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SAMMANFATTNING 

Titel: Resultatmanipulering i målföretag inför förvärv – En empirisk studie om 

resultatmanipulering för att stärka förvärvaren 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Maria Nilsson och Elin Nygårds 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2017 - juni 

Syfte: Fusioner och förvärv tillhör de viktigaste investeringsbeslutet som företag tar. Forskning 

har visat att resultatmanipulering kring förvärv kan leda till väsentliga ekonomiska konsekvenser 

på grund av de associerade överflödstransaktionerna mellan intressenter. Vi fokuserar på 

interimperioden, mellanperioden, efter förvärvet har tillkännagivits men före affären är slutförd. 

Detta för att undersöka prestationsförflyttningar tvärs över företag, från målföretag till förvärvare, 

snarare än över tid inom samma företag. Därav är studiens syfte att undersöka om europeiska 

målföretag resultatmanipulerar efter att ett uppköp har tillkännagivits men innan det har slutförts 

med syfte att stärka förvärvarens resultat efter uppköpet. 

Metod: Studien har antagit ett positivistiskt perspektiv med en hypotetisk-deduktiv ansats. En 

kvantitativ forskningsstrategi har tillämpats där databasen Thomson Reuters Eikon och Thomson 

Reuters Datastream har använts för insamling av sekundärdata. Vi har använt en tvärsnittsdesign 

och slutligen har vi analyserat urvalet i multipla regressionsanalyser med hjälp av programmet 

IBM SPSS.   

Resultat & slutsats: Studiens resultat antyder att europeiska målföretag resultatmanipulerar nedåt 

genom användandet av onormala periodiseringar under mellanperioden. Resultaten indikerar att 

prestationsunderskattningen stärker det förvärvande företagets prestationer efter förvärvet. 

Förvärvarna redovisar högre resultat under det kommande året efter slutfört förvärv. Detta kan tyda 

på att förvärvarnas prestationer stärks av målföretagets underskattningar under mellanperioden.  

Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning kan sprida ytterligare ljus kring 

resultatmanipulering tvärs över företag genom att undersöka ledares incitament, kostnader och 

förmåner av sådan resultatmanipulering.   

Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie till ökad kunskap om 

resultatmanipulering hos europeiska målföretag under mellanperioden inför företagsförvärv. Samt 

huruvida prestationsförflyttning förekommer mellan målföretag och förvärvare i Europa. Sett ur 

ett praktiskt perspektiv kan studien vara behjälplig för företag som planerar framtida 

företagsförvärv eftersom det hör till de viktigaste investeringsbesluten som företag står inför. Även 

revisorer och institut med beslutsfattande roller kan denna studie vara intressant för då denna studie 

ger ökad kunskap om prestationsförflyttning tvärs över företag. 

Nyckelord: resultatmanipulering, kassaflödesmanipulering, fusioner och förvärv, onormala 

periodiseringar, målföretag  

  



 

 

ABSTRACT 

Title: Earnings management by target firms before an acquisition – An empirical study of earnings 

management to strengthen the acquirer 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Maria Nilsson and Elin Nygårds 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2017 - June 

Aim: Mergers and acquisitions are some of the most significant investment decisions made by 

companies. Research has shown that earnings management around acquisitions may have a 

substantial economic impact because of the associated wealth transfers among stakeholders. We 

focus on the interim period, after acquisitions are announced but before transactions are completed. 

We investigate performance transfers across firms, from targets to acquirers, rather than over time 

within the same firm. Hence our aim is to investigate whether European targets manage their 

earnings after the acquisition has been announced, but before it has been completed, in order to 

strengthen the acquirer’s earnings after the acquisition. 

Method: This study is based on the philosophy of positivism with a hypothetical deductive 

approach. A quantitative research strategy has been applied in which the databases Thomson 

Reuters Eikon and Thomson Reuters Datastream have been used for collection of secondary data. 

We have used a cross sectional design and finally we have processed the sample in multiple 

regression analyzes using the IBM SPSS program. 

Result & Conclusions: Our results suggest that European target firms manipulate earnings 

downwards by using discretionary accruals during the interim period. The results indicate that the 

performance understatement boosts the post-acquisition acquirer performance. The acquirer shows 

increasing overstatement during the following year post-acquisition. This may imply a boost of 

acquirers performance from the target’s understatement during the interim period.  

Suggestions for future research: Future research can shed further light on cross-firm earnings 

management by examining managerial incentives and the costs and benefits of such earnings 

management. 

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective this study contributes to an increased 

knowledge of earnings management by European target firms during the interim period prior to 

the acquisitions. Also if performance transfer occurs between target firms and acquirers in Europe. 

From a practical perspective the study may be helpful for companies planning future acquisitions 

as they are the most important investment decisions that firms face.  Even for accountants and 

institutes with decision-making roles this study may be interesting. This is because the study 

provides an increased knowledge of performance transfers across firms. 

Key words: earnings management, real activity management, merger and acquisitions, accrual 

management, target firm 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi för studiens bakgrund och den problemdiskussion som legat till 

grund för uppsatsen. Kapitlet avslutas med att redogöra för vilka huvudfrågor som studien tar upp 

tillsammans med det grundläggande syftet och den övriga dispositionen av studien. 

1.1 Bakgrund 

Intressenter ska kunna förlita sig på information från företag och organisationer i dagens samhälle, 

för att detta ska fungera måste informationen som utges återskapa en rättvisande bild av företaget 

enligt 2 kap. ÅRL (1995:1554). Eftersom resultatet är viktigt för bolagen och deras fortlevnad har det 

stor betydelse att resultatet visar ett företags bästa sida, utifrån företagsledningens perspektiv (Deegan 

& Unerman, 2011).  

I början av 2000-talet framkom flertalet företagsskandaler i USA och Europa där redovisningsfusk 

och ekonomisk brottslighet förekom enligt SOU 2004:47. Dessa företeelser bottnade i earnings 

management vilket förklaras som hur företag bäst rapporterar önskade resultat snarare än den 

ekonomiska verkligheten (Abad, Cutillas-Gomariz, Sanchez-Ballesta & Yagüe, 2013; Makar, Alam 

& Pearson, 2000). Earnings management kommer vi hädanefter kalla för resultatmanipulering i 

denna studie. Makar et al. (2000) beskriver hur företag använder sig av hårfina tekniker för att ändra 

redovisat resultat med hjälp av prestationsplanering för att kunna rapportera “de rätta siffrorna”.  

I Europa tillämpas sedan år 2005 International Financial Reporting Standards (IFRS) vilket är ett 

internationellt principbaserat redovisningsregelverk som bland annat noterade och finansiella företag 

tillämpar för sina externa rapporter (KPMG, 2016). Ett annat redovisningsregelverk är det 

regelbaserade Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) vilket är vanligt förekommande i 

USA (Makar et al., 2000). I det principbaserade regelverket formuleras reglerna ofta som allmänt 

hållna principer som ska verka vägledande vilket gör att bedömningar kring redovisningen är ett 

vanligt inslag i tillämpningen av det principbaserade regelverket (KPMG, 2016). Det regelbaserade 

regelverket däremot är strikt med omfattande, konkreta regler som ska följas objektivt och det finns 

inte rum för bedömningar (KPMG, 2016). Det finns några orsaker till att tillämpningen av IFRS-

regelverket höjer kvaliteten på redovisningen. IFRS är svårt att kringgå på grund av dess 

principbasering och användandet av redovisning till verkligt värde har ökat. Det stärker “earnings 

quality” eftersom företag på ett mer effektivt sätt kan spegla underliggande ekonomiska händelser. 

Dessutom minskar IFRS-regelverket alternativ och valmöjligheter i redovisningen vilket även ökar 

kvaliteten och transparensen i rapporteringen (Ipino & Parbonetti, 2016).  
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Chen, Thomas och Zhang (2016) beskriver att fusioner och förvärv tillhör de viktigaste 

investeringsbeslut företag kan ta. Dessutom hävdar Njah och Jarboui (2016) att fusioner och förvärv 

har en nyckelroll i ett företags livscykel. Eniga kring detta är även Bens, Goodman och Neamtiu 

(2012). Ett beslut av denna grad kan ha stor inverkan på företaget på grund av dess strategiska natur, 

samt att det även på lång sikt kan påverka företaget (Bhabra & Huang, 2013). 

Goldman (2012), på CNN, rapporterar om Hewlett-Packard som år 2012 fick skriva ned värdet på 

företaget Autonomy med 8,8 miljarder USD efter att ha köpt upp företaget. Detta skedde efter 

upptäckten att Autonomy hade manipulerat sitt resultat innan uppköpet. Hewlett-Packard köpte upp 

Autonomy året innan för 11 miljarder USD. Detta ledde till att Hewlett-Packards aktier förlorade 

halva sitt värde under samma år. Det fanns mycket kritik mot denna affär på grund av att priset låg 

på 58 procent mer än priset på Autonomys aktier. Uppköpet granskades av Deloitte, vilka i sin tur 

granskades av KPMG, men ingen av dessa stora revisionsbolag upptäckte något misstänksamt i 

samband med affären. Det var först efter tips från en senior manager på Autonomy som det hela 

uppdagades.  

Ur denna händelse ser vi vad konsekvenserna kan bli av resultatmanipulering som går för långt. Det 

lurar intressenterna och leder dem på villovägar inför ett förvärv och i detta fall gick det så långt att 

en nedskrivning fick göras. Hewlett-Packard drabbades hårt av denna affär med stora redovisade 

förluster och fick skära ned personalstyrkan med 27 000 personer och även skriva ned värdet på sitt 

varumärke Compaq för att rädda situationen (Goldman, 2012).  

I den amerikanska affärstidskriften Fortune skriver Greenberg (2002) om företaget Tyco som år 1999 

anklagades för att manipulera siffror veckorna innan ett förvärv var helt slutfört för att få det uppköpta 

företaget Raychem att framstå som mindre lönsamt än det egentligen var. Poängen med detta var att 

den nya enheten hos Tyco, efter uppköpet, skulle visa en starkare tillväxt, kassaflöde och vinst än vad 

den annars skulle ha gjort. Resultatmanipulering är vilseledande för investerare men Tyco hävdade 

att företaget inte ägnade sig åt sådana aktiviteter. I samband med Tycos förvärv av Raychem talade 

Fortune med flertalet tidigare anställda hos Raychem som berättade en annan historia. Efter att 

uppköpet hade tillkännagivits av Tyco, men innan det färdigställdes några månader senare, blev de 

ombedda av Tycos ledning att till exempel skynda på betalningar av utgifter, vänta med att bokföra 

erhållna betalningar tills efter uppköpet var klart samt att överskatta reserver. Detta var i syfte att 

förbättra Tycos kassaflöde efter förvärvet. 
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1.2 Problemdiskussion 

Tidigare studier kring förvärv och fusioner har främst riktat in sig på det förvärvande företaget och 

dess resultatmanipulering (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015). Tidigare forskning har till stor del 

utförts kring amerikanska företag som följer ett regelbaserat redovisningsregelverk. Motsvarande 

forskning kring europeiska företag har kretsat kring den obligatoriska övergången till IFRS år 2005 

för börsnoterade företag inom EU (FAR förlag, 2010). Fokuset har då varit huruvida 

resultatmanipulering kommer kunna användas eller inte i det nya regelverket (Doukakis, 2014). I 

Europa är redovisningsregelverket principbaserat till skillnad från i USA som undantagsvis inte har 

accepterat IFRS som regelverk för redovisning (Deegan & Unerman, 2011). 

Det finns begränsat med tidigare forskning kring de förvärvade företagens, som hädanefter kommer 

kallas målföretag, motiv för resultatmanipulering i samband med uppköp vilket kan bero på att de 

inte har tid eller möjlighet att manipulera sina resultat. Ett undantag är bolag som är ute efter att bli 

uppköpta som kan vilja framstå som lönsamma, ett annat undantag är när målföretag vill framställa 

ett lägre värde och resultatmanipulerar affären nedåt med kostnad för aktieägarna (Anagnostopoulou 

& Tsekrekos, 2015; Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Campa & Hajbaba, 2016). 

En speciell men allmänt förekommande situation är perioden mellan det att uppköpet har 

tillkännagivits och tills att affären är klar. Det finns då egentligen inga kostnader för aktieägarna att 

resultatmanipulera eftersom överlåtelseavtalen redan är undertecknade och priset inte är beroende av 

målföretagets resultat. Målföretaget har dessutom redan genomgått en granskning så manipuleringen 

kan ske i hemlighet. Om det är lönsamt för målföretagets ledning att resultatmanipulera avgörs av om 

de kompenseras för detta efter att uppköpet är klart vilket beror på om cheferna kommer få stanna 

kvar på sina positioner efter uppköpet. Målföretagets chefer kan dock vara ovilliga att ägna sig åt 

resultatmanipulering om de upplever det som oprofessionellt eller till och med olagligt (Chen et al., 

2016). En annan aspekt som kan påverka chefers tendens till att resultatmanipulera är stämningsrisken 

(Perols & Lougee, 2011; Sanjaya & Saragih, 2012). 

Denna studie fokuserar på mellanperioden mellan tillkännagivande och färdigställande av affären, 

och undersöker europeiska målföretag och deras resultatmanipulering i samband med uppköp. En 

liknande studie av amerikanska företag har visat att resultatmanipulering förekommer (Chen et al., 

2016) och vi ämnar undersöka om liknande slutsatser kan dras om europeiska företag. Denna studie 

undersöker kassaflödesmanipulering och resultatmanipulering genom onormala periodiseringar hos 

målföretag i Europa. Vår litteraturstudie på området har visat att endast Chen et al. (2016) har belyst 



 

4 

 

båda aspekterna, vi har inte hittat någon studie i Europa som har undersökt både onormala 

periodiseringar och kassaflödesmanipulering inom området.  

Tidigare forskning har visat att målföretag underskattar sina resultat under mellanperioden vid 

pågående uppköp gällande amerikanska företag (Chen et al., 2016). Vi ställer oss frågan vad en 

liknande studie med europeiska företag skulle visa eftersom det finns flera anledningar till att 

amerikanska resultat inte är omedelbart överförbara till den europeiska marknaden, och det är här vi 

finner ett distinkt forskningsgap. Vi har inte funnit någon tidigare forskning som har undersökt hur 

detta ser ut i Europa vilket gör en sådan studie unik. Vi är intresserade av om målföretag i Europa 

resultatmanipulerar för att stärka det förvärvande företagets prestationer efter förvärvet. Det innebär 

att förvärvarna med hjälp av målföretagets underskattningar i sin tur kan göra överskattningar efter 

förvärvet vilket utgör en prestationsförflyttning mellan företag. Vi riktar in oss på mellanperioden 

som sträcker sig från det att uppköpet har tillkännagivits till allmänheten fram tills dess att affären är 

klar och transaktionen har gjorts. 

