om samma resultat nås utan att metoden är identisk finns inget belägg för att 

påstå att arbetet har en hög grad av reliabilitet. En särskilt viktig reliabilitetsfaktor i vårt fall är den som 

av Bryman och Bell (2011) benämns ”stabilitet”. Ett resultat med hög stabilitet förändras lite eller inte 

alls över tiden för ett specifikt urval. Det faktum att vi har använt oss av data som ligger ”låsta” i 

historien, lagrade i databaser, och är därmed inte föränderliga beträffande deras värden ger vårt 

dataunderlag onekligen goda förutsättningar för ett stabilt resultat. 

Har ett arbete validitet innebär detta att de mått som används i undersökningen faktiskt mäter vad de är 

menade att mäta (Bryman & Bell, 2011). Detta betyder att mätningarna är korrekt utförda genom för 

syftet i fråga adekvata mätmetoder. För att undersöka och analysera resultatmanipulering har vi tagit 

användning av metoder som tidigare har provats och sedan rekommenderats av forskare (Dechow et al., 

1995). Därför har vi förtroende för att våra metoder har en tillräckligt hög grad av validitet, och därmed 

även reliabilitet för att ge oss en bild av verkligheten som faktiskt även speglar denna på ett så nära 

korrekt sätt som möjligt.  

För att undersöka förekomsten av resultatmanipulering har vi tagit hjälp av beprövade metoder. För att 

kunna undersöka förekomsten av resultatmanipulering genom diskretionära periodiseringar måste vi 



 

31 

 

kunna urskilja dessa från normala, icke-diskretionära, periodiseringar. För att göra detta har vi använt 

oss av The Modified Jones model. Som nämnt ovan har Dechow et al. (1995) granskat diverse modeller 

vilka testar förekomsten av diskretionära periodiseringar hos företag och kom då till slutsatsen att den 

modell som bäst upptäcker diskretionära periodiseringar är The Modified Jones model. Vidare har vi 

uppmärksammat att många undersökningar liknande vår egen har använt sig av just denna modell, även 

inkluderat undersökningar som gjorts på senare år (Chen, Thomas & Zhang, 2016; Li-Lun & Yu-Ting, 

2016; Trejo-Pech, Weldon & Gunderson, 2016; Widiatmoko & Mayangsari, 2016). Detta talar för att 

Modified Jones model är en allmänt vedertagen modell som är relativt tillförlitlig och som har goda 

chanser att ge vår undersökning reliabilitet och validitet.  

Det tredje kriteriet är replikerbarhet. En undersökning där graden av replikerbarhet är hög är resultaten 

opåverkade av eventuell partiskhet från forskarens sida. Bryman och Bell (2011) påpekar att replikation 

ofta anses som en viktig del av forskningsverksamheten inom samhällsvetenskapen vid kvantitativa 

undersökningar; viktigare än inom motsvarande naturvetenskapliga undersökningar. Detta, menar 

författarna, kommer sig av att forskarens värderingar har ett större genomslag i undersökningar som 

berör sociala fenomen, i jämförelse med liknande naturvetenskapliga undersökningar då forskaren 

undersöker något som denne själv inte har lika stor risk eller möjlighet att påverka. Bristande 

replikerbarhet, påpekar Bryman och Bell (2011) riskerar att påverka arbetets reliabilitet negativt. För att 

ge studien en god replikerbarhet ska studien inkludera en tydlig redovisning av metoder till den grad att 

det är möjligt att utifrån denna beskrivning kunna replikera undersökningen och nå samma resultat 

(Bryman & Bell, 2011). Vi bedömer att utifrån vad som framgått av vårt metodkapitel kommer det vara 

fullt möjligt att replikera vår undersökning, och arbetet uppfyller därmed detta kriterium.  

3.6 Källkritik  

För att undvika att hämta information och data från bristfälliga källor och därmed riskera att grunda våra 

argument på instabila fundament är källkritik en viktig aspekt genom hela arbetet. I teoriavsnittet gjordes 

en genomgång av existerande teori och forskning kring resultatmanipulering vilken i det närmsta var 

uteslutande grundad på vetenskapliga artiklar. Bryman och Bell (2011) menar att ett vanligt 

kvalitetsattribut för artiklar är baserat på vilken tidskrift de är publicerade i. Är en artikel publicerad i en 

väl ansedd vetenskaplig tidskrift är den också kollegialt granskad (Bryman & Bell, 2011). Detta betyder 

att dessa artiklar har blivit granskade under en lång process genom vilken de ändrats och förbättrats för 

att bättre spegla verkligheten. Vi har sett till att de artiklar vi använt har blivit publicerade i tidskrifter 

vilka har en rank i Academic Business School-systemet (ABS, 2015), och på så sätt försäkrat oss om att 
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våra källor är av god kvalitet. Vi har genom arbetet använt oss av referenssystemet APA, och på så sätt 

gjort dessa referenser tydliga och användbara för läsaren. 

De data som samlats in för själva undersökningen kommer direkt från databaserna Thomson Reuters 

Eikon och Thomson Reuters Datastream vilka samlar in redovisningsdata från hundratusentals företag 

och är väl ansedda databaser som används av en vid grupp individer inom många olika discipliner och 

områden. Vi har därför goda skäl att tro att dessa data är av hög kvalitet.  

3.7 Metodkritik 

För att genomföra denna undersökning har vi tagit hjälp av databaserna Thomson Reuters Eikon och 

Thomson Reuters Datastream för att få tillgång till sekundärdata. En undersökning som denna hade inte 

varit möjlig utan sekundärdata, främst med tanke på den begränsade tid som funnits till vårt befogande. 