Även bevisen för att amerikanska bolag resultatmanipulerar under mellanperioden i syfte att stärka 

det förvärvade bolagets resultat efter förvärvet finns i ytterst begränsad omfattning. Enligt vår 

litteraturstudie har endast Chen et al. (2016) undersökt denna fråga. Vår studie undersöker om 

liknande observationer kan göras på bolagsuppköp i Europa med tanke på den principbaserade 

redovisningen i Europa jämfört med det regelbaserade i USA eller om helt andra slutsatser kan dras.  

Vi ställer oss därigenom även indirekt frågan om vilket regelverk för redovisning som ger störst 

utrymme för resultatmanipulering. I USA där redovisningsregelverket är regelbaserat följs lagtexten 

genom att redovisa i enlighet med en bokstavstolkning av reglerna medan det principbaserade 

regelverket i Europa innebär att reglerna följs genom en tolkning av bakomliggande principer och 

syftet med reglerna (Bjurman & Weihagen, 2014). De förväntningar som fanns vid införandet av 

IFRS var att öka möjligheterna för jämförelser mellan företags finansiella rapporter samt att dess 

transparens och kvalitet skulle öka (Capkun, Collins & Jeanjean, 2016; Doukakis, 2014). Eftersom 

IFRS dessutom kräver fler detaljer, upplysningar samt erbjuder färre alternativ i de finansiella 

rapporterna jämfört med GAAP (Doukakis, 2014) kan det förväntas att det är svårare för europeiska 

företag att resultatmanipulera jämfört med amerikanska företag.  

Det vår bakgrund och problemdiskussion har lett oss fram till är att vi, med hänsyn till tidigare studier, 

vill fortsätta undersöka detta område i Europa. Det som gör vår studie unik och som utgör vårt bidrag 

till forskningen är följande: 
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• Vi undersöker prestationen under mellanperioden efter att förvärvet har tillkännagivits men 

innan affären är slutförd. Forskningen på detta område är begränsad till en tidigare amerikansk 

studie (Chen et al., 2016) men på den europeiska kontinenten finns inga tidigare studier. 

Tidigare forskning är framförallt begränsad till perioden innan eller efter slutfört förvärv 

(Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015; Campa & Hajbaba, 2016). 

• Vi undersöker manipulering av kassaflödet utöver manipulering genom onormala 

periodiseringar till skillnad från tidigare studier som har fokus på att beskriva olika sätt att 

resultatmanipulera (Abad et al., 2013; Makar et al., 2000). 

• Vi undersöker prestationsförflyttning tvärs över företag, inte över tid inom samma företag 

vilket tidigare studier haft inriktning på. Vi har identifierat endast en sådan tidigare 

undersökning på amerikanska data (Chen et al., 2016). 

• Vi undersöker förvärv gällande europeiska företag där redovisningsregelverket är det 

principbaserade IFRS. Tidigare studier har haft fokus kring övergångsperioden till IFRS och 

huruvida resultatmanipulering kan utföras efter det (Doukakis, 2014).  

Förvärvare bör kunna dra nytta av prestationsförflyttningar i samband med uppköp, speciellt med 

tanke på att prestationsökningar efter förvärvet erhålls från målföretag och inte medför några 

påföljande återföringar för det förvärvande företaget (Lys & Vincent, 1995). Vi har inte funnit några 

studier där förvärvande företag och målföretag har studerats efter att uppköpet tillkännagivits, där de 

tillämpar europeisk redovisningsstandard, IFRS.  

Vår kombination med att studera europeiska företag som redovisar enligt IFRS och att vi undersöker 

nämnda mellanperiod är vad som gör denna studie unik och något som vi inte har hittat tidigare 

forskning kring. Det är detta som skiljer denna studie från tidigare forskning och dessa aspekter är 

viktiga att undersöka. Som grund för detta är att redovisningsregelverken, i USA respektive Europa, 

ger olika utrymme för resultatmanipulering beroende på regel- eller principbasering (Capkun et al., 

2016; Doukakis, 2014). Resultatmanipulering kan utföras mer ostört under mellanperioden jämfört 

med andra perioder. De underskattningar som målföretagen redovisar under mellanperioden kan 

användas för att stärka förvärvaren efter uppköpet (Chen et al., 2016) vilket lämnar ytterligare 

anledning till att mellanperioden är intressant att undersöka. 
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1.3 Frågeställningar 

• Hur påverkar resultatmanipulering prestationen hos företagen efter uppköpet? 

• Hur utförs resultatmanipulering av målföretaget och vilka är anledningarna till att de 

resultatmanipulerar? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om europeiska målföretag resultatmanipulerar efter att ett uppköp har 

tillkännagivits men innan det har slutförts med syfte att stärka förvärvarens resultat efter uppköpet. 

1.5 Avgränsning 

Studien begränsas till europeiska företag och publika företagsförvärv. Transaktionsvärdet i samband 

med förvärvet ska vara minst fem miljoner USD och förvärvad andel skall vara 100 procent.  

1.6 Disposition 

Den resterande delen av detta arbete har följande disposition: 

Kapitel 2 - Teori 

I detta avsnitt presenteras den relevanta litteraturen inom området samt teorier som kan ge förklaring 

till resultatmanipulering. Detta leder sedan fram till utvecklandet av studiens hypoteser. 

Kapitel 3 - Metod 

I detta avsnitt presenteras först den forskningsfilosofi som ligger till grund för studien och därefter 

presenteras studiens forskningsansats samt forskningsstrategi. I det följande presenteras sedan 

studiens empiriska metod, operationalisering och analysmetod. Till sist avhandlas kvalitetskriterier 

som har tagits i beaktande i denna studie samt kritik mot den metod som har använts.  

Kapitel 4 - Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som studien har lett till. Resultatet baseras på en tvärsnittsstudie 

av 84 europeiska företagsförvärv. Dessa har analyserats genom finansiell information för olika kvartal 

innan, under och efter ett förvärv för att undersöka om resultatmanipulering sker i samband med 

förvärvet. Tabeller presenteras för att ge stöd och för att tydligt visa vilka resultat som studien har lett 

till.  
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Kapitel 5 - Diskussion av resultatet 

I detta avsnitt ställs studiens resultat mot tidigare forskning och teorier som kan ge förklaring till 

resultatet och vi återkopplar till studiens hypoteser.   

Kapitel 6 - Studiens bidrag och begränsningar 

I detta avslutande avsnitt presenteras studiens slutsats och syftet besvaras. Därefter följer en 

diskussion av studiens bidrag och dess begränsningar samt förslag till vidare forskning inom området. 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras den relevanta litteraturen inom området för studien samt teorier som kan 

ge förklaring till resultatmanipulering. Vi redogör för den teoretiska referensram som ligger till 

grund för studiens hypoteser. Avslutningsvis presenterar vi de hypoteser som har utvecklats.    

2.1 Resultatmanipulering 

Healy och Wahlen (1999) definierar earnings management, resultatmanipulering, på följande vis:  

“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring 

transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying 

economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported 

accounting numbers.” (s. 368). 

Resultatmanipulering innebär att chefer väljer redovisningsmetoder och mått som inte helt korrekt 

reflekterar företagets underliggande ekonomi. Det finns många sätt för chefer att använda sitt 

omdöme i redovisningen, till exempel vid uppskattning av framtida ekonomiska händelser. Från 

definitionen utläses även att chefer vilseleder intressenter vilket kan ske om cheferna har tillgång till 

information som inte finns tillgänglig för intressenter (Abad, et al., 2013; Healy & Wahlen, 1999; 

Schipper, 1989). 

Företag resultatmanipulerar för att förändra det redovisade finansiella resultatet i flera olika kontexter 

(Bratten, Payne & Thomas, 2016; Dechow, Ge & Schrand 2010). Definitionen av 

resultatmanipulering finns i att företagsledningen vidtar åtgärder inom ramen för finansiell 

rapportering. Detta görs genom att strukturera transaktioner för att kunna vilseleda intressenter och 

förändra resultatet i syfte att möta analytikernas prognoser (McVay, 2006; Payne & Robb, 2000). Det 

är ett sätt för ledningen att vilseleda investerare och intressenter och används även i sammanhang där 

ledningen upplever att den rapporterade redovisningen kan påverka möjliga framtida avtal (Beneish, 

2001; Healy & Wahlen, 1999). Den samlade definitionen av resultatmanipulering anses som företags 

incitament att vilseleda intressenter genom att dölja försämrade prestationer (Beneish, 2001).  

IFRS som regelverk har lett till en större flexibilitet redovisningsmässigt på grund av att det beskrivs 

som vagare än tidigare nationella GAAP-regelverk. IFRS beskrivs som mer flexibelt eftersom 

kriterierna är svagare och bedömningarna subjektiva. Detta gör att en bedömning kring huruvida 

resultatmanipulering är olagligt eller inte även blir svårare (Capkun et al., 2016). Företag som har 

begått bedrägerier har haft en större benägenhet att resultatmanipulera under åren före bedrägerierna 

har uppdagats. Dessa bedrägeriföretag har även större sannolikhet att möta eller slå analytikernas 
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prognoser jämfört med ärliga företag som inte resultatmanipulerar (Beneish, 1997, 1999; Perols & 

Lougee, 2011). Däremot behöver inte resultatmanipulering vara olagligt eller göra övertramp på de 

olika nationella GAAP som finns. Resultatmanipulering kan dock vara skadligt gentemot 

informationen i de finansiella rapporterna (Sanjaya & Saragih, 2012). 

Sanjaya och Saragih (2012) beskriver att resultatmanipulering är detsamma som valen kring 

redovisningsmetod inom ramen för vad som är acceptabelt enligt gällande redovisningsregelverk. 

Detta ger verktyg för att resultatmanipulera och för att påverka redovisat resultat åt en önskad 

riktning. De val som går utanför det acceptabla enligt redovisningsregelverket utgör bedrägeri och 

inte resultatmanipulering (Beneish, 1997, 1999; Perols & Lougee, 2011; Sanjaya & Saragih, 2012). 

Vidare kan det vara svårt att avgöra vad som är inom eller utom det som är acceptabelt enligt 

redovisningsregelverket och det finns många skilda meningar kring detta. Incitamenten till att 

resultatmanipulera är starka vilket beror på att företag känner press på att överträffa sig själva från 

period till period (Brown, 1999).  

Studiens syfte är att undersöka om målföretag resultatmanipulerar i samband med ett uppköp för att 

stärka förvärvarens resultat efter att affären är klar. Detta skulle innebära att målföretagen redovisar 

ett försämrat resultat under mellanperioden för att vilseleda intressenter samt att förvärvarna istället 

kan redovisa ett förbättrat resultat när transaktionen är klar. 

2.2 Incitament för resultatmanipulering 

Flertalet incitament för resultatmanipulering existerar. Investerares och analytikers användning av 

finansiell information vid värdering av aktier kan skapa ett motiv för resultatmanipulering eftersom 

chefer vill påverka aktiepriset kortsiktigt. Tidigare forskning har visat att resultatmanipulering görs i 

syfte att möta finansiella analytikers förväntningar på kapitalmarknaden (Healy & Wahlen, 1999; 

Kasznik, 1999; Kim & Song, 2015; Wang, Chen & Wang, 2015). Ett annat incitament för 

resultatmanipulering är olika kontrakt där vissa redovisade resultat har avtalats. Det kan handla om 

avtal kring lån eller kompensationer vilket kan få företag att resultatmanipulera för att öka bonusar, 

säkra chefernas jobb samt för att mildra potentiella överträdelser kring låneavtal. Även lagstiftning 

och statlig reglering ger incitament för resultatmanipulering. Företag som söker statligt bidrag eller 

annat skydd kan till exempel vilja manipulera sina resultat för att framstå som mindre lönsamma 

(Healy & Wahlen, 1999). 

Företag som ska köpas upp resultatmanipulerar generellt upp resultatet under ett år innan uppköp 

genom att företagen manipulerar försäljningen men inte genom att manipulera produktionskostnader 

eller redovisningen. Resultatmanipulering i redovisningen är lätt att upptäcka och därför kan företag 
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även söka efter alternativa sätt att resultatmanipulera som inte lika lätt uppdagas (Brown, 1999; 

Campa & Hajbaba, 2016). Vanligt är även att förvärvare resultatmanipulerar uppåt före aktie-för-

aktieförvärv för att öka aktiepriset och därmed inte behöva dela ut lika många aktier i utbyte mot 

målföretagets aktier (Chen et al., 2016).  

Positiva resultat innebär en positiv reaktion från marknaden vilket ger motiv till ledningen att 

rapportera positiva nyheter kring resultatet. Företag kan känna mer press för att rapportera positiva 

resultat om andra företag levererar goda nyheter till marknaden (Bratten et al., 2016). Bonussystem 

kan utgöra motiv för chefer att manipulera resultat för att maximera värdet på sina bonusar (Healy, 

1985). En större press på chefer att nå bestämda resultatmål innebär att de i högre grad manipulerar 

resultat och kassaflöden för att stärka det redovisade resultatet kortsiktigt (Dechow, Richardson & 

Tuna, 2003; Fuller & Jensen, 2002; Irani & Oesch, 2016). Resultatmanipulering används för att 

förbättra företags resultat i syfte att imponera på företagets nyckelintressenter som till exempel 

styrelsen och aktieägare. Detta är en taktik för att manipulera det intryck som chefer gör hos 

intressenter vilket i sin tur kan leda till befordringar (Chen, Luo, Tang & Tong, 2015).  

Det finns således många olika incitament för företag att resultatmanipulera, däremot är tidigare 

forskning kring målföretagens motiv begränsade (Campa & Hajbaba, 2016). Detta är en del av 

studiens bidrag till den företagsekonomiska forskningen. En av studiens frågeställningar är hur och 

varför målföretag resultatmanipulerar i samband med ett uppköp. 

2.3 Teorier som ger förklaring till resultatmanipulering 

Agentteorin och stewardshipteorin är två teorier som beskriver relationen mellan ett företags 

intressenter och ledning vilket kan ge förklaring till varför företag ägnar sig åt resultatmanipulering. 

Signaleringsteorin ger förklaring till hur intressenter navigerar bland information med hjälp av 

signaler. 

2.3.1 Agentteorin och Stewardshipteorin 

Agentteorin ger förklaring till varför chefer väljer specifika redovisningsmetoder. Cuevas-Rodriguez, 

Gomez-Mejia och Wiseman (2012) samt Jensen och Meckling (1976) beskriver att agentteorin 

fokuserar på förhållandet mellan en principal och en agent vilket till exempel kan vara företagets 

intressenter respektive företagsledningen. Inom agentteorin antar principalen att agenten kommer 

agera utifrån sitt egenintresse snarare än att agera utifrån vad som leder till det bästa ekonomiska 

resultatet för principalen (Cuevas-Rodriguez et al., 2012; Deegan & Unerman, 2011; Jensen & 

Meckling, 1976). Om både principalen och agenten vill maximera nytta finns det stora anledningar 
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att anta att agenten inte kommer agera i principalens bästa intresse (Dhole, Manchiraju & Suk, 2016; 

Edmans & Liu, 2011; Jensen & Meckling, 1976). När en individ är beroende av de handlingar som 

någon annan utför uppstår relationen mellan principal och agent vilket kan liknas vid att en läkare är 

principal medan patienten är agent (Pratt & Zeckhauser, 1991).  

Ett företag är, enligt agentteorin, en konstellation av olika kontrakt. Avsikten med detta är att 

säkerställa att alla parter är motiverade till att maximera värdet för företaget även om de drivs av sitt 

egenintresse (Cuevas-Rodriguez et al., 2012; Ross, 1973). Agentteorin utgår från att individer inte 

kommer agera på något annat sätt än utifrån sitt egenintresse. Detta innebär att dessa så kallade 

kontrakt krävs för ett välfungerande företag och för att se till att det som gynnar individen även gynnar 

företaget (Deegan & Unerman, 2011; Fama & Jensen, 1983). Agentteorin förklarar således relationen 

mellan principalen och agenten. En så kallad informationsasymmetri kan uppstå om principalen och 

agenten har tillgång till olika slags, och olika mängd, information. Informationsasymmetri leder till 

att incitament för resultatmanipulering uppstår. Detta beror på att parten, som innehar mer 

information, kan använda detta till sin fördel för att nå största möjliga nytta (Acharya & Lambrecht, 

2015). 

Även stewardshipteorin beskriver förhållandet mellan två parter, i detta fall mellan principalen och 

“stewarder”. Stewarder kan till exempel vara företagets chefer men till skillnad mot agentteorin beror 

beteendet på ett starkt behov av att tjäna företaget. Därför kommer stewarden rätta sig efter det som 

är bäst för företaget (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997; Madison, Holt, Kellermanns & Ranft, 

2016).  

Enligt Davis et al. (1997) innebär stewardshipteorin att stewardens engagemang går i linje med 

företagets mål och att den nytta som stewarden når genom att arbeta för företagets bästa är större än 

den nytta som skulle nås genom själviska handlingar. Stewarden känner moralisk skyldighet att 

skydda företagets intressen (Neubaum, Thomas, Dibrell & Craig, 2017). Stewardshipteorin 

utvecklades ur ett missnöje med den påstådda själviskheten hos agenter med tillhörande motsättningar 

i intressen mellan principal och agent (Schillemans, 2013). 

Forskning indikerar att agentteorin och stewardshipteorin är varandras motsatser (Drakopoulou-Dodd 

& Dyck, 2015; Schillemans, 2013). Det mest grundläggande är att stewarder drivs av kollektiva 

intressen och inte av egenintresse till skillnad från agenter (Schillersman, 2013). Mer djupgående 

innebär det att agentteorin utgår från att människor agerar opportunistiskt medan stewardshipteorin 

utgår från att människan även motiveras av att tjäna andra, att vara generös och inte bara se till egen 

vinning (Drakopoulou-Dodd & Dyck, 2015). Teorierna erbjuder förklaring till varför målföretag och 
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dess chefer resultatmanipulerar. Det kan antingen bero på egenintresse och egen vinning enligt 

agentteorin, eller så utgår cheferna från företagets bästa som helhet enligt stewardshipteorin.  

2.3.2 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin förklarar hur intressenter navigerar bland information och tar strategiska beslut 

som bäst ska möta deras behov. Besluten baseras ofta på inkomplett och oregelbunden information. 

Signaleringsteorin innebär att intressenter tar hjälp av olika signaler för att minska osäkerheten kring 

de val som ska göras i sådana situationer (Bergh, Connelly, Ketchen & Shannon, 2014; Spence, 1973, 

2002). När det råder osäkerhet kring ett företags framtidsutsikter letar intressenter efter signaler som 

ger information om troliga utgångar (Bergh et al., 2014, Spence, 1974). Detta minskar avståndet 

mellan vad intressenter redan vet om företaget och vad de vill veta om företaget (Miller & Triana, 

2009). 

Signaleringsteorin är aktuell i samband med studier kring resultatmanipulering. Detta är på grund av 

att resultatmanipulering många gånger kan användas för att sända ut önskade signaler till intressenter. 

Vi har tidigare tagit upp ett exempel som är att målföretag resultatmanipulerar uppåt för att ge signaler 

om en bra framtida lönsamhet (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015). 

2.4 Kassaflödesmanipulering och onormala periodiseringar 

För att ge en rättvisande bild av ett företags resultat finns periodiseringsprincipen som innebär att 

intäkter och kostnader som hör till räkenskapsåret ska tas med i redovisningen oavsett när betalningen 

äger rum (Drefeldt & Törning, 2013) vilket finner stöd i 2 kap. § 4 ÅRL. Vi kommer i följande 

stycken ta upp två olika varianter av resultatmanipulering nämligen kassaflödesmanipulering och 

användandet av onormala periodiseringar.  

Företag kan resultatmanipulera på två olika sätt. Antingen genom accruals management (onormala 

periodiseringar) eller genom real activities management (kassaflödesmanipulering). Onormala 

periodiseringar innebär att företag påverkar redovisningen och valen kring hur redovisningen utförs 

(Abad et al., 2016; Cohen & Zarowin, 2010; Kothari, Mizik & Roychowdhury, 2016). Huvudsakligen 

handlar onormala periodiseringar om att den underliggande verksamhetsprestationen förvrängs men 

det förändrar inte verksamheten (Abad et al., 2016; Cohen & Zarowin, 2010). 

Kassaflödesmanipulering medför å andra sidan en avvikelse från den normala verksamheten för att 

vilseleda intressenter till att tro att de rapporterade finansiella resultaten har nåtts genom 

verksamhetens normala förlopp (Abad et al., 2016; Kothari et al., 2016: Taylor & Xu, 2010).  



 

13 

 

Onormala periodiseringar är ett sätt att resultatmanipulera utan några direkta konsekvenser för 

kassaflödet (Abad et al., 2016; Cohen & Zarowin, 2010). Det kan till exempel handla om att fördröja 

avskrivningar på tillgångar. Kassaflödesmanipulering är handlingar som avviker från den normala 

verksamheten med primärt fokus att nå särskilda resultatmål (Abad et al., 2016; Graham, Harvey & 

Rajgopal, 2005; Roychowdhury, 2006). Dessa avvikande handlingar bidrar nödvändigtvis inte till att 

stärka värdet för företaget även om de möjliggör för ledningen att nå sina finansiella mål. 

Kassaflödesmanipulering kan i själva verket minska värdet för företaget i och med att handlingar för 

att förbättra resultatet under nuvarande period kan ha en negativ effekt på kassaflöden i framtida 

perioder. Det kan till exempel handla om aggressiva prissänkningar och rabatter på varor (Kothari et 

al., 2016, Roychowdhury, 2006). 

Kassaflödesmanipulering uppstår från chefers beslut kring investeringar och verksamhet (Taylor & 

Xu, 2010). Chefer får i uppdrag av företagets intressenter ta beslut kring investeringar eftersom de 

har mer detaljerad information kring att ta dessa typer av beslut än vad externa intressenter har. 

Således är kassaflödesmanipulering svårare för investerare att upptäcka jämfört med onormala 

periodiseringar. Tidigare forskning visar att kassaflödesmanipulering är vanligare att använda sig av 

om företags redovisning är under större granskning (Cohen, Dey & Lys, 2008; Kothari et al., 2016). 

Irani och Oesch (2016) har kommit fram till att chefer oftare väljer att resultatmanipulera genom att 

manipulera kassaflöden. Det beror på att resultatmanipulering genom onormala periodiseringar 

lättare kan dra till sig oönskad uppmärksamhet från till exempel myndigheter och revisorer. 

Exempel på kassaflödesmanipulering är att minska rörliga utgifter eller att erbjuda attraktiva 

köpeavtal. Oavsett är motivet att nå uppsatta finansiella mål. Om revisorer fokuserar på att upptäcka 

resultatmanipulering som har åstadkommits genom onormala periodiseringar är det sannolikt att 

chefer kommer förändra sitt beteende och istället använda sig mer av kassaflödesmanipulering 

(Cohen et al., 2008; Commerford, Hermanson, Houston & Peters, 2016; Kothari et al., 2016). 

Kassaflödesmanipulering innebär att intäkterna manipuleras under pågående period medan onormala 

periodiseringar är en manipulation som sker i slutet av perioden. Företag kan använda båda 

varianterna för att manipulera resultat, till exempel genom att börja med att manipulera kassaflödet 

för att sedan använda onormala periodiseringar i slutet av perioden (Kothari et al., 2016). 

Kassaflödesmanipulering uppmuntrar chefer till att manipulera även genom onormala 

periodiseringar. Bevis har funnits för ett positivt samband mellan en ökning av 

kassaflödesmanipulering och en ökning av onormala periodiseringar (Sanjaya & Saragih, 2012). Ett 

övervärderat företag gör att chefer har en större tendens att resultatmanipulera för att bibehålla 
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företagets övervärderade aktiepris. Övervärderingen är en viktig och bestämmande faktor när chefer 

fattar beslut kring resultatmanipulering (Badertscher, 2011). 

Dessa olika sätt att resultatmanipulera öppnar upp för företagsledare att på det ena eller andra sättet 

kunna nå önskade resultat. Vi tar med oss den tidigare litteraturen som beskriver hur 

resultatmanipulering kan ske för att kunna uppmärksamma detta i vår studie. I och med att 

kassaflödesmanipulering bevisligen förekommer är vi intresserade av att veta om det förekommer 

under tiden ett företagsförvärv äger rum i Europa samt hur det går till. 

2.5 IFRS och GAAP - olika redovisningsregelverk 

De redovisningsregelverk som är aktuella i denna studie är U.S. GAAP vilket avser den nationella 

redovisningsstandard som tillämpas främst hos börsnoterade företag i USA (Makar et al., 2000) samt 

IFRS som är ett internationellt redovisningsregelverk. U.S. GAAP är en nationell 

redovisningsstandard i USA men tillämpas av många internationella företag eftersom många företag 

är registrerade på USA-börsen (Financial Accounting Standards Board [FASB], 1999). IFRS å andra 

sidan är framtaget av IASB (International Accounting Standard Boards) tillsammans med IFRS 

Foundation i början av 2000-talet i syfte att utveckla ett enda högkvalitativt, förståeligt, genomförbart 

samt globalt accepterat finansiellt redovisningsregelverk baserat på tydliga principer (IFRS, u.å.).  

Idén om ett internationellt redovisningsregelverk som IFRS tog fart i samband med att 

kapitalmarknaderna i modern tid oftare drivs av en efterfrågan av kapital som överskrider de 

nationella gränserna (FASB, 1999). När de nationella gränserna överskrids uppstår kravet om att 

företag, som är noterade på börser i olika länder, ska tillämpa en internationellt jämförbar finansiell 

redovisning. Det beror på att investerare och intressenter ska ha möjlighet att bedöma företaget i de 

inblandade länderna (FASB, 1999). Ingen enhetlig redovisningspraxis har funnits att tillgå 

internationellt innan IFRS utan de generellt accepterade redovisningsprinciperna i de olika 

börsländerna har styrt hur rapporterna ska utformas (FASB, 1999).  

De nationella redovisningsprinciperna har internationellt benämnts GAAP (Blake, Amat, Gowthorpe 

& Pilkington, 1998) och finns i olika format. Till exempel finns U.S. GAAP som tillämpas i USA 

samt UK GAAP som tillämpas i Storbritannien. Att behöva anpassa redovisningen efter olika länders 

redovisningsprinciper (GAAP) beskriver Blake et al. (1998) som mycket kostsamt och tidskrävande 

för de bolag som faller in under andra länders rapporteringskrav eftersom bolag ska kunna visa en 

transparent redovisning oavsett land. Därav utformningen och framtagandet av IFRS. Eftersom 

många bolag väljer att notera sig på amerikanska börsen har vi valt att göra jämförelsen mot just U.S. 
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GAAP, samtidigt som det finns tidigare studier som berör USA och U.S. GAAP (Chen et al., 2016), 

vilket vi kan göra kopplingar mot i denna studie. 

IFRS infördes år 2005 som krav för börsnoterade bolag i Europa och förväntningarna på regelverket 

var att öka jämförbarheten i finansiella rapporter internationellt, öka transparensen samt öka 

kvaliteten på de finansiella rapporterna (Capkun et al., 2016; Doukakis, 2014). Förhoppningen var 

även att kvaliteten skulle öka ifall IFRS skulle kunna begränsa ledningens anpassliga frihet i att 

bestämma redovisningsbelopp. Det skulle leda till bättre kvalitet än många nationella GAAP vilket i 

sin tur skulle leda till minskad resultatmanipulering. Detta härleds till att IFRS är mer detaljerad, 

kräver fler upplysningar, tillåter färre alternativ samt är bredare i omfattning jämfört med många 

andra nationella redovisningsstandarder (Doukakis, 2014).  

U.S. GAAP och IFRS skiljer sig från varandra genom att de har olika uppbyggnader och 

tillämpningssätt. U.S. GAAP är regelbaserat där reglerna är konkreta och omfattande samt ska följas 

utan inslag av bedömningar (KPMG, 2016). IFRS å andra sidan är principbaserat med vägledande 

regler där bedömningar kring redovisning och anpassning till den typ av verksamhet som bedrivs 

innefattas. Här ses reglerna som vägledande kring bedömningen av redovisningen (KPMG, 2016). 

Capkun et al. (2016) beskriver att tidigare studier har visat olika resultat kring huruvida 

resultatmanipulering förekommer inom IFRS jämfört med olika nationella GAAP. Capkun et al. 

(2016) samt Barth, Landsman och Lang (2008) förklarar att företag som valde att tillämpa en tidig 

form av IFRS, innan tvånget infördes år 2005, har en lägre grad av resultatmanipulering än vad som 

var fallet under de tidigare nationella GAAP-föreskrifterna. Däremot visar andra studier som utförts 

av Ahmed, Neel, och Wang (2013) samt Christensen, Lee, Walker och Zeng (2015) att bolag som 

senare har infört ett nyare och mer uppdaterat IFRS, i samband med tvånget 2005, har en högre grad 

av resultatmanipulering till följd av tillämpningen av den nya versionen av regelverket.  