Det är ju också detta, som nämnt ovan, som är en av fördelarna med denna form av data, som Bryman 

och Bell (2011) belyser. Att ta redan existerande data i form av sekundärdata i bruk är ofta 

tidsbesparande och ger därmed mer tid till exempelvis analys av resultaten. Givetvis medför 

sekundärdata dock inte enbart fördelar. Bryman och Bell (2011) lyfter fram att man vid användande av 

sekundärdata oftast inte är bekant med materialet, och att kvaliteten på data är svår att kontrollera. Som 

vi dock tidigare uppmärksammat används dessa databaser av många professionella och akademiska 

institutioner, och vi gör utifrån vetskapen om detta ett antagande om att data har en för oss adekvat 

kvalitetsnivå.  

Ytterligare en eventuell begränsning vid bruk av sekundärdata är den komplexitet som stora 

datamängder kan visa sig föra med sig (Bryman & Bell, 2011). Detta var till en början något av ett hinder 

för oss då båda databaserna som vi använt är relativt komplicerade att navigera och använda, och de data 

vi sökte blev därmed något svåråtkomlig och även svår att få ett grepp om. Vi finner dock att detta var 

det bästa alternativet för oss med vårt syfte i åtanke. Den sista begränsningen som Bryman och Bell 

(2011) tar upp gällande sekundärdata är att vissa nyckelvariabler riskerar att fattas eller inte vara 

tillgängliga med de verktyg som vi har tillgång till. Vi stötte aldrig på detta problem. Detta berodde 

troligtvis på att vår metod var anpassad efter verktygen och de data vi visste att vi hade tillgång till, och 

vi hade därmed möjlighet att kringgå detta problem. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från undersökningen. Dessa baseras på en longitudinell studie av 

315 företag som analyserats under två år innan ett övertagande har skett. Resultaten från 

regressionen och dess betydelse för hypoteserna kommenteras.    

4.1 Beskrivande statistik 

Tabell 2. Beskrivande statistik för målföretag 

 Medelvärde  Std. avv. 1:a kvartil Median 
3:e  

kvartil 
Min Max  

% av uppköp 83,11 18,4 64,92 93,06 100 50,01 100 

Transaktionsvärde 
1469 8165 46 124 482 5,01 110646 

(M USD) 

Företag med alla data 

tillgänglig 
315             

Översikt över beskrivande statistik för målföretag. Minimumvärdet, maximumvärdet, medelvärdet, standardavvikelse och kvartiler 

presenteras för % av uppköp och transaktionsvärdet. 

Tabell 2 ovan presenterar beskrivande statistik av de företag som representerar urvalet. Utifrån tabellen 

kan vi se att andelen av varje målföretag som köps upp är mer än 50 % vilket tydligt visar att det köpande 

företaget övertar en avgörande andel av målföretaget. Det är även väl synligt att transaktionsvärdet på 

alla uppköp överstiger 5 miljoner US Dollar, vilket är ett krav i vår studie, för att utesluta de fall som 

har oansenlig påverkan på resultatet. 
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Tabell 3. Beskrivande statistik för de 315 målföretag som studerades i vår studie 

 Medelvärde  Std. avv. 
1:a  

kvartil 
Median 

3:e  

kvartil 
Min Max 

Grupp A         

A 5157915 56118463 60329 244023 905662 2189 969025000 

REV 1358554 3892739 32428 170801 732804 0 35333819 

PPE 3415496 43894179 3991 35603 189468 45 760857000 

Grupp B         

A 4714894 50778247 58103 256218 989006 2151 876478000 

REV 1659780 5400616 41673 177841 788144 0 53410000 

PPE 3128827 39677777 4109 37167 194795 23 687489000 

A representerar företagets totala tillgångar, REV står för omsättning och PPE för materiella anläggningstillgångar. Grupp A 

representerar redovisningsinformation för de observerade företagen året innan ett välvilligt övertagande. Grupp B representerar 

redovisningsinformation för de observerade företagen två år innan ett välvilligt övertagande. 

Utifrån tabell 3 kan vi se att de observerade företagen har något högre totala tillgångar året innan ett 

välvilligt övertagande än två år innan. Även anläggningstillgångar har ett något högre värde året innan 

övertagandet än två år innan. Däremot minskar den genomsnittliga omsättningen med ungefär 300 000 

året innan transaktionen. Dock är skillnaden mellan dessa grupper är inte signifikant på 5 % -nivån, 

vilket framgår i Tabell 4. Detta innebär att företaget har likvärdiga totala tillgångar, 

anläggningstillgångar och omsättning året innan och två år innan övertagandet. 

Tabell 4. Jämförelse av medelvärden på de oberoende variablerna mellan Grupp A och Grupp B 

 Medelvärde T-värde P-värde 

A 
µo=4714894 

0,1 0,919 
µ1=5157915 

REV 
µo=1659780 

-0,79 0,431 
µ1=1358554 

PPE 

µo=3128827 
0,08 0,933 

µ1=3415497 

A representerar företagets totala tillgångar, REV står för omsättning och PPE för materiella anläggningstillgångar. Index 0 motsvarar 

Grupp B och 1 - Grupp A. T- värde och P-värde är resultat från prövning av nollhypotesen att det inte finns någon skillnad mellan Grupp 

A och Grupp B med användning av Students t-test. T-värde och P-värde visar ingen signifikans, vilket innebär att det inte finns någon 

skillnad mellan Grupp A och Grupp B och att nollhypotesen inte kan förkastas. 
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4.2 Resultatmanipulering/ diskretionära periodiseringar 

För att beräkna de diskretionära periodiseringarna hos målföretagen ett år innan välvilliga övertaganden 

har vi utfört 8 regressioner: en regression för varje bransch. Nedanför presenterar vi en korrelationstabell 

med de variabler som användes i regressionerna.  