Ahmed et al. (2013) och Christensen et al. (2015) härleder sina olika slutsatser, i motsats till Barth et 

al. (2008), som skillnader i bolagens incitament att tidigt tillämpa IFRS eller att försena antagandet 

snarare än till standarderna i IFRS som sådana. Capkun et al. (2016) beskriver slutligen hur de inte 

finner någon signifikant förändring i bolags olika karaktärer som kan associeras med incitamenten 

för en transparent rapportering. De menar snarare att förändringen kring resultatmanipuleringen vid 

övergången från de nationella GAAP till IFRS beror på den tillfälliga förändring som IFRS innebar 

för bolagen. Detta tillät bolagen en större flexibilitet och handlingsfrihet vid valet av 

redovisningsmetod i samband med övergången (Capkun et al., 2016).  
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Tidigare studier har inte visat på något direkt samband med övergången till IFRS från nationella 

GAAP och resultatmanipulering. Det har fortsatt förekomma resultatmanipulering bland IFRS-

redovisande bolag. Det är intressant att veta fortsättningsvis i vår studie eftersom tidigare forskning 

har visat att U.S. GAAP-redovisande företag resultatmanipulerar under mellanperioden (Chen et al., 

2016) medan vår studie undersöker IFRS-redovisande företag. 

2.6 Målföretags resultatmanipulering i samband med uppköp 

Det finns begränsat med tidigare forskning kring målföretags motiv för resultatmanipulering innan 

ett uppköp. Målföretagen är oftast inte de som tar initiativ till uppköpet och har därför inte tiden till 

att manipulera sina resultat för att påverka buden från företag som är intresserade av ett förvärv. Dock 

har företag som öppet och aktivt söker efter köpare motiv för att resultatmanipulera eftersom de vill 

nå uppsatta mål för att attrahera köpare. Företaget kan resultatmanipulera uppåt för att visa ett resultat 

som ger signaler om framtida lönsamhet. Ett motiv till att resultatmanipulera nedåt kan vara att det 

lägre värdet underlättar för att fastställa affären men detta innebär dock en kostnad för aktieägarna 

(Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015; Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Campa & Hajbaba, 

2016). 

Företag som aktivt letar köpare kan göra det av olika anledningar. Till exempel har de incitament för 

att “window dress” för att attrahera så många potentiella köpare som möjligt samt erhålla högsta 

möjliga bud. Om resultatmanipuleringen ger signaler om en framtida lönsamhet innebär detta även 

en signal om att förvärvet är en lovande investering (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015). 

Målföretags resultatmanipulering, i syfte att flytta över värde till förvärvaren i samband med uppköp, 

innebär att båda parter måste uppfatta att fördelarna som följer med detta överväger motsvarande 

kostnader. Målföretagens resultatmanipulering kan innebära dämpade kostnader en period men 

förutom detta verkar det medföra väldigt få fördelar ur målföretagens synvinkel. Speciellt när det är 

oklart om cheferna behåller sina positioner efter uppköpet eller inte. I dessa fall är fördelarna med att 

samarbeta med det förvärvande företaget få och cheferna är inte allt för villiga till att 

resultatmanipulera (Chen et al., 2016).  

Om affären är icke-fientlig, vilket den är i många fall, kan det handla om att cheferna blir 

kompenserade på något vis för att justera resultaten till förvärvarens fördel. Till exempel skulle 

målföretagets chef kunna bli erbjuden bonus från förvärvaren om chefen underskattar prestationen 

under mellanperioden vid en icke-fientlig affär. Däremot skulle, som i fallet med Tyco, de anställda 

i målföretaget kunna motsätta sig att delta i processen kring prestationsförflyttning om de ser det som 

oprofessionellt och som ett oetiskt beteende (Chen et al., 2016).  
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Målföretagens kostnader för att underskatta resultaten under perioden mellan att uppköpet har 

tillkännagivits och tills att affären är klar är förhållandevis låga. Det beror på att de betalningar som 

målföretagets aktieägare ska få redan är bestämda och många av de avtal som beror på det 

rapporterade resultatet kommer antingen snart löpa ut eller omförhandlas. Målföretagen är under 

denna period inte heller lika granskade av marknadens intressenter på grund av att formaliteterna 

kring uppköpet redan är utredda. Prestationsförflyttning från målföretaget till förvärvaren betingas av 

att målföretaget samarbetar med förvärvaren vilket kräver att kostnaden för att underskatta resultatet 

under mellanperioden understiger fördelarna för målföretagets chefer. Dessa fördelar har mycket att 

göra med om cheferna kommer få stanna kvar på sina positioner efter uppköpet eller inte. 

Målföretagets chefer kan dock vara ovilliga att ägna sig åt resultatmanipulering om de upplever det 

som oprofessionellt eller till och med olagligt (Chen et al., 2016). 

Denna studie undersöker europeiska målföretag och deras resultatmanipulering i samband med 

uppköp, under mellanperioden mellan tillkännagivande och färdigställande av affären. En liknande 

studie kring amerikanska företag har visat att resultatmanipulering förekommer (Chen et al., 2016), 

och vi ämnar undersöka om liknande slutsatser kan dras om europeiska företag.  

2.7 Sammanfattning och hypoteser 

Sammanfattningsvis används resultatmanipulering för att förändra ett företags redovisade resultat i 

syfte att vilseleda intressenter. Företag kan till exempel vilja dölja ett försämrat resultat eller visa ett 

bättre resultat för en period (Beneish, 2011; Bratten et al. 2016; Healy & Wahlen, 1999). Olika 

redovisningsregelverk, som GAAP och IFRS, kan ge olika utrymme för resultatmanipulering och det 

finns olika åsikter kring vilka metoder som är inom ramen för respektive regelverk (Capkun et al., 

2016; Perols & Lougee, 2011; Sanjaya & Saragih, 2012). Vi har tagit upp kassaflödesmanipulering 

och onormala periodiseringar som varianter av resultatmanipulering där den förstnämnda oftast är 

svårast att upptäcka (Kothari et al., 2016). Tidigare forskning kring målföretags motiv för 

resultatmanipulering är ännu begränsade (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015).  

Studien undersöker resultatmanipulering hos europeiska bolag som följer IFRS-regelverket, i 

samband med förvärv. I en tidigare studie utförd av Chen et al. (2016) har forskarna kommit fram till 

att amerikanska företag som tillämpar U.S GAAP underskattar sina resultat under mellanperioden vid 

ett pågående uppköp. Vi har upptäckt att ingen liknande studie med europeiska företag, som följer 

IFRS-regelverket, tidigare har genomförts och därav utgör vår studie ett bidrag till den 

företagsekonomiska forskningen. IFRS-regelverket öppnar upp för tolkningar av redovisningen och 

dess principorientering kan ha ett starkare samband med chefers etiska uppfattning (Capkun et al., 
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2016; Chen et al., 2016; Perols & Lougee, 2011; Sanjaya & Saragih, 2012). Den litteraturstudie vi 

har gjort visar att amerikanska företag resultatmanipulerar under mellanperioden och att det finns 

olika incitament för målföretag att ägna sig åt resultatmanipulering. Detta leder oss fram till studiens 

första hypotes: 

Hypotes 1 - Målföretag underskattar sina resultat under mellanperioden 

Motsvarande U.S GAAP-redovisning har ett regelbaserat system där det finns rätt eller fel i en annan 

utsträckning än inom IFRS (Blake et al., 1998), chefernas beslutsfattande får andra konsekvenser 

under regelverket U.S. GAAP. IFRS-regelverket kräver däremot att företag lämnar fler och mer 

detaljerade upplysningar, dessutom erbjuder regelverket färre alternativ kring redovisningen jämfört 

med U.S. GAAP (Blake et al., 1998; Doukakis, 2014). Om chefen har uppfattningen att god 

redovisningssed ska tillämpas och därmed avstår från resultatmanipulering undviker de i större 

utsträckning regelbrottsföljder som exempelvis stämning (Ahmed et al., 2013; Barth et al., 2008; 

Capkun et al., 2016; Christensen et al., 2015). Stämningsrisken är en aspekt som påverkar chefers 

tendens till resultatmanipulering (Perols & Lougee, 2011; Sanjaya & Saragih, 2012). 

Skillnaderna mellan regelverken gällande resultatmanipulering kan vara lättnader för de bolag som 

följer IFRS. Detta regelverk är principbaserat och därmed finns inget rätt eller fel i samma 

utsträckning som det gör i U.S GAAP. Detta kan leda till att den resultatmanipulering som 

förekommer i de europeiska länderna inte alltid ses som olaglig men att den ändock förekommer. Vi 

har en idé om att utrymmet för resultatmanipulering är större för företag som redovisar enligt GAAP 

medan företag som redovisar enligt IFRS inte i lika stor utsträckning kan resultatmanipulera i det 

dolda. I och med att IFRS kräver fler detaljer och upplysningar blir redovisningen mer transparent 

vilket leder till att resultatmanipulering blir lättare att upptäcka (Doukakis, 2014). 

I Europa är det vanligare med icke-fientliga övertaganden i samband med fusioner och förvärv, 

jämfört med i USA, vilket innebär en speciell situation för målföretagen eftersom förvärvet har 

accepterats av både aktieägare och chefer. Chefer får i större utsträckning behålla sina positioner efter 

förvärvet i Europa (Schneper & Guillén, 2004). Detta innebär naturligt att chefernas benägenhet till 

resultatmanipulering ökar eftersom det är till fördel för dem själva, vilket finner stöd i agentteorin 

(Cuevas-Rodriguez et al., 2012; Deegan & Unerman, 2011; Jensen & Meckling, 1976). I samband 

med ett icke-fientligt förvärv vill målföretaget och dess chefer dessutom underlätta transaktionen och 

samarbetet med förvärvaren. De är då benägna att resultatmanipulera för företagets bästa (Ben-Amar 

& Missonier-Piera, 2008; Chen et al., 2016) vilket finner stöd i stewardshipteorin (Davis et al., 1997; 

Madison et al., 2016). 
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Incitamenten för målföretag att resultatmanipulera är inte helt tydliga. Tidigare forskning kring 

målföretags resultatmanipulering behandlar framförallt tiden innan ett förvärv tillkännages (Chen et 

al., 2016). Vår studie förflyttar detta fokus på tre olika sätt som vi även tidigare har tagit upp. Istället 

för att undersöka prestationer innan ett förvärv har tillkännagivits undersöker vi perioden efter 

tillkännagivande. Vi undersöker även manipulering av kassaflöde utöver manipulering av resultat. 

Dessutom undersöker vi prestationsförflyttningar mellan företag och inte inom samma företag vilket 

innebär att värde överförs från målföretaget till förvärvaren med syfte att stärka förvärvarens resultat 

efter uppköpet. Generellt är prestationsförflyttningar till förvärvarnas fördel eftersom deras förstärkta 

resultat efter förvärvet förflyttas från målföretagen som inte kräver något i gengäld (Chen et al., 2016). 

Prestationsförflyttning mellan företag innebär således att förvärvarna har möjlighet att överskatta sina 

resultat efter att förvärvet är slutfört, detta leder till studiens andra hypotes: 

Hypotes 2 - Förvärvaren överskattar sitt resultat under de fyra kvartalen som följer närmast efter 

förvärvet 

När investerare granskar förvärvets validitet ökar incitamenten för förvärvare att stärka resultaten 

efter uppköpet. Förvärvare är känsliga mot en sådan granskning och är ofta villiga att utstå kostnader 

för att resultatmanipulera uppåt för att visa ett bättre resultat, framförallt om investerarna är skeptiska 

till förvärvet (Bens et al., 2012; Chen et al., 2016; Lys & Vincent, 1995). Förvärvarnas behov av att 

resultatmanipulera är som starkast under den direkt påföljande perioden efter förvärvet (Chen et al., 

2016). 

Prestationsförflyttningar betingas av att målföretagens chefer samarbetar med förvärvarna och då 

krävs det att kostnaderna är relativt låga för målföretaget när de ska underskatta sina resultat under 

mellanperioden, Chen et al. (2016) konstaterar i sin studie att så är fallet. Det underlättar även om 

cheferna behåller sina positioner efter förvärvet. Om chefen har incitament att resultatmanipulera kan 

denne styra genomförandet. Ett sådant incitament skulle kunna vara huruvida chefen får vara kvar på 

sin position i den sammanslagna enheten efter förvärvet. Förvärvaren kan utnyttja chefens vilja att 

stanna kvar i sin roll i den kommande sammanslagna enheten för att motivera till resultatmanipulering 

i målföretaget. Det kan å andra sidan vara så att chefer och andra anställda i målföretaget, som har en 

direkt koppling till arbetet med att underskatta prestationer, känner sig ovilliga till att 

resultatmanipulera av etiska skäl. De kan ha uppfattningen att resultatmanipulering är både 

oprofessionellt och olagligt (Chen et al., 2016). 

Denna motsättning motiverar den fortsatta studien och utformningen av studiens hypoteser, där 

mellanperioden avser perioden från det att uppköpet har tillkännagivits tills att affären är klar. För 
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målföretag undersöker vi fyra kvartal innan förvärvet har tillkännagivits eftersom målföretagens 

mellanperiod kan vara underskattad. För förvärvare undersöker vi det femte kvartalet efter slutförd 

affär eftersom de fyra närmast efterföljande kvartalen efter affären kan vara överskattade. Antagandet 

är att målföretagens eventuella underskattningar under mellanperioden hjälper till att stärka 

förvärvarens resultat efter förvärvet. Tidigare forskning kring amerikanska företag har visat ett 

positivt samband mellan målföretagets underskattningar under mellanperioden och förvärvarens 

överskattningar efter förvärvet (Chen et al., 2016). Detta leder fram till vår tredje och sista hypotes: 

Hypotes 3 - Förvärvarens överskattade resultat under perioden som följer efter förvärvet är positivt 

relaterad till målföretagets underskattade resultat under mellanperioden 
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3. Metod 

Inledningsvis i detta kapitel redogörs för den vetenskapsfilosofi som ligger till grund för studien och 

även för vilken forskningsansats samt strategi som har antagits. Därefter följer en presentation av 

studiens empiriska metod, operationalisering och analysmetod. Avslutningsvis redogörs för 

kvalitetskriterier och kritik mot studiens metoder. 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Företagsekonomisk forskning påverkas inte bara av det som pågår i verkligheten utan även av 

traditioner. Som grund för dessa traditioner finns filosofiska idéer, dessa påverkar i hög grad hur en 

företagsekonomisk studie kan genomföras samt även valen kring genomförandet. Synen på världen, 

de ontologiska antagandena, påverkar hur forskningsfrågor formuleras och hur forskningen sedan 

genomförs (Bryman & Bell, 2013).  