Tabell 5. Korrelationstabell för de beroende och oberoende variablerna 

Variabel TA A REV PPE 

TA 1 -0,092* 0,014 -0,039 

A -0,092* 1 0,095* -0,178*** 

REV 0,014 0,095* 1 -0,061 

PPE -0,039 -0,178*** -0,061 1 

A representerar oberoende variable 1/At-1, där At-1 är totala tillgångar året innan ett välvilligt övertagande, REV representerar den 

oberoende variabeln dREV/At-1, där dREV står för omsättning år t minus omsättning år t-1 och PPE representerar den oberoende 

variabeln PPE/At-1 där PPE står för materiella anläggningstillgångar. * innebär att korrelationskoefficient är signifikant på 10 % -nivå, 

** - 5 % -nivå och *** - 1 % -nivå 

Ovanstående tabell visar inte något riktigt mönster för hur de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln korrelerar med varandra. Som vi tidigare har nämnt bör inte multikollinearitet uppstå för att 

multipelregression ska vara aktuell att användas. Detta innebär att de oberoende variablerna inte ska ha 

en stark korrelation med varandra. Det finns inte någon tydlig gräns på nivån av korrelation när en 

variabel ska tas bort från modellen för att inte ge ett felaktigt resultat. Det absoluta värdet av den 

acceptabla gränsen i vårt arbete är 0,8. Utifrån tabellen kan vi se att de oberoende variablerna inte har 

ett starkt samband mellan varandra. Vi har även utfört ytterligare ett test, ett så kallat VIF test, för att 

kontrollera korrelation mellan de oberoende variablerna. Detta test visade att den största korrelationen 

mellan variablerna var 1,46 och acceptansnivå i vår studie är 2,5.  

För att vara säker på att de multipla regressionerna ger ett rättvisande resultat bör man även kontrollera 

förklaringsgrad, F-värde och P-värde för regressionsmodellen. Den regressionsmodell vi har använt för 

att ta fram branschspecifika koefficienter har förklaringsgrad 14,0 %, F-värde 1,024 och 



 

36 

 

signifikansnivån 0,323. Vi anser att dessa värden tyder på att de multipla regressioner som vi använder 

i vår studie kommer att ge de rätta branschspecifika koefficienterna.  

Med hjälp av branschspecifika koefficienter har vi beräknat de icke-diskretionära (normala) 

periodiseringarna och sedan tagit fram de diskretionära periodiseringarna. Den beskrivande statistiken 

av de diskretionära periodiseringarna presenteras i tabell 6. 

Tabell 6. Beskrivande statistik av diskretionära periodiseringar för målföretag året innan välvilliga 

övertaganden (% av totala tillgångar) 

 Medelvärde Std. avv. 
1:a 

kvartil 
Median 

3:e 

kvartil 
Min Max 

DA -0,01438*** 0,02821 -0,03195 -0,00975 0,00204 -0,10745 0,08766 

DA representerar de diskretionära periodiseringarna. *** - skiljer sig från noll på 1 % -signifikansnivån 

Utifrån tabellen ovan kan man se att de genomsnittliga diskretionära periodiseringarna är 1,44 % av 

företagets totala tillgångar. Students t-test visade att detta värde skiljer sig från noll på 1 % 

signifikansnivån vilket innebär att det förekommer diskretionära periodiseringar ett år innan ett välvilligt 

övertagande. 

4.3 Manipulationens riktning 

Utifrån tabell 6, som presenterades ovan, framgår att medelvärdet på diskretionära periodiseringar är  

-0,01438 vilket innebär att företagen i genomsnitt utför mindre periodiseringar än de normalt förväntas 

göra. Detta leder till att företagens kostnader ökar vilket innebär att företagens finansiella resultat blir 

mindre än det borde vara. För att kontrollera att resultatet inte bara består i beräkningsfel utför vi 

ytterligare en regression för att ta fram företagens diskretionära periodiseringar två år innan ett välvilligt 

övertagande och sedan jämför medelvärdet på diskretionära periodiseringar året innan och två år innan 

ett välvilligt övertagande. 

I Tabell 7 presenterar vi korrelation mellan de variabler som användes i regressionerna. 
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Tabell 7. Korrelationstabell för de beroende och oberoende variablerna 

Variabel TA A REV PPE 

TA 1 -0,148* -0,113** -0,04 

A -0,148* 1 0,043 -0,158* 

REV -0,113** 0,043 1 -0,056 

PPE -0,04 -0,158* -0,056 1 

A representerar den oberoende variabeln 1/At-1, där At-1 är totala tillgångar året innan ett välvilligt övertagande, REV representerar den 

oberoende variabeln dREV/At-1, där dREV står för omsättning år t minus omsättning år t-1 och PPE representerar den oberoende 

variabeln PPE/At-1 där PPE står för materiella anläggningstillgångar. * innebär att korrelationskoefficient är signifikant på 10 % -nivå, 

** - 5 % -nivå och *** - 1 % -nivå. 

Ovanstående tabell visar inte något riktigt mönster för hur de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln korrelerar med varandra. Utifrån tabellen kan vi se att de oberoende variablerna inte har något 

starkt samband mellan varandra. Det innebär att vi inte behöver utesluta någon av de oberoende 

variablerna för att utföra regressioner. Vi har även utfört ett VIF-test, för att kontrollera korrelationen 

mellan de oberoende variablerna. Detta test visade att den största korrelationen mellan variablerna var 

1,038 och acceptansnivå i vår studie är 2,5.  