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Studiens syfte är att undersöka om målföretag resultatmanipulerar efter att ett uppköp har 

tillkännagivits men innan det har slutförts med syfte att stärka förvärvarens resultat efter uppköpet. 

Positivismen är en forskningsfilosofi som utgår från en objektiv verklighet där allt kan mätas 

(Eriksson & Hultman, 2014). Studiens fokus ligger på att förklara ett mänskligt beteende och därför 

antar studien en positivistisk syn på samhällsvetenskap vilket passar bäst i sammanhanget (Bryman 

& Bell, 2013). Enligt positivismen ska vetenskapen utgå från det vi får kunskap om genom 

erfarenheter. Riktig kunskap är enbart sådana företeelser som kan bekräftas med hjälp av sinnena 

(Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Positivismen rymmer både ett deduktivt och ett induktivt synsätt. Detta innebär att teorins syfte är att 

formulera hypoteser som i sin tur kan prövas och som kan leda till lagmässiga förklaringar 

(deduktion). Kunskap uppnås genom att fakta samlas in vilka ligger till grund för lagmässiga 

regelbundenheter (induktion). Forskningen ska i största möjliga mån vara fri från värderingar vilket 

innebär att studien ska vara objektiv. Forskningen är enligt ett positivistiskt synsätt till för att pröva 

teorier och för att få fram material som kan utveckla lagar (Bryman & Bell, 2013). 

Vi har valt en positivistisk forskningsfilosofi för vår studie eftersom vi delar utgångspunkten som 

denna forskningsfilosofi utgår från. Vi strävar efter att vår studie ska vara värderingsfri och objektivt 

utförd och då krävs det att vi lägger våra egna värderingar, tankar och förutfattade meningar åt sidan. 

Det positivistiska synsättet utgår från att allt kan mätas (Eriksson & Hultman, 2014) och vi anser att 

om vår forskning ska vara tillförlitlig ska den vara mätbar. Vår mening är även att förklara de 
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företeelser som vi har ställts inför snarare än att skapa förståelse för dem. Dessutom är vår studie 

grundad på ett antal hypoteser som har utvecklats från tidigare forskning. Dessa har sedan prövats 

med hjälp av studiens empiriska material vilket även det stämmer överens med det positivistiska 

synsättet (Bryman & Bell, 2013).  

3.1.2 Forskningsansats 

Deduktiv teori är den vanligaste uppfattningen kring förhållandet mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskapen. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från vad denne vet inom ett 

område, från detta utvecklas en eller flera hypoteser som sedan granskas empiriskt (Bryman & Bell, 

2013). Deduktion är en slutledning som leder till en logiskt nödvändig slutsats under förutsättning att 

de premisser som ligger till grund för slutledningen är sanna (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Den 

deduktiva ansatsen kan tyckas vara linjär, det vill säga att varje steg går i logisk ordning. Så blir dock 

inte alltid fallet eftersom synen på teorin kan förändras i samband med analysen av insamlade data 

(Bryman & Bell, 2013). Den deduktiva processen tydliggörs i Figur 1. 

 

Figur 1. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013) 

Deduktion innebär att en modell eller teori används som utgångspunkt. Den hypotetiskt-deduktiva 

metoden innebär att hypoteser formuleras och vars giltighet kan prövas. En deduktiv slutledning från 

teorin gör att en slutsats kring verkligheten kan dras och det är denna slutsats som utsätts för empirisk 

prövning. En korrekt formulerad hypotes ska kunna falsifieras. Detta innebär att forskaren ska kunna 

avgöra om hypotesen saknar stöd eller motsägelse (Eriksson & Hultman, 2014).  

Denna studie har haft en hypotetiskt-deduktiv ansats eftersom vi utifrån tidigare forskning har 

formulerat ett antal hypoteser som vi sedan har prövat empiriskt. Vi har samlat in data för att få 

bekräftelse och stöd för de hypoteser vi har formulerat. Studiens process överensstämmer med den 

deduktiva processen som har presenterats i Figur 1. Studien utgår från teori och tidigare forskning 

och från detta utvecklas hypoteser. Därefter har data samlats in som har lett till ett resultat som gör 
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det möjligt att antingen bekräfta eller förkasta hypoteserna. I det sista steget har vi kopplat resultatet 

tillbaka till tidigare forskning och kompletterat de befintliga teorierna.  

3.1.3 Forskningsstrategi 

Vi har antagit en kvantitativ forskningsstrategi för denna studie. Den kvantitativa forskningsstrategin 

passar bäst när forskningen har en positivistisk forskningsfilosofi, en deduktiv forskningsansats och 

en objektivistisk syn på verkligheten. Den kvantitativa forskningsstrategin har en betoning på 

kvantifiering när det handlar om insamling och analys av data. Detta till skillnad från den kvalitativa 

forskningsstrategin där betoningen snarare ligger på ord än på kvantifiering (Bryman & Bell, 2013). 

Även Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver den kvantitativa forskningsstrategin som positivistisk 

när de beskriver positivismen som sökandet efter lagbundenheter samt försöket att förklara dessa 

genom empiriskt mätbara data kombinerad med logik där variablerna ska vara objektiva.  

Vi har antagit den kvantitativa forskningsstrategin på grund av att denna studie överensstämmer med 

den syn på vetenskapen som Bryman och Bell (2013) beskriver är karaktäristiskt för kvantitativ 

forskning. Betoningen på kvantifiering är överensstämmande med vår studie eftersom vi har fått fram 

en stor mängd data genom databaserna Thomson Reuters Datastream och Thomson Reuters Eikon. 

3.1.4 Tidsperspektiv 

Denna studie antar en tvärsnittsdesign vilket innebär att fler än ett fall studeras för att kunna se en 

variation. Det innebär även att data för de variabler som är av intresse samlas in vid en speciell 

tidpunkt. Meningen är att komma fram till en uppsättning kvantitativa data som kan kopplas till 

variablerna, när dessa sedan granskas är önskemålet att kunna se olika sambandsmönster. 

Sambandsmönstret innebär att relationen mellan variabler kan studeras (Bryman & Bell, 2013). De 

slutsatser som nås genom att undersöka flera olika fall blir mer hållbara än om bara ett fall skulle 

studeras samt att resultaten blir mer generaliserbara (Yin, 2007). Vi anser att en tvärsnittsdesign 

passar vår studie eftersom vi undersöker om det finns ett samband mellan målföretagens 

resultatmanipulering under mellanperioden och ett stärkt resultat hos förvärvarna efter att förvärvet 

är genomfört. 

3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av sekundärdata i denna studie. Sekundärdata bygger på primärdata (Eriksson & 

Hultman, 2014). Primärdata är tidskrävande och kostsamt att ta fram, det kan därför vara en fördel 
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att använda sig av sekundärdata istället eftersom den redan är insamlad (Bryman & Bell, 2013). Vi 

anser att användandet av sekundärdata är till fördel för vår studie eftersom vi har sparat tid och 

resurser till själva analysen av data istället. 

De sekundärdata vi har använt oss av i vår studie består av tryckta böcker, vetenskapliga artiklar samt 

de data som vi har hämtat från databaserna Thomson Reuters Datastream och Thomson Reuters 

Eikon. Vi har även använt databaser som Högskolan i Gävle rekommenderar i sökandet efter 

vetenskapliga artiklar, exempelvis Discovery, EBSCOhost, Emerald, FAR Online, och Science 

Direct. Vi har använt oss av sökord som “earnings management”, “real earnings management”, 

“accrual management”, “target firm” och “IFRS adoption”. Vi har även tagit hjälp av 

källförteckningarna i de artiklar som vi har läst för att hitta ytterligare källor. 

Vi har använt oss av databasen Thomson Reuters Eikon vid framställandet av en lista med uppköp 

som genomförts i Europa under tidsperioden 1985 till 2017. Där framgår datum för tillkännagivande 

av uppköpet samt datum för slutförande, hur stor andel som sålts av målföretaget samt hur mycket 

transaktionsvärdet uppgått till. Databasen Thomson Reuters Datastream har sedan försett oss med 

data från företagens finansiella rapporter vilket vi behöver i studien.  

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

Vårt urval består inledningsvis av 9 365 publika förvärv i Europa som färdigställdes mellan 1985–

2017. Urval med uppköp och förvärv har hämtats från databasen Thomson Reuters Eikon, sedan har 

vi genom Thomson Reuters Datastream haft möjligheten att ta del av företagens finansiella rapporter. 

Vi har begränsat vår studie till europeiska bolag, både vad gäller målföretag och förvärvare i affären, 

vilket innebär att de båda har sin hemvist inom Europa. Vi har tagit del av publika företagsförvärv 

eftersom dessa bolag har mer tillgänglig data än privata företagsförvärv (Anagnostopoulou & 

Tsekrekos, 2015).  

Andra kriterier är att affären måste omfatta minst 5 miljoner USD eftersom vi enbart vill inkludera 

förvärv som har stor påverkan på resultatet, vilket minskar urvalet till 5 270 förvärv. Förvärvaren ska 

ha erhållit total kontroll över målföretaget efter uppköpet, det vill säga 100 procent, vilket lämnar 

kvar 1 296 förvärv. Vi har gjort detta val eftersom chanserna för samarbete och prestationsförflyttning 

under dessa förutsättningar är större. Minst ett kvartal måste hinna sluta under mellanperioden för att 

vi ska ha kunnat erhålla data från kvartalsrapporten för målföretagens prestationer under 

mellanperioden. Dessutom måste avkastning per aktie före extraordinära poster finnas tillgängligt för 

kvartalet i mellanperioden och för fyra kvartal innan förvärvet.  



 

25 

 

I Thomson Reuters Eikon har vi tagit fram bolag som har RIC-kod och sållat bort dem som saknade 

den. RIC står för Reuters Instrument Code och behövs för att kunna ta fram företagens finansiella 

information i databasen Thomson Reuters Datastream. För att underlätta våra sökningar har vi 

uteslutit företagsförvärv där datumformateringen varit felaktig och därmed försvårat våra sökningar 

av finansiell data. I vissa fall där företag sålts fler än en gång har vi endast tagit med den ena 

försäljningen då Datastream inte tillåter dubbletter av målföretag. Vi har även exkluderat de företag 

som saknar redovisningsdata i Thomson Reuters Datastream. Slutligen återstår för denna studie 84 

förvärv att studera.  

Tabell 1. Processen av urval.  

 

För att kunna testa det empiriska material vi har tagit fram till våra hypoteser har 

kassaflödesmanipulering och onormala periodiseringar jämförts över tre tillfällen. Först vid fyra 

kvartal innan förvärvet har tillkännagivits för målföretaget, sedan för ett kvartal under 

mellanperioden. Därefter jämför vi mot den sammanslagna enheten fem kvartal efter förvärvet har 

slutförts. Dessa jämförelsekvartal har vi valt för att målföretags prestation i mellanperioden kan vara 

underskattad och förvärvarens prestation i de första fyra kvartalen efter förvärvet kan vara 

överskattad.  

3.3 Operationalisering 

3.3.1 Kassaflödesmanipulering  

Barth, Cram och Nelson (2001) bygger sin modell för kassaflödesmanipulering på en modell som 

Dechow, Kothari och Watts (1998) har utformat. Barth et al. (2001) har byggt vidare på den för att 
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kunna se vilken roll periodiseringar har i att kunna förutse framtida kassaflöden. Den förutseende 

förmågan stärks om vinster delas upp i kassaflöde och periodiseringars främsta komponenter eftersom 

de fångar upp olika slags information. Barth et al. (2001) förklarar att om vinster och periodiseringar 

undersöks aggregerat kan viktig information missas eftersom den maskeras när komponenterna vägs 

ihop. 

Modellen har fokus på årliga belopp och delar upp periodiseringar i sex olika komponenter: 

förändring i kundfordringar, förändring i lager, förändring i leverantörsskulder, avskrivningar, 

amorteringar och övriga periodiseringar. Varje komponent i modellen har en egen relation med 

framtida kassaflöden och dess fokus är att förutse kassaflöde för kommande period. Komponenterna 

fångar upp olika slags information, både kring förseningar i kassaflödet som relateras till tidigare 

transaktioner, men även kring förväntade framtida kassaflöden. Dessa kan relateras till ledningens 

framtida och förväntade aktiviteter gällande verksamhet och investeringar. Ökade kundfordringar, 

ökat lager samt minskade leverantörsskulder associeras med större framtida kassaflöden. Detsamma 

gäller för avskrivningar och amorteringar (Barth et al., 2001). Detta innebär att det går att förutse 

framtida kassaflöden genom att använda de nuvarande disaggregerade periodiseringarna tillsammans 

med nuvarande kassaflöden (Barth et al., 2001; Shivakumar, 2006). 

Nedan följer modellen för kassaflödesmanipulering (T_abCFO och C_abCFO), utformad av Barth et 

al. (2001) och som även Shivakumar (2006) använder i sin studie. För att beräkna förväntade 

kassaflöden (CFit) har vinster delats upp i kassaflöde och periodiseringskomponenter vilket ökar den 

förutseende förmågan för kommande periods kassaflöden. Det förväntade kassaflödet för kvartal t 

ges av den förutsedda delen i följande regression, Formel 1: 

Formel 1. 

 

Här är ∆ARit förändringen i kundfordringar, ∆INVit är förändringen i lager, ∆APit är förändringen i 

leverantörsskulder, DEPRit är avskrivningskostnader och amorteringar och OTHERit är samlade 

övriga periodiseringar. Detta innebär att OTHER ≡ earnings – (CF + ∆AR + ∆INV + ∆AP – DEPR) 

där Earnings är resultat före skatt. 
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3.3.2 Onormala periodiseringar  

Onormala periodiseringar används som ett mått för chefers resultatmanipulering (Jones, 1991). 

Utgångspunkten för att mäta onormala periodiseringar är de totala periodiseringarna. Därefter 

används en modell för att dela upp de totala periodiseringarna i diskretionära (onormala) och icke-

diskretionära (normala) komponenter. 

För att undersöka onormala periodiseringar (T_abACC och C_abACC) har vi i denna studie valt att 

använda oss av den Modifierade Jones-modellen vilken ställs upp enligt Formel 2 (Dechow, Sloan & 

Sweeney, 1995) som följer nedan: 

Formel 2. 

 

Den Modifierade Jones-modellen är väletablerad inom området och är ett av de mest effektiva måtten 

för resultatmanipulering. Det som skiljer denna modell från den ursprungliga Jones-modellen, som 

utformades av Jones (1991), är att hänsyn tas till förändringar eller manipulation i intäkter genom 

förändringar i kundfordringar. Den modifierade Jones-modellen utgår från att alla kreditförsäljningar 

under perioden beror på resultatmanipulering, vilket Jones-modellen från 1991 inte gör, det 

sistnämnda innebär att resultatmanipulering kan missas (Dechow et al., 1995). 

Vi börjar med att beräkna de totala periodiseringarna med hjälp av Formel 3 (Dechow et al., 1995): 

Formel 3. 

TA = (∆Omsättningstillgångar - ∆ Kassa) - (∆Kortfristiga skulder - ∆Årets andel av långfristiga 

skulder) - (avskrivningar + amortering) 

När de totala periodiseringarna har beräknats är nästa steg att urskilja de icke-diskretionära 

periodiseringarna. Detta innebär att koefficienterna α1, α2, och α3 skattas med hjälp av en 

regressionsbaserad modell, enligt Formel 4 (Dechow et al., 1995; Healy, 1985; Jones, 1991): 
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Formel 4. 

 

De företagsspecifika parametrarna har vi tagit fram genom att använda multipel regressionsanalys, 

koefficinterna α1, α2, och α3 har vi fått fram genom att använda minsta kvadratmetoden. Totala 

periodiseringar är den beroende variabeln och intäkter samt anläggningstillgångar är de oberoende 

variablerna i Formel 4. 

När de totala och icke-diskretionära periodiseringarna har tagits fram med hjälp av Formel 3 och 4 

kan vi beräkna de onormala periodiseringarna. Detta gör vi genom att subtrahera de icke-diskretionära 

periodiseringarna från totala periodiseringar, med hjälp av Formel 5 (Dechow et al., 1995): 

Formel 5. 

 

3.4 Analysmetoder 

Vi har inledningsvis använt Microsoft Excel för sammanställning och enklare bearbetningar av 

insamlade data. För enklare analyser, som att ta fram deskriptiv statistik, har vi använt oss av 

statistikprogrammet Minitab. För djupare analys av data har vi i denna studie valt att använda oss av 

statistikprogrammet SPSS som är ett av de vanligaste programmen för analys av kvantitativa data 

inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2013). Vi har analyserat en variabel i taget 

vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som univariat analys och enligt författarna är medelvärdet, 

medianen, standardavvikelsen och spridningen mellan minsta och högsta värdet intressant i en 
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univariat analys. Den univariata analysens resultat redovisas under resultatavsnittet i Tabell 2 och 

diskuteras sedan. 

För att pröva våra hypoteser har vi använt oss av multipel regressionsanalys vilket är tillämpligt vid 

två eller flera förklarande variabler (Körner & Wahlgren, 2006). För att regressionen ska vara 

meningsfull att använda finns ytterligare villkor och förutsättningar som ska uppfyllas enligt De 

Veaux, Velleman och Bock (2011). Dessa är att kontrollera att de oberoende variablerna inte har en 

för stark korrelation. Denna aspekt är av väsentlighet för att hålla isär effekten av de oberoende 

variablerna på den beroende variabeln. Detta problem som kan uppstå kallas multikollinearitet 

(Körner & Wahlgren, 2006).  

Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver att ett bra sätt för att undersöka om multikollinearitet 

existerar är att kontrollera korrelationerna mellan de oberoende variablerna genom en 

korrelationsmatris. Det vi även valt att använda oss av i vår studie är Students t-test. Vi har använt 

detta vid vår hypotesprövning för att kunna se huruvida det finns skillnad mellan två populationer 

eller inte (De Veaux et al., 2011). För att få en rättvisande bild av resultatet ska två förutsättningar 

var uppfyllda. Dessa är oberoendet mellan data samt normalfördelningen av data (De Veaux et al., 

2011). 

Tidigare forskning av Chen et al. (2016) som berör amerikanska företag har använt sig av 

signifikansnivåerna 10, 5 och 1 procent vilket gör att vi har valt att högst godta 10 procent 

signifikansnivå. Bryman och Bell (2013) förklarar att signifikansnivå är den risknivå en forskare är 

villig att acceptera för att dra slutsatsen om det finns ett samband mellan två variabler i det urval som 

har undersökts. Det finns en risk att ett stickprov visar ett samband fastän sambandet inte existerar i 

urvalet. Chen et al. (2016) använder begreppet ekonomisk signifikans vilket de beskriver som att de 

medelvärden de tagit fram har en relevant förändring mellan mätperioderna. Det sker ingen speciell 

mätning i den ekonomiska signifikansen men medelvärdena indikerar att det finns en förändring som 

bör uppmärksammas men som nödvändigtvis inte behöver ha belägg för att den existerar.  

Vi har flera variabler som kan påverka sambandet vilket Bryman och Bell (2013) förklarar är en 

förutsättning för multivariat analys. Det är en analys som utförs på tre eller fler variabler. Vi har 

genomfört multivariata analyser för att testa våra tre hypoteser. I likhet med tidigare studier, 

exempelvis Chen et al. (2016), har vi valt att redovisa t-värdet för samtliga regressioner. Detta för att 

läsaren ska ges möjligheten att granska och bekräfta resultatet.  

Ett potentiellt problem som kan uppstå vid regressionsanalys är något som kallas heteroskedasticitet. 

Djurfeldt och Barmark (2009) förklarar att det betyder att residualerna har en ojämn spridning. Det 
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innebär att när den oberoende variabeln ökar i värde minskar eller ökar den oförklarade variationen i 

beroende variabeln. Motsatsen till detta kallas homoskedasticitet och innebär jämn spridning av 

residualer. Problematiken i detta ligger i att det kan bli svårt att finna de samband som eftersöks. För 

att uppvisa om heteroskedasticitet förekommer kan en scatterplot tas fram vilket vi har gjort och 

presenterar nedan. 

Djurfeldt och Barmark (2009) föreslår att forskare bör logaritmera variablerna för att sprida 

feltermerna bättre och därmed minska heteroskedasticiteten. I och med att vi redan har transformerade 

variabler i vår studie, som har dividerats med föregående års bokförda egna kapital, är detta inte 

nödvändigt. Nedan redovisar vi i Figur 2–5 scatterplot och histogram för målföretag och förvärvare i 

de två modeller vi valt att använda oss av vidare i studien. Kassaflödesmodellen från Barth et al. 

(2001) samt den Modifierade Jones-modellen från Dechow et al. (1995). De visar en jämn spridning 

av variablernas residualer vilket tyder på att heteroskedasticitet inte föreligger.  

 

Figur 2. Scatterplot och histogram över residualerna för målföretagen för att undersöka heteroskedasticitet. Residualerna 

har tagits fram med hjälp av kassaflödesmodellen från Barth et al. (2001). 
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Figur 3. Scatterplot och histogram över residualerna för förvärvarna för att undersöka heteroskedasticitet. Residualerna 

har tagits fram med hjälp av kassaflödesmodellen från Barth et al. (2001). 

 

 

Figur 4. Scatterplot och histogram över residualerna för målföretagen för att undersöka heteroskedasticitet. Residualerna 

har tagits fram med hjälp av den Modifierade Jones-modellen (Dechow et al., 1995). 
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Figur 5. Scatterplot och histogram över residualerna för förvärvarna för att undersöka heteroskedasticitet. Residualerna 

har tagits fram med hjälp av den Modifierade Jones-modellen (Dechow et al., 1995). 

3.5 Kvalitetskriterier 

Syftet med ett kritiskt tänkande och ett kritiskt förhållningssätt är att hitta bättre lösningar. Vidare går 

det att finna nya lösningar genom att ställa frågor och ifrågasätta existerande lösningar (Eriksson & 

Hultman, 2014). Kvalitetskriterier för företagsekonomisk forskning är reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013).  

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet har att göra med mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Om en mätning av samma 

sak utförs upprepande gånger ska resultaten inte skilja sig så mycket åt utan måttet ska vara stabilt 

över tid (Bell & Waters, 2016; Bryman & Bell, 2013; Ejvegård, 2009). Reliabilitet kan även beskrivas 

som upprepandet av en undersökning med samma resultat (Ejvegård, 2009; Yin, 2007). Vi har hämtat 

vår data från databasen Thomson Reuters Datastream vilket gör att samma information skulle kunna 

hämtas igen om studien skulle upprepas vid en annan tidpunkt. Dessutom har vi tydligt beskrivit hur 

vi har gått tillväga i vår studie vilket bidrar till att ett upprepande av studien är möjlig. Därför anser 

vi att reliabiliteten har tagits i beaktande i denna studie och att den håller en hög nivå. 

3.5.2 Validitet 

Validitet handlar om att kontrollera att ett mått på ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga och 

det finns olika sätt att testa validiteten hos ett mått (Bell & Waters, 2016; Bryman & Bell, 2013). 

Begreppsvaliditet är detsamma som utformningen av riktiga operationella mått för det aktuella 

begreppet (Yin, 2007). Vi har inte själva utformat modellerna som vi har använt i våra mätningar utan 
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de kommer från tidigare forskning vilket innebär en god validitet. Vid undersökningen av 

kassaflödesmanipulering har vi använt oss av modellen som Barth et al. (2001) och Shivakumar 

(2006) tagit fram. En av FASB:s fastställda riktlinjer är att intäkter och tillhörande komponenter, till 

exempel periodiseringar, ger bättre indikationer för framtida kassaflöden än vad nuvarande 

kassaflöde gör (Barth et al., 2001). Varken nuvarande intäkter eller nuvarande kassaflöden är 

opartiska eller neutrala mått för framtida kassaflöden, utan uppdelandet i kassaflöde och 

periodiseringar som komponenter leder till en större chans att kunna förutspå kassaflöde för en 

framtida period (Barth et al., 2001; Shivakumar, 2006). 

Vi har använt den Modifierade Jones-modellen för att undersöka förekomsten av onormala 

periodiseringar. Den är vanlig att använda för onormala periodiseringar när resultatmanipulering 

undersöks och Jones-modellen är ett av de mest populära valen (Dechow et al., 1995). Vi anser att 

validiteten i vår studie är hög eftersom vi använder dessa färdiga modeller som andra forskare har 

utformat. Eftersom modellerna har använts i liknande studier som den vi har gjort, anser vi att de är 

rätt val för denna studie och att de mäter det som vi har avsett att mäta.  

3.5.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet beskrivs som möjligheten att upprepa experiment med syfte att kontrollera skevheter 

och objektivitet. Om ett experiment inte går att upprepa finns risken att resultatens validitet 

ifrågasätts. Därför är det viktigt inom forskning att det är mycket tydligt hur forskaren har gått tillväga 

för att det ska gå att upprepa tillvägagångssättet (Bryman & Bell, 2013; Ejvegård, 2009). Resultatet 

blir mer trovärdigt om flera undersökningar ger stöd åt samma teori (Yin, 2007). Vi har beskrivit de 

olika stegen i vår studie, från början till slut, samt att vi har gett förklaringar till de modeller som 

använts. Vi anser därav att vi har uppnått en god replikerbarhet i vår studie eftersom vi inte ser någon 

problematik i att kunna upprepa studien för att kontrollera validiteten.  

3.6 Källkritik 

Ursprunget till de data som samlas in är källorna. Källorna måste finnas tillgängliga för att äkthet och 

giltighet ska kunna granskas. Därför krävs ett tydligt system för källhänvisning och arkivering av 

källmaterialet. Källorna ska vara giltiga, ha relevans och vara tillförlitliga (Eriksson & Hultman, 

2014). Vi har i denna studie genomgående refererat enligt APA-systemet och samtliga källor 

presenteras i källförteckningen för att det ska vara lätt för läsaren att hitta respektive källa.  

Vi har varit noga med äktheten genom att vi har sökt efter vetenskapliga artiklar som är så kallade 

peer-reviewed. Detta innebär att artiklarna har genomgått en lång granskningskedja innan de har 
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publicerats. Peer review hjälper till att validera forskning, skapa en metod där forskningen kan bli 

utvärderad samt öka möjligheten till nätverk inom forskarvärlden. Trots kritik är peer review 

fortfarande den enda allmänt accepterade metoden för validering av forskning (Elsevier, 2017). Vi 

har kontrollerat att de vetenskapliga artiklarna är publicerade i tidskrifter som finns med i Chartered 

Association of Business Schools publicering vid namn Academic Journal Guide 2015 vilken vi i 

fortsättningen kommer benämna ABS-guiden (Chartered Association of Business Schools [CABS], 

2015). Denna guide visar att tidskrifterna där artiklarna är publicerade har genomgått en form av 

granskning utöver peer review-granskningen.  

ABS-guiden baseras på peer review vilka är utförda av redaktioner samt expertbedömare inom 

området som följer utvärderingen av flera hundra publikationer. Informationen ges ut genom statistisk 

information tillsammans med omnämnandet i guiden. ABS-guiden ger information om området, 

ämnet och den relativa kvaliteten på tidskrifter i vilka business and management-akademiker 

publicerar sin forskning (CABS, 2015). De artiklar vi har använt oss av i vår studie har minst en trea 

i bedömning i en fyrgradig skala. Andra artiklar av hög kvalitet kan återfinnas i tidskrifter som inte 

tas upp i ABS-guiden men med hjälp av denna guide har vi haft större sannolikhet att hitta artiklar av 

hög kvalitet. 

En stor del av källorna i denna studie är just vetenskapliga artiklar vilket Bryman och Bell (2013) 

anser vara ett bra kvalitetskriterium. Sekundärkällor ska inte användas för mycket om inte 

originalkällan går att få tag på. Detta för att informationen annars blir beroende av hur sekundärkällan 

har tolkat den ursprungliga informationen och det finns risk för vilseledning. Försiktighet ska iakttas 

och helst ska originalkällan användas istället om det är möjligt (Bryman & Bell, 2013). Vi har haft 

denna tanke om sekundärkällor med oss genom arbetet och vi har så långt det har varit möjligt letat 

upp originalkällorna för att kontrollera den information vi har hittat. 