Vi har även kontrollerat förklaringsgrad, F-värde och P-värde för regressionsmodellen för att se om 

regressionerna ger rättvisande resultat. Den regressionsmodell vi har använt för att ta fram 

branschspecifika koefficienter har förklaringsgrad 14,9 %, F-värde 1,288 och signifikansnivån 0,238. Vi 

anser att dessa värden tyder på att de multipla regressioner som vi använder i vår studie kommer att ge 

de rätta branschspecifika koefficienterna.  

Med hjälp av branschspecifika koefficienter har vi beräknat de icke-diskretionära (normala) 

periodiseringarna och sedan tagit fram de diskretionära periodiseringarna. Den beskrivande statistiken 

av de diskretionära periodiseringarna hos de uppköpta företag två år innan ett välvilligt övertagande 

presenteras i tabell 8. 
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Tabell 8. Beskrivande statistik av diskretionära periodiseringar för målföretag två år innan ett 

välvilligt övertagande (% av totala tillgångar) 

 Medelvärde Std. avv. 1:a kvartil Median 
3:e 

kvartil 
Min Max 

DA 0,02957*** 0,0244 -0,01595 0,02820 0,04320 -0,05894 0,11596 

DA representerar de diskretionära periodiseringarna. *** tyder på att värdet är signifikant på 1 % -nivån 

Utifrån tabellen ovan kan det ses att de genomsnittliga diskretionära periodiseringarna är 2,9 % av 

företagets totala tillgångar. Students t-test visade att detta värde skiljer sig från noll på 1 % 

signifikansnivån vilket innebär att det förekommer diskretionära periodiseringar även två år innan ett 

välvilligt övertagande. 

Slutligen jämför vi medelvärden på de diskretionära periodiseringarna ett år och två år innan det 

välvilliga övertagandet. Denna jämförelse presenteras i tabell 9. 

Tabell 9. Jämförelsen av medelvärden 

 Medelvärdet t-test p-värde 

DA 

µ0 = 0,02957 

-20,75 0 

µ1= -0,01438 

Index 0 presenterar diskretionära periodiseringar två år innan ett välvilligt övertagande och index 1 - ett år innan ett välvilligt 

övertagande. T-värde och p-värde är resultat från Students t-test av hypotesen att medelvärdet på de diskretionära periodiseringarna ett 

år innan ett välvilligt övertagande är lägre än medelvärdet på de diskretionära periodiseringarna två år innan ett välvilligt övertagande. 

Utifrån tabell 9 kan vi se att medelvärdet av de diskretionära periodiseringarna ett år innan ett välvilligt 

övertagande är lägre än medelvärdet av de diskretionära periodiseringarna två år innan ett välvilligt 

övertagande på 1 % signifikansnivån, vilket går i linje med våra förväntningar. Detta även tyder på att 

målföretag utför icke fullständiga periodiseringar ett år innan ett välvilligt övertagande, vilket innebär 

att företagets resultat justeras nedåt. 

I tabell 10 presenterar vi resultat från regressionen av diskretionära periodiseringar för att fånga 

skillnaden i resultatet mellan ett år och två år innan ett välvilligt övertagande. 
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Tabell 10. Resultat av regressionen för variabler som påverkar diskretionära periodiseringar 

Variabel Erhållna parametrar Std. Avv. t p-värde 

Intercept 0,03 0,009 3,53 0*** 

LogA -8,67E-05 0,002 -0,056 0,955 

CFO -9,11E-11 0 -0,202 0,84 

ROE -1,30E-05 0 -0,636 0,525 

DTE -4,92E-07 0 -1,34 0,181 

YEAR -0,044 0,003 -16,703 0*** 

Justerat R2 = 43,1% 

F - värde = 55,922 

P - värde = 0  

LogA representerar logaritmerade totala tillgångar, CFO - nettokassaflöde, ROE - avkastning på eget kapital, DTE - skuldsättningsgrad, 

YEAR - en dummy-variabel, där tidpunkten två år innan ett välvilligt övertagande får värdet 0 och tidpunkten ett år innan ett välvilligt 

övertagande får värdet 1. *** tyder på att värdet är signifikant på 1 % -nivån. 

Utifrån ovanstående tabell kan vi se att koefficienten framför YEAR är ett negativt värde (-0,044), 

dessutom är detta värde signifikant på 1 % -nivån. Detta tyder på att resultatet av multipla regressionen 

bekräftar att företagens resultat justeras nedåt ett år innan välvilliga övertaganden i jämförelse med 

resultatet två år innan välvilliga övertaganden. Andra koefficienter är inte signifikanta ens på 10 %  

-nivån, vilket innebär att det inte finns någon skillnad i totala tillgångar, nettokassaflöde, 

avkastningskapital och skuldsättningsgrad mellan de två åren. Detta ger extra stöd att det är 

uppköpstransaktionen som påverkar förekomsten av resultatmanipulering ett år innan ett välvilligt 

övertagande, och då i en nedåtgående riktning. 
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5. Diskussion 

I följande kapitel tillämpas såväl tidigare forskning som teorier för att diskutera undersökningens 

resultat. Även undersökningens hypoteser återkopplas till i relation till studiens resultat. 