3.7 Metodkritik 

Vid insamling av data till denna studie har vi använt oss av sekundärdata för företagsförvärv som har 

hämtats från databasen Thomson Reuters Eikon. Vi har därifrån hämtat vårt urval av förvärv samt 

information som datum för tillkännagivande och slutförande av uppköp, transaktionsvärde och 

förvärvad procentandel. Data som innehåller företagens finansiella information har vi sedan hämtat 

från databasen Thomson Reuters Datastream som exempelvis marknadsvärde, totala tillgångar, eget 

kapital med mera. Bryman och Bell (2013) förklarar att sekundäranalyser medför flertalet fördelar, 

framförallt för studenter. Exempel på fördelar är bland annat att tid och pengar sparas genom tillgång 

till data av hög kvalitet till en mycket lägre kostnad och mindre tidsåtgång jämfört med om data 
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samlas in på egen hand. Dessutom innebär detta mer tid till själva analysen av data. Exempel på 

nackdelar med sekundäranalysen som Bryman och Bell (2013) beskriver är däremot att forskaren inte 

blir lika bekant med materialet vilket blir fallet om data samlas in på egen hand. Datamängden blir 

många gånger komplex och det kan vara svårt att ha kontroll över dess kvalitet. 

Användandet av nämnda databaser har gett oss de nyckelvariabler som vi har sökt efter. Detta kan 

annars vara ett problem eftersom sekundärdata i många fall har samlats in i andra syften (Bryman & 

Bell, 2013). Detta är dock inte ett problem som vi har stött på. Däremot har insamlandet av data från 

Thomson Reuters Eikon och Thomson Reuters Datastream tagit mycket tid på grund av att vi var 

obekanta med databaserna. Vi har fått ägna stor tid till att förstå hur vi ska få fram den specifika 

information som krävdes för denna studie. När vi väl kom underfund med hur vi skulle navigera oss 

fram upptäckte vi att det fanns stora mängder information att hämta. Även analysarbetet i Minitab 

och SPSS har upptagit en stor del av vår tid eftersom vi var obekanta med dessa statistikprogram 

sedan tidigare. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som har erhållits i denna studie. Resultatet är baserat på en 

tvärsnittsstudie av 84 förvärv som alla har analyserats både före och efter tillkännagivande, 

respektive slutförande, av förvärv. Tabeller presenteras som stöd för texten och för att tydliggöra de 

resultat som denna studie har erhållit. 

4.1 Illustration av hypoteser 

Figur 6. Illustration av målföretagens och förvärvarnas prestationer före och efter 

prestationsmanipulering. 

 

Illustration av målföretags och förvärvares prestationer, före (U) och efter (M) resultatmanipulering. Kvartal 0 utgörs av 

mellanliggande kvartal mellan datumet för tillkännagivande och datumet för slutförande av förvärvet (Chen et al., 2016, 

s. 1084). 

Figur 6 illustrerar studiens tre hypoteser. Här antas att målföretag visar positiv tillväxt för redovisade 

icke-manipulerade prestationsmått innan mellanperioden vilket illustreras av den stigande trenden 

från U-5 till U-1. Förvärvarna visar en positiv tillväxt efter slutförande av affären vilket visas från 

U+1 till U+9. Vår första hypotes säger att målföretag underskattar sina resultat under mellanperioden, 

från U5 till U0. Enligt vår andra hypotes sprids målföretagens underskattade resultat över de närmast 

följande kvartalen efter slutfört förvärv vilket innebär att M+1 är högre än U+1. Vår tredje hypotes 

relaterar omfattningen av målföretagens underskattade resultat (U0 - M0) under mellanperioden till 
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omfattningen av förvärvarnas överskattade resultat under de närmast följande kvartalen efter slutfört 

förvärv (M+1 - U+1). 

Figur 6 är enbart en illustration av studiens hypoteser. Studiens resultat följer i kommande avsnitt. 

4.2 Beskrivande statistik 

Tabell 2. Beskrivning av förvärvstransaktioner. 

 

Urvalet består av 84 förvärv som har slutförts under åren 1985–2017 vilka har hämtats från Datastream enligt följande 

kriterier: både målföretaget och förvärvaren är europeiska företag, transaktionsvärdet är över 5 miljoner USD, förvärvaren 

erhåller total kontroll över målföretaget och minst ett kvartal slutar under mellanperioden. Efter att dessa urval gjorts 

återstår förvärv genomförda från 1997–2015 vilket syns i Panel C. Prefixen T_ och C_ i variabelnamnen står för 

målföretaget (“target”) innan uppköpet respektive den kombinerade enheten (“combined entity”) efter uppköpet, det vill 

säga förvärvaren. MV och BM står för marknadsvärde (“market value”) respektive bokfört värde i förhållande till 

marknadsvärdet (“book-to-market ratio”). DEAL står för värdet som har betalats för målföretaget. Ndays står för antalet 
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dagar mellan förvärvets tillkännagivande och slutförandedatum. E och CFO står för avkastning per aktie respektive 

kassaflöde från den löpande verksamheten. Fler detaljer kring variabler finns i “Appendix”. 

Tabell 2 innehåller beskrivande statistik för vårt urval (se “Appendix” för variablernas definitioner). 

Första raden i Panel A visar målföretagets marknadsvärde innan förvärvet i medelvärde och median, 

T_MV, som i vårt urval är 1 130 miljoner euro respektive 151 miljoner euro. Målföretagets bokförda 

värde i förhållande till marknadsvärde, T_BM, är 0,001264 (medelvärde) och 0,000968 (median). 

Medellängden på mellanperioden; Ndays, är 137,5 dagar (median 108 dagar) vilket innebär att 

förvärven i genomsnitt är slutförda inom fem månader efter att de har tillkännagivits. Vi har valt att 

utesluta förvärv som inte har ett kvartal som slutar under mellanperioden vilket utesluter de 

transaktioner som har en relativt kort period mellan tillkännagivande och slutförande. 

Det andra och tredje blocket i Panel A beskriver målföretagets och förvärvarens prestationer. Vi 

beskriver fyra kvartal innan mellanperioden för målföretag samt det femte kvartalet efter förvärvet 

för förvärvarna. Det beror på att målföretagens prestationer under mellanperioden kan vara 

underskattade och förvärvarnas prestationer under de första fyra kvartalen efter förvärvet kan vara 

överskattade. Vi använder dessa siffror som jämförelsetal när vi undersöker resultatmanipulering i 

senare tabeller. För att bibehålla en följdriktighet i vår studie dividerar vi alla variabler med antingen 

eget kapital eller totala tillgångar. Panel B i Tabell 2 beskriver fördelningen av antalet kvartal som 

slutar under mellanperioden. För 66,67 procent av förvärven slutar ett (1) kvartal under 

mellanperioden. Panel C i Tabell 2 beskriver fördelningen av förvärv år för år. Vi ser en variation 

över tid med ett ökat antal förvärv från år 2008 och framåt.  

För att undersöka om målföretag rapporterar ett lägre resultat under mellanperioden jämför vi 

onormala vinster och kassaflöden under mellanperioden med motsvarande för fyra kvartal innan 

förvärvet (kvartal 0 jämfört med kvartal -4 i Figur 1). Vi jämför med tidigare kvartal för samma 

företag och inte andra liknande företag för att kunna utföra dessa kontroller så bra som möjligt. Detta 

tillvägagångssätt beror på att det kan bli problematiskt att identifiera liknande företag som speglar 

målföretagen på relevanta sätt (Chen et al., 2016). Nivåerna på målföretagens och förvärvarnas 

prestationer som visas i andra och tredje blocket i Panel A, visar marginellt förändrade prestationer 

efter förvärvet. Vi kan se att målföretagen i genomsnitt rapporterar ett bättre resultat innan 

mellanperioden jämfört med de prestationer som förvärvarna i genomsnitt rapporterar i det femte 

kvartalet efter förvärvet (T_CFO jämfört med C_CFO). Förändringen mellan T_E/TBV och C_E/TBV 

är marginell.  
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För att undersöka förekomsten av onormala periodiseringar och kassaflödesmanipulering använder 

vi tidigare beskrivna modeller i Tabell 3. För kassaflöden används kassaflödesmodellen som Barth et 

al. (2001) har tagit fram och som även Shivakumar (2006) använder i sin studie. För onormala 

periodiseringar används den Modifierade Jones-modellen (Dechow et al., 1995).  

4.3 Kassaflödesmanipulering och onormala periodiseringar 

Tabell 3. Målföretagens medelvärdesprestation. 

 

 

Studien accepterar en signifikansnivå på 10 procent vid utförande av t-test och z-test. Tabellen jämför mått på prestation 

för mellanperioden med dem från fyra kvartal innan förvärvet. “Differens” är lika med mellanperiodens värde för måttet 

minus detsamma för fjärde kvartalet innan förvärvet, med t-test och z-test för medelvärde respektive median. Urvalet 

består av 84 förvärv mellan åren 1985–2017. Prefixet T_ i variabelnamnen står för målföretaget (“target”). Variabeln 

T_∆E står för förändringen i avkastning per aktie. T_FE står för prognostiseringsfelet i jämförelse med den faktiska 

avkastningen per aktie i form av utfallet för den senaste månaden av kvartalet. T_abCFO och T_abACC står för 

målföretagens onormala kassaflöden och onormala periodiseringar vilka består av residualer som har genererats med 

hjälp av kassaflödesmodellen som kommer från Barth et al. (2001) samt den Modifierade Jones-modellen från Dechow 

et al. (1995). Fler detaljer om variablerna finns i “Appendix”. 
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Resultaten från våra jämförelser av mellanperioden och det fjärde kvartalet innan förvärvet 

presenteras i Tabell 3, medel- och medianvärdena ges av Panel A och Panel B. Vi har avkastning per 

aktie för målföretag (T_E) och analytikers prognostiseringsfel (T_FE), dividerat med bokfört eget 

kapital per aktie från fyra kvartal sedan (TBV).  

Resultaten i Tabell 3 visar följande. T_E har ett medelvärde som är 16,8 procent (Panel A, rad 1) 

samt en median på 2,6 procent (Panel B, rad 1) av föregående års eget kapital under mellanperioden. 

I det fjärde kvartalet innan mellanperioden var dessa siffror 19,7 procent (medelvärde) respektive 1,7 

procent (median). Detta resulterar i en skillnad på -2,9 procent (medelvärde) respektive 0,9 procent 

(median). Dessa skillnader är inte statistiskt signifikanta enligt våra t-test, däremot är de ekonomiskt 

signifikanta relaterat till de typiska nivåerna av kvartalsresultaten vilka är runt 0,5 procent av eget 

kapital (indikeras genom ett medelvärde om 0,44 procent för T_E i det tredje blocket i Tabell 2, Panel 

A).  

Vi har ett positivt medelvärde för skillnaden på onormala kassaflöden (T_abCFO) vilket gör att 

studiens Hypotes 1 inte har belägg för onormala kassaflöden. Det beror på att vår första hypotes säger 

att målföretagen underskattar sina resultat under mellanperioden, medan våra siffror snarare visar att 

målföretagen manipulerar upp sina resultat under mellanperioden (även om det är marginellt). Vårt 

utförda t-test för onormala kassaflöden är inte signifikant på 10 procent signifikansnivå och därför 

finns inget stöd för att resultaten manipuleras genom kassaflöden överhuvudtaget. Skillnaden mellan 

kvartal 0 och -4 för onormala kassaflöden (T_abCFO) indikerar att målföretagens kassaflöden är 

överskattade under mellanperioden. Skillnadens medelvärde och median är båda 2,9 procent av förra 

årets bokförda värde på eget kapital, men ingen av dem är statistiskt signifikanta. De är inte heller 

ekonomiskt signifikanta i förhållande till den genomsnittliga nivån av kvartalsvisa kassaflöden 

(T_CFO) som är 3,52 procent av bokfört eget kapital, vilket visas i det tredje blocket i Tabell 2, Panel 

A.  

Varken medelvärde eller median för skillnaden mellan kvartal 0 och -4 gällande onormala 

periodiseringar (T_abACC) är statistiskt signifikanta med en signifikansnivå på 10 procent. Vi får 

dock en indikation om att målföretagen manipulerar ned sina resultat under mellanperioden genom 

onormala periodiseringar. Det ser vi genom det negativa medelvärdet för T_abACC som stämmer 

överens med Hypotes 1 om att målföretag underskattar sina resultat under mellanperioden. Däremot 

är inte vårt resultat och t-test statistiskt signifikanta på en 10 procent signifikansnivå. Det innebär att 

vi heller inte kan få stöd för att målföretaget manipulerar resultatet genom användandet av onormala 

periodiseringar.  
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Ett sätt att tolka detta resultat är att redovisning av tillgångar eller skulder till verkligt värde begränsar 

möjligheten till resultatmanipulering genom onormala periodiseringar (Chen et al., 2016). Det kan 

göra att företag i högre grad resultatmanipulerar genom att påverka kassaflöden för att stärka 

förvärvarens prestationer efter förvärvet. Våra resultat är däremot inte statistiskt signifikanta och ger 

inte belägg för att resultatmanipulering förekommer varken på det ena eller det andra sättet. 

Resultaten i Tabell 3, Panel C, ger indikationer om målföretagens underskattningar trots att det inte 

finns belägg för dem på grund av att resultaten inte är signifikanta.  

Vi ser våra resultat i Tabell 3 som en indikation om att målföretag underskattar sina prestationer under 

mellanperioden med hjälp av onormala periodiseringar. Målföretag rapporterar däremot marginellt 

högre kassaflöden och vinster under mellanperioden jämfört med fjärde kvartalet innan förvärvet. Vi 

finner dock inte belägg för att resultatmanipulering förekommer eftersom testen som hypoteserna 

utsätts för inte är statistiskt signifikanta. I och med att vi inte finner stöd för vår första hypotes om att 

målföretag resultatmanipulerar nedåt under mellanperioden kan vi inte heller styrka 

prestationsförflyttningar mellan bolag. Vi har ändå valt att undersöka hur förvärvarnas 

resultatmanipulering ser ut under de kommande fem kvartalen efter slutfört förvärv. Det har vi gjort 

för att undersöka om stöd finns för vår andra hypotes.  

Tabell 4. Förvärvarens prestationer efter slutfört förvärv. 

 

C_abCFO och C_abACC står för den kombinerade enhetens onormala kassaflöden respektive onormala periodiseringar 

vilka består av residualer som har genererats med hjälp av kassaflödesmodellen som kommer från Barth et al. (2001) 

respektive den Modifierade Jones-modellen från Dechow et al. (1995). Vi antar att överskattningar i den påföljande 

perioden efter slutfört förvärv är begränsade till de första fyra kvartalen. Därefter förväntar vi oss att det ska plana ut och 

minska i kvartal fem. Fler detaljer om variablerna finns i “Appendix”. 

Nästa steg i vår studie är att analysera de förvärvande företagens resultatmanipulering under de 

närmast efterföljande kvartalen efter slutförandedatumet. Förvärvarens prestation efter förvärvet 

utgörs av den sammanslagna enhetens prestation, eftersom vårt urval är begränsat till transaktioner 

där förvärvaren erhåller fullständig kontroll av målföretaget. Undersökningen av prestationen efter 

förvärvet hämmas av bristen på en tydligt definierad period över vilken förvärvarens prestation 

sannolikt kommer att höjas. Detsamma gäller frånvaron av jämförbara data före förvärv för den 
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kombinerade enheten och förekomsten av förvärvsrelaterade poster, såsom avskrivningar och 

amortering av goodwill, vilket kan minska prestationen efter förvärvet.  