5.1 Resultatmanipulering 

Forskning som har bedrivits kring resultatmanipulering vid välvilliga övertaganden har föreslagit och 

demonstrerat incitament för manipulering hos målföretag och att resultatmanipulering också sker 

(Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015; Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008). Majoriteten av denna 

forskning har skett med fokus på USA (Campa & Hajbaba, 2016; Chen et al., 2016; Easterwood, 1998; 

Guan et al., 2004; North and O’Connel, 2002), och trots vårt val att fokusera på Europa har vi främst 

kunnat urskilja likheter mellan de båda. De resultat som vi har kunnat redovisa bekräftar våra hypoteser 

om att målföretag vid välvilliga övertaganden manipulerar sina resultat nedåt. Våra resultat har visat sig 

vara i linje med resultat från liknande studier, trots att vi har valt att fokusera på Europa. Detta kan te sig 

något förvånande med tanke på vad vi i de inledande kapitlen påpekade gällande de skillnader som kan 

urskiljas mellan de båda världsdelarna rörande den miljö och de förutsättningar som redovisningen har 

att förhålla sig till. 

Vi kan dock tänka oss att anledningen till detta kan härstamma från det företagen i de båda världsdelarna 

ofta har gemensamt: incitamenten till att manipulera. Agent-principalteorin vilar på grundantagandet att 

enskilda individer, vore de agenter eller principaler, handlar utifrån grundsatsen att genom varje handling 

maximera de egna fördelarna (Bosse & Philips, 2016). Stewardshipteorin ersätter den egocentriska 

agenten med en steward som handlar för att maximera, inte sina egna fördelar, utan organisationens 

välmående (Davis, Donaldson & Schoorman, 1997). Båda dessa förklaringsteorier har en basis i att två 

parter har mål vilka inte är kompatibla, och att en informationsasymmetri råder mellan dem. Agenten 

eller stewarden, i form av det manipulerande företaget, är den part som innehar den största mängden 

information och har dessutom makt att manipulera denna för att påverka principalen på ett sätt som 

medför största möjliga fördel för agenten eller stewarden. På så sätt förklarar dessa teorier de resultat vi 

nått, vilka visat att såväl agenterna som stewarderna utnyttjar informationsasymmetrin för egen vinning. 

De incitament som kan härledas till agent-principal- och stewardshipteorin, nämligen att agenter och 

stewarder drar nytta ur den informationsassymmetri som råder mellan dem och principalerna för 

vinstmaximering, är de vi menar är universella, oavsett den regelmässiga eller principiella miljö som 
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företagen verkar i. I ljuset av denna insikt ter sig faktumet att de resultat vi har redovisat liknar de resultat 

från studier från USA föga förvånande.  

Värt att uppmärksamma är även att det på vissa håll inom forskningen på området har funnits ett 

antagande om att målföretag i vanliga fall inte har tillgång till den information som krävs för att dessa 

ska hinna manipulera sina resultat och på så sätt hinna påverka ett övertagande (Anagnostopoulou & 

Tsekrekos, 2015; Erickson & Wang, 1999). Anagnostopoulou och Tsekrekos (2015) genomför en 

undersökning vilken fokuserar på målföretag som söker en köpare. Då dessa företag befinner sig i en 

tämligen unik situation där de förväntar sig att ett övertagande är troligt har dessa dock möjligheten att 

manipulera sina resultat på ett sätt som gör ett framtida övertagande mer troligt. Våra resultat har visat 

att resultatmanipulation sker hos målföretag i en motsatt riktning två år innan ett välvilligt övertagande 

i jämförelse med den manipulation som sker under året före övertagandet. Detta pekar mot att antagandet 

att målföretag i allmänhet inte har tid att manipulera sina resultat innan ett övertagande är felaktigt i 

kontexten välvilliga övertaganden.  

5.2 Diskretionära periodiseringar 

Den första hypotesen i vårt arbete löd: 

H1. Målföretag manipulerar sitt resultat under året innan välvilliga övertaganden.  

Med hjälp av The Modified Jones model (1991) har vi nått resultat som tyder på att diskretionära 

periodiseringar förekommer under året innan ett välvilligt övertagande, vilket bekräftar vår hypotes 

H1.  Våra resultat går i linje med resultat från tidigare forskning (Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; 

Campa & Hajbaba, 2016; Eddey & Taylor, 1999) och indikerar att företagsledningar tenderar att använda 

diskretionära periodiseringar för att påverka fullföljandet av uppköpstransaktioner.  

De genomsnittliga diskretionära periodiseringarna uppgår enligt vår studie till 1,4 % av totala tillgångar, 

vilket är mindre än vad andra studier, som har studerat välvilliga övertaganden, har redovisat (dessa har 

visat mellan 2,2 % - 3,8 %). Anledningen till detta kan vara att våra data endast samlades in under åren 

då IFRS redovisningsstandard tillämpades i alla länder, till skillnad från föregående undersökningar där 

studiernas urval även inkluderade företag vilka verkar under andra redovisningsstandarder (Ben-Amar 

& Missonier-Piera, 2008; Eddey & Taylor, 1999). En annan anledning till att vi inte har fått ett lika högt 

medelvärde för diskretionära periodiseringar som andra studier om resultatmanipulering vid välvilliga 

övertaganden (Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Eddey & Taylor, 1999), kan vara att de data som 
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användes i vår studie är från åren 2006-2016; alltså andra år än de studier vi jämför med. Skillnaden kan 

finnas i att företagen väljer att använda en annan metod för resultatmanipulering än bara genom justering 

av periodiseringar då manipulation genom denna metod lättare upptäcks av granskare (Cohen, Dey & 

Lys, 2008).  