Vi gör två val kring forskningsdesign när vi undersöker förvärvarens prestationer efter förvärvet. 

Först jämförs prestationen med nivåer från fyra kvartal efter förvärvet för att uppskatta överskattade 

prestationer. Chen et al. (2016) förklarar att prestationsmanipulering relaterat till förvärvet sannolikt 

återspeglas i de fyra första kvartalen efter förvärvet snarare än under senare kvartal. Det beror på 

incitament att stärka prestationen omedelbart efter förvärvet för att rättfärdiga affären. Summan av 

förvärvarens och målföretagets prestationer före förvärvet är inte ett lämpligt jämförelsetal för 

prestationen efter förvärvet eftersom siffrorna kan påverkas av synergier som skapats av förvärvet 

(Chen et al., 2016). 

Tabell 4 visar förvärvarnas medelvärden för onormala kassaflöden och onormala periodiseringar, 

först för kvartalet som följer direkt efter slutförande av affären och sedan för det femte kvartalet efter 

slutförande.  Tabellen visar prestationer för samtliga förvärvare i studiens urval. Resultaten i Tabell 

4 stämmer överens med studiens Hypotes 2 när det gäller onormala kassaflöden (C_abCFO). Vår 

andra hypotes säger att förvärvaren överskattar sina resultat under de fyra första kvartalen som följer 

efter slutförande av förvärvet. Vi kan från våra resultat utläsa att C_abCFO är 8,87 procent direkt 

efter förvärvet jämfört med 7,37 procent det femte kvartalet efter förvärvet. 

C_abACC (onormala periodiseringar) visar direkt efter förvärvet -0,5 procent, under femte kvartalet 

efter förvärvet ligger det på -0,01 procent. Det visar en lägre grad av resultatmanipulering genom 

onormala periodiseringar under det första året efter förvärvet, men skillnaden är marginell. Det 

innebär att våra resultat visar att förvärvarna i genomsnitt redovisar bättre resultat de fyra första 

kvartalen efter förvärvet med hjälp av kassaflödesmanipulering (C_abCFO) och att detta sedan planar 

ut under det femte kvartalet efter förvärvet. Det kan innebära att förvärvarna drar nytta av förvärvet 

för att stärka sina resultat under första året efter förvärvet. Däremot är inte dessa resultat statistiskt 

signifikanta på 10 procent signifikansnivå varken för kassaflödesmanipulering eller onormala 

periodiseringar. Därmed finner vi inte stöd för Hypotes 2 om förvärvarnas överskattningar efter 

slutfört förvärv. 

Studiens Hypotes 3 länkar ihop målföretagets eventuella underskattningar med förvärvarens 

överskattningar efter förvärvet. Resultaten i denna studie ger inga belägg för att någon typ av 

resultatmanipulering förekommer. Vi får däremot indikationer om att målföretagen underskattar sina 

resultat under mellanperioden genom att använda onormala periodiseringar. Vi får även en indikation 

om att resultaten överskattas hos målföretag genom att manipulera kassaflöden. Dock finner vi inte 
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stöd för resultatmanipulering hos varken målföretagen eller förvärvarna. Resultaten som visas i Tabell 

4 indikerar däremot att målföretagens underskattningar under mellanperioden används för att stärka 

förvärvarens resultat under kommande perioder.  
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5. Diskussion av resultatet 

I detta avsnitt ställs studiens resultat mot tidigare forskning och teorier som kan ge förklaring till 

resultatet och vi gör en återkoppling till studiens hypoteser. 

5.1 Resultatmanipulering och redovisningsregelverk 

Historiska händelser har visat att resultatmanipulering förekommer i både USA och Europa. Företaget 

Raychems resultatmanipulering i samband med att de förvärvades av Tyco år 1999 är ett exempel 

(Greenberg, 2002). Autonomys resultatmanipulering när de skulle köpas upp av Hewlett-Packard år 

2012 är ett senare exempel (Goldman, 2012).  

Resultatmanipulering handlar om att påverka företagets resultat inom ramen för vad som är 

acceptabelt enligt gällande redovisningsregelverk (McVay, 2006; Payne & Robb, 2000; Sanjaya & 

Saragih 2012). Resultatmanipulering är ett verktyg för att vilseleda intressenter och möjliggör även 

framställande av företaget på önskat sätt (Abad et al., 2016; Beneish, 2001; Healy & Wahlen, 1999; 

Schipper, 1989). Gränsen mellan bedrägeri och resultatmanipulering är vag. Så länge ett företag håller 

sig inom ramen för gällande redovisningsregelverk ses det som resultatmanipulering. Det kan skilja 

sig åt mellan de olika redovisningsregelverken eftersom U.S. GAAP är regelbaserat och IFRS är 

principbaserat (Bjurman & Weihagen, 2014; Ipino & Parbonetti, 2016; Makar et al., 2000). 

Övergången till IFRS innebär att företag som följer detta regelverk har svårare att resultatmanipulera 

eftersom de inte lika lätt kan komma undan med det (Blake et al., 1998; Doukakis, 2014) jämfört med 

företag som följer U.S. GAAP. De indikationer som studiens resultat ger kring målföretags 

resultatmanipulering i samband med förvärv i Europa stämmer överens med detta. 

Tidigare forskning inom området har till största del handlat om det förvärvande företagets 

resultatmanipulering och vi har upptäckt att tidigare forskning framförallt berör amerikanska företag 

(Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015; Chen et al., 2016). När forskning har berört europeiska företag 

har det framförallt handlat om den obligatoriska övergången till IFRS år 2005 och om det kommer 

vara möjligt att ägna sig åt resultatmanipulering när företagen har gått över till IFRS (Doukakis, 

2014). Det regelbaserade redovisningsregelverket U.S. GAAP som används i USA kräver inte lika 

många detaljer och upplysningar som redovisningsregelverket IFRS kräver i Europa. Tack vare detta 

möjliggörs resultatmanipulering i större utsträckning i USA jämfört med i Europa där redovisningen 

är mer transparent (Capkun et al., 2016; Doukakis, 2014; Ipino & Parbonetti, 2016).  

Ett mål med IFRS som regelverk var att göra redovisningen mer transparent och att motverka 

informationsasymmetri mellan intressenter (Doukakis, 2014). Informationsasymmetri uppstår när 

skevhet råder mellan parter, där den ena har mer information än den andra (Acharya & Lambrecht, 
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2015). Informationen kan då användas för att vilseleda intressenter (Abad et al., 2016; Healy & 

Wahlen, 1999; McVay, 2006; Payne & Robb, 2000; Schipper, 1989). Om så är fallet kommer den 

mer fördelaktige partens beteende förklaras av agentteorin och stewardshipteorin (Cuevas-Rodriguez 

et al., 2012; Deegan & Unerman, 2011; Jensen & Meckling, 1976). IFRS begränsar alternativen och 

olika valmöjligheter för företags finansiella rapportering vilket gör rapporteringen mer transparent 

jämfört med U.S GAAP (Ipino & Parbonetti, 2016). Att målföretag som redovisar i enlighet med 

IFRS har färre alternativ stärker oss i vår uppfattning om att IFRS lämnar mindre utrymme för 

resultatmanipulering.  

Vi kan konstatera att resultatmanipulering är ett sätt att sända ut signaler till intressenter i samband 

med ett uppköp. Detta förklaras av signaleringsteorin som säger att intressenter tar hjälp av signaler 

vid osäkerhet och inkomplett information (Bergh, et al., 2014; Spence, 1973, 1974, 2002). Det är 

därmed viktigt för förvärvaren att motivera för intressenter varför förvärvet var nödvändigt (Bens et 

al., 2012; Chen et al., 2016; Lys & Vincent, 1995). 

Vår studie skiljer sig från tidigare forskning på flera sätt. Dels undersöker vi europeiska företag och 

deras resultatmanipulering där tidigare studier av vår forskningsfråga saknas. Vi undersöker även 

mellanperioden som pågår mellan tillkännagivande och slutförande av förvärv jämfört med tidigare 

forskning som framförallt har berört perioderna innan och efter slutfört förvärv (Anagnostopoulou & 

Tsekrekos, 2015; Campa & Hajbaba, 2016). Dessutom undersöker vi målföretagens 

resultatmanipulering, vilken har som syfte att stärka förvärvaren efter uppköpet, och här har vi bara 

kunnat hitta en tidigare studie som har berört detta men som har undersökt amerikanska företag (Chen 

et al., 2016).  

5.2 Målföretagens incitament för resultatmanipulering 

Studiens första hypotes löd på följande sätt: 

Hypotes 1 - Målföretag underskattar sina resultat under mellanperioden 

Denna studie antyder att målföretag gör underskattningar genom onormala periodiseringar under 

mellanperioden. Den antyder även att målföretag gör överskattningar genom 

kassaflödesmanipulering under mellanperioden. Studiens resultat finner dock inte stöd för Hypotes 

1. Det innebär att det inte finns belägg för att europeiska målföretag resultatmanipulerar nedåt under 

mellanperioden för att stärka förvärvaren efter slutfört förvärv. Detta resultat skiljer sig från tidigare 

studier i USA där Chen et al. (2016) har funnit belägg för samma forskningsfråga.  
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Vi har uppfattningen att mellanperioden är en betydelsefull tidsperiod att studera. Främst har perioden 

innan eller efter ett företagsförvärv studerats (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015; Campa & 

Hajbaba, 2016). Få studier har tidigare berört mellanperioden, vilken underlättar för 

resultatmanipulering. Vi grundar detta på att villkoren för affären är klara och godkända av parterna 

samt att målföretagen har gått igenom den granskning som kopplas ihop med förvärvet. Det lämnar 

större möjligheter för målföretagen att resultatmanipulera mer i det dolda eftersom de inte granskas i 

lika hög grad under denna period (Chen et al., 2016). Problem med att resultatmanipulera i det dolda 

kvarstår dock för europeiska företag eftersom de följer redovisningsregelverket IFRS (Ipino & 

Parbonetti, 2016). Den mer intensiva granskningen har avtagit men målföretagen är ändå bundna till 

att lämna alla de upplysningar som IFRS kräver. Därmed bör europeiska företag, som följer IFRS i 

sin redovisning, inte ha samma utrymme till att manipulera sina resultat jämfört med amerikanska 

företag som följer redovisningsregelverket U.S. GAAP.  

Tidigare forskning kring målföretags motiv för resultatmanipulering är begränsad. Anagnostopoulou 

och Tsekrekos (2015), Ben-Amar och Missonier-Piera (2008) samt Campa och Hajbaba (2016) 

förklarar att det kan ha att göra med att målföretag inte har tid eller möjlighet att resultatmanipulera. 

Undantag från detta är att företag som vill köpas upp och letar efter potentiella köpare 

resultatmanipulerar uppåt för att framstå som lönsamma eller nedåt för att framställa ett lägre värde 

(Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015; Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Campa & Hajbaba, 

2016). Våra resultat ger indikationer om att resultatmanipulering både uppåt och nedåt förekommer 

vilket innebär att målföretag har både tid och möjlighet att resultatmanipulera. Om chefer i 

målföretagen är villiga att samarbeta i samband med ett förvärv kan de i hög grad vara med och styra 

processen kring detta och även påverka tidsaspekten (Chen et al., 2016). Tidsaspekten uppfattar vi 

således inte som något hinder för målföretagen till att resultatmanipulera. Studien av detta urval 

europeiska företagsförvärv visar att det i genomsnitt tar fem månader innan förvärven är slutförda, 

från att de har tillkännagivits, vilket är tillräckligt med tid om målföretaget har incitament för att 

resultatmanipulera. 

Tidigare forskning kring målföretags resultatmanipulering under mellanperioden, i samband med ett 

förvärv, visar att detta förekommer när amerikanska företag har studerats (Chen et al., 2016). Vi anser 

dock att dessa resultat inte är direkt överförbara till en europeisk kontext på grund av att olika 

redovisningsregelverk tillämpas och dessa ger olika stora utrymmen för resultatmanipulering 

(Capkun et al., 2016). Det har dels att göra med de olika redovisningsregelverken som företagen styrs 

av och dels har det att göra med andra aspekter i samband med förvärven, till exempel om förvärvet 

är fientligt eller inte (Chen et al., 2016; Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008). IFRS och GAAP ger 

olika utrymme för resultatmanipulering beroende på princip- kontra resultatbasering. Fientliga 
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respektive icke-fientliga förvärv öppnar upp för olika grad av resultatmanipulering eftersom chefer 

är mer benägna att resultatmanipulera om förvärvet sker under samarbete (Ben-Amar & Missonier-

Piera, 2008; Chen et al., 2016).  

Ett icke-fientligt förvärv, där både aktieägare och ledningen har accepterat affären, öppnar upp för en 

högre grad av resultatmanipulering. Det beror på att chefernas incitament för att resultatmanipulera 

blir större om de får stanna kvar på sina poster i den kombinerade enheten. Cheferna i målföretaget 

vill i ett sådant sammanhang underlätta affären och samarbeta med förvärvaren. Om chefer och övrig 

personal upplever resultatmanipulering som oetiskt kan det istället göra att de inte vill ägna sig åt 

sådana handlingar (Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Chen et al., 2016). Icke-fientliga förvärv är 

vanligare i Europa än i USA (Schneper & Guillén, 2004) och i enlighet med tidigare forskning bör 

chefer vara mer villiga att resultatmanipulera om de själva har något att vinna på det.  

Både incitament och samarbete inför förvärv påverkar chefernas benägenhet till att 

resultatmanipulera. Några av chefernas motiv kan vara att nå finansiella mål, större möjligheter till 

bonusar och att få behålla sina positioner efter förvärvet (Healy & Wahlen, 1999). För investerare är 

det viktigt att granska förvärvets validitet och detta ger incitament för förvärvaren att 

resultatmanipulera för att visa ett förbättrat resultat (Bens et al., 2012; Chen et al., 2016; Lys & 

Vincent, 1995). Målföretagens incitament för resultatmanipulering kan ha att göra med ett icke-

fientligt förvärv och samarbetet som följer med detta. Det kan även ha att göra med låga kostnader 

för målföretaget eller med andra kompensationer för målföretagets chefer (Healy, 1985; Healy & 

Wahlen, 1999).  

Vi kan konstatera att målföretagens resultatmanipulering och deras incitament