Dock är de genomsnittliga diskretionära periodiseringarna i vår studie högre än i studier som undersökt 

övertaganden i USA (Campa & Hajbaba, 2016; Chen et al., 2016). En anledning till detta kan vara att 

det tillämpas ett annat regelverk för redovisning i USA än Europa. Ytterligare en anledning kan vara att 

i USA är fientliga övertaganden den vanligast förekommande formen av övertagande (Schneper & 

Guillén, 2004). Eftersom resultatet tenderar att manipuleras uppåt vid fientliga övertaganden (Campa & 

Hajbaba, 2016; Chen et al., 16) och nedåt vid välvilliga (Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Eddey & 

Taylor, 1999) kan ledningen av målföretag tänkas välja annorlunda metoder för resultatmanipulering 

beroende av den riktning ledningen önskar att manipuleringen sker.  

Trots att medelvärdet på de diskretionära periodiseringarna inte är högt är det skilt från noll på 1 % 

signifikansnivån. Detta innebär att resultatet från vår studie tyder på att resultatmanipulering 

förekommer ett år innan välvilliga övertaganden även i Europa, vilket gör vår studie unik.  

5.3 Manipulationens riktning 

Resultatet från vår studie har även visat att företagens finansiella resultat tenderar att manipuleras nedåt 

ett år innan välvilliga övertaganden. Detta bekräftar vår andra hypotes, vilken löd: 

H2. Målföretag manipulerar sina resultat nedåt under året innan välvilliga övertaganden. 

Detta resultat kan finna sin förklaring i agent-principal- och stewardshipteorin. Vid välvilliga 

övertaganden är såväl målföretagen som de uppköpande företagen positiva till att transaktionen 

genomförs. När målföretagen justerar sina resultat nedåt handlar de delvis i eget intresse, eftersom de 

vill genomgå en sammanslagning. En förklaring för denna handling finns i agent-principalteorin, vilken 

vilar på antagandet att varje part handlar i sitt eget intresse. Vid välvilliga övertaganden har dock 

målföretag och det övertagande företaget ett gemensamt intresse. När målföretag justerar sitt finansiella 

resultat nedåt, med syfte att underlätta genomförande av transaktionen, handlar målföretag även i det 

övertagande företagets intresse, vilket går i linje med stewardshipsteorin.  Vi finner att både agent-

principalteorin och stewardshipteorin är applicerbara i transaktioner som dessa, vilket går i linje med 

Lambrights (2008) påstående att agent-principalteorin och stewardshipteorin kompletterar varandra. 
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Även signaleringsteorin, vilket handlar om att företag sänder ut den information som bidrar positivt till 

verksamheten, är användbar i uppköpstransaktionen. För att underlätta genomförandet av ett 

övertagande skickar ett målföretag signaler om minskade finansiella resultat till aktieägare, genom att 

manipulera resultatet nedåt. Denna handling sker då i syfte att övertyga aktieägare att en 

sammanslagning är nödvändig för att förbättra företagets finansiella situation och ledningen får då i sin 

tur godkännande för transaktionen från aktieägarna.  

Dessa tre teorier har förhållandet mellan agenter/stewards och principaler i fokus. Parterna verkar under 

ett förhållande där informationsasymmetri råder (Akerlof, 1970; Davis, Donaldson & Schoorman, 1997; 

Jensen & Meckling, 1976; Pratt & Zeckhauser, 1991). Enligt Acharya och Lambrecht (2015) och Leuz 

et al. (2003) finns incitament att manipulera när en part besitter en större mängd information än den 

andra parten. Vi har valt att studera välvilliga övertaganden, vid vilka båda parter anser att det ligger i 

den egna partens intresse att transaktionen genomförs. De båda parternas mål ligger alltså i linje med 

varandra. De incitament som målföretagen kan tänkas ha att manipulera sina resultat nedåt vid välvilliga 

övertaganden, som vi tidigare har framfört, går ut på att ett fullföljande av transaktionen är önskvärt från 

målföretagens perspektiv, och målföretagen justerar sina resultat för att förbättra utsikterna för ett 

genomfört övertagande (Dahya & Powell, 1998; Morck et al., 1988). Eftersom målföretagen har 

incitament att manipulera resultaten i en nedåtgående riktning, och målföretagen är den part vilken 

besitter huvuddelen av den relevanta informationen, handlar de helt i linje med vad agent-principal- och 

stewardshipteorierna beskriver sker i sådana situationer. Våra resultat har visat att detta scenario är precis 

vad som tenderar att utspelas. 

Att resultatet manipuleras nedåt kan även förklaras med att företagsledningen i målföretagen har intresse 

av att transaktionen ska vara genomförd eftersom målföretag vid välvilliga övertaganden ofta fortsätter 

driva samma strategiska mål efter övertagandet och företagsledningen behåller oftast sina 

positioner (Dahya & Powell, 1998; Easterwood, 1998; Morck et al., 1988; Palmieri, 2014). Förklaringen 

till en manipulerad nedåtjustering av resultatet innan övertagandet, vilket leder till en senareläggning av 

vinster, kan också vara att företagsledningen vill kunna visa för aktieägarna att företagsuppköpet har lett 

till positiva effekter på organisationens finansiella resultat (Chen et al., 2016).  

Att resultatet inte manipuleras uppåt kan förklaras av att målföretag vid välvilliga övertaganden oftast 

är företag med hög tillväxtpotential (Lambrecht & Myers, 2007) och därför behöver inte 

företagsledningen justera resultatet i syfte att övertyga aktieägarna att företagets finansiella situation 

ser ljus ut och att uppköpet inte är nödvändigt (Christie & Zimmerman, 1994).   
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6. Arbetets slutsats samt dess bidrag och begränsningar 

I detta sista kapitel läggs undersökningens slutsats fram och ställs i relation till undersökningens syfte. 

Även bidrag, begränsningar och förslag till vidare forskning redovisas.  

6.1 Slutsats 

Denna studie har syftet att undersöka huruvida resultatmanipulering sker under året föregående ett 

välvilligt övertagande hos målföretag, och i samband med detta även kunna redovisa i vilken riktning 

manipulationen har skett. De resultat vi har nått visar att målföretag i välvilliga övertaganden i Europa 

tenderar att manipulera sina resultat under året före övertagandet. Att manipulation i samband med 

övertaganden sker stämmer överens med tidigare forskning på området (Campa & Hajbaba, 2016; 

Easterwood, 1998; Guan et al., 2004). Att även specifikt målföretag vid välvilliga övertaganden 

manipulerar sina resultat är i linje med tidigare forskning på området i andra länder (Ben-Amar & 

Missonier-Piera, 2008; Eddey & Taylor, 1999).  

Våra resultat visar även att målföretagen tenderar att justera sina resultat på ett sätt som minskar de 

rapporterade resultaten. Detta ligger i linje med Ben-Amar och Missonier-Piera (2008) och Eddey och 

Taylor (1999) i deras påstående att målföretag vid välvilliga övertaganden har incitament att visa lägre 

resultat. I stort vill vi påstå att vår studie visar att välvilliga övertaganden i Europa kan ge upphov till en 

nedåtriktad resultatmanipulering hos målföretagen. Att resultatmanipulering sker i en 

övertagandekontext stämmer överens med vad som uppdagats i undersökningar som haft fokus på USA 

(Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015; Campa & Hajbaba, 2016; Chen et al., 2016; Guan et al., 2004). 

Dock skiljer sig våra resultat också från tidigare forskning i USA, vilken hade ett fokus på fientliga 

uppköp av företag (Campa & Hajbaba, 2016; Chen et al., 2016; Easterwood, 1998; Guan et al., 2004; 

North & O’Connel, 2002). Vid fientliga uppköp har företagsledningen i målföretaget incitament att 

manipulera sitt resultat uppåt innan övertagandet sker (a.a.). Våra resultat visar att målföretagets ledning 

kan ha andra incitament för att manipulera resultat vid välvilliga övertaganden och de tenderar därmed 

att justera sina resultat i en nedåtgående riktning. Våra resultat har även visat att målföretag i Europa 

använder diskretionära periodiseringar för att justera finansiella resultat i högre utsträckning än 

målföretag i USA (Campa & Hajbaba, 2016; Chen et al., 2016). Detta kan bero på att resultat 

manipuleras uppåt i USA (Campa & Hajbaba, 2016; Chen et al., 2016) och nedåt i Europa (Ben-Amar 

& Missonier-Piera, 2008). 
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Vi kan därmed dra slutsatsen att de skiljaktigheter gällande de redovisningsstandarder som råder i USA 

respektive Europa inte utgör en avgörande skillnad för förekomsten av resultatmanipulering i en 

övertagandekontext. Dock kan skillnader urskiljas i manipulationens riktning samt graden av 

manipulation med hjälp av diskretionära periodiseringar. 

6.2 Bidrag 

Denna studie har undersökt förekomsten av resultatmanipulering hos målföretag vid välvilliga 

övertaganden, med en avgränsning till Europa. Resultatet visar att målföretag vid välvilliga 

övertaganden tenderar att nyttja diskretionära periodiseringar på ett resultatminskande sätt, vilket går i 

linje med tidigare forskning av välvilliga övertagande (Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Eddey & 

Taylor, 1999). Vi anser att genom de resultat som vi genom vår studie har kommit fram till har bidragit 

till den redan existerande kunskapen inom redovisning och företagsekonomin på dels ett teoretiskt och 

dels på ett praktiskt plan.  

Studiens resultat bidrar på det teoretiska planet genom vår, för området, tämligen unika infallsvinkel. 

Vår studie har till skillnad från tidigare forskning haft ett fokus på välvilliga övertaganden i 

Europa.  Andra studier kring övertaganden har främst haft ett fokus på USA (Anagnostopoulou & 

Tsekrekos, 2015; Campa & Hajbaba, 2016; Chen et al., 2016; Easterwood, 1998; Guan et al., 2004; 

North & O’Connel, 2002), där fientliga uppköp är mer vanligt förekommande än i Europa (Schneper & 

Guillén, 2004). På grund av skillnaden gällande typen av övertagande samt rådande regelverk bidrar 

våra resultat till att fylla ett gap inom forskningen. Avsaknaden av tidigare studier liknande vår, med ett 

fokus på Europa, ter sig något besynnerlig eftersom de särskillnader som kan urskiljas mellan en 

europeisk kontext och andra sammanhang, i och med IFRS-reglementet, borde i vår mening ha attraherat 

fler forskare att studera ämnet än vad som har skett i dagsläget.  

Våra resultat har även visat sig ge ett stöd för de påståenden och argument som gjorts inom 

redovisningsteorin att ledningen för målföretag vid välvilliga övertaganden har incitament för att 

manipulera resultat på ett sätt som ger sken av lägre resultat än de egentliga, samt deras benägenhet att 

också göra det (Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Eddey & Taylor, 1999). Dessa påståenden har 

gjorts med stöd från undersökningar vilka främst har haft ett fokus på USA (Campa & Hajbaba, 2016; 

Chen et al., 2016; Easterwood, 1998; Erickson & Wang, 1999; Guan et al., 2004) och Australien (Eddey 

& Taylor, 1999). Vi har genom vårt fokus på Europa visat att ett liknande samband kan påvisas även 

här. 
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På det praktiska planet har vi utifrån våra resultat fått anledning att tro att våra fynd kan komma att vara 

av intresse och till nytta för lagstiftare och yrkesverksamma inom redovisning. Detta genom att vi har 

kunnat påvisa en tendens hos målföretag vid välvilliga övertaganden i Europa att undervärdera sina 

resultat genom manipulation, vilket går i linje med tidigare forskning i Europa (Ben-Amar & Missonier-

Piera, 2008). Vi menar att vi har kunnat lägga fram belägg som stödjer påståendet att det finns ett 

samband mellan karaktären hos ett övertagande i Europa och en viss typ och riktning hos 

resultatmanipulationen. Detta samband skiljer sig från sambandet som påvisades i studier utförda i USA 

på två sätt: dels att manipuleringens riktning är motsatt, och dels att användning av diskretionära 

periodiseringar sker i högre utsträckning i Europa än i USA. Däremot påvisades ett liknande samband i 

USA för företag som önskar att bli uppköpta (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015). Dock kan dessa 

transaktioner likställas med välvilliga övertaganden eftersom välvilliga övertaganden oftast är synergier, 

och därför vill målföretagen bli uppköpta (Easterwood, 1998).  

Om fler studier kan visa på ett liknande samband i Europa skulle detta ge lagstiftare, intressenter och 

andra verksamma och berörda inom redovisning och finans en grund att stå på för att åstadkomma 

lagändringar. Denna grund behövs då vi anser att dessa aktörer sannolikt är intresserade av att motverka 

förekomsten av denna manipulation. Även uppköpande företag i en välvillig transaktion kan dra nytta 

av de fynd vi har gjort. Dessa har nu nämligen belägg för att målföretagets redovisade resultat riskerar 

att inte beskriva verkligheten, utan det finns en risk att resultaten har justerats nedåt genom manipulering. 

Huruvida detta är till ondo eller ej för det uppköpande företaget kan tänkas variera från fall till fall. På 

grund av att vi delat in de undersökta målföretagen i branscher är våra resultat mer generaliserbara på 

just de berörda branscherna än i det fall vi inte hade gjort denna indelning.  

6.3 Begränsningar 

Resultatmanipulering förekommer främst genom diskretionära periodiseringar och genom 

kassaflödesmanipulering (Campa & Hajbaba, 2016; Chen et al., 2016). Eftersom denna studie har 

fokuserat på diskretionära periodiseringar har ingen uppmärksamhet tilldelats kassaflödesmanipulering. 

Därmed har inte heller hela spektrumet kring resultatmanipulering tagits hänsyn till. Graden av 

resultatmanipulering skulle i de fall som vi studerat kunna vara högre än den vi kunnat påvisa. Studien 

har alltså inte tagit hänsyn till denna aspekt som eventuellt hade kunnat ge ett annorlunda resultat.   

I och med denna studies fokus på Europa, genom att vi endast inbegripit transaktioner där båda parter 

har räknats som europeiska i Thomson Reuters Eikon, med regelverk och andra förutsättningar unika 
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för denna världsdel, kan våra resultat knappast generaliseras på andra än europeiska målföretag. Vi 

inhyser förhoppningar om att vidare forskning inom området kan leda till att våra resultat kan bidra till 

en mer globalt generaliserbar teori kring resultatmanipulering hos målföretag vid välvilliga 

övertaganden. 

6.4 Vidare forskning 

Vi har tidigare belyst forskning som visat att det allmänt finns ett samband mellan resultatmanipulering 

och uppköp av företag (Campa och Hajbaba, 2016; Easterwood, 1998; Guan et al., 2004), oavsett 

övertagandets karaktär. Mer specifikt har våra resultat och tidigare forskning (Ben-Amar & Missonier-

Piera, 2008; Eddey & Taylor, 1999) även kunnat visa på ett samband mellan välvilliga övertaganden 

och nedåtriktad resultatmanipulering hos målföretaget när såväl målföretaget som det uppköpande 

företaget har en hemvist i Europa. Vi finner att det skulle vara intressant att se om vidare forskning 

kunde urskilja samma förhållande när bara målföretaget har sin verksamhet i Europa. Det vore även 

intressant att se om ett liknande resultat hade nåtts i en studie med ett större fokus på 

kassaflödesmanipulering, där vi istället valde att fokusera på manipulation genom diskretionära 

periodiseringar.  

Vidare kan man tänka sig att en forskning där målet är en jämförelse mellan länder med skilda 

redovisningsstandarder för att på så vis kunna urskilja hur dessa skillnader eventuellt manifesteras i 

resultatmanipuleringen. Detta skulle bidra till en ökad insikt i hur redovisningsstandarder inverkar på 

hur företag väljer att utnyttja redovisningen för egen vinning genom manipulation.  

Ytterligare en vinkel som liknande studier skulle kunna utgå från och som hade varit av intresse skulle 

istället för att ha fokus på noterade företag, likt vår studie, välja att studera icke noterade företag gällande 

deras bruk av resultatmanipulation. Eftersom dessa företag inte är skärskådade i samma utsträckning 

som noterade företag rörande deras redovisning skulle en sådan studie eventuellt vara mer komplicerad 

att genomföra. Det är dock denna aspekt som är intressant. Av samma anledning har dessa företag 

nämligen även helt andra förutsättningar att manipulera sina resultat, och en sådan studie skulle 

eventuellt ge andra resultat än de vi har kunnat lägga fram. 
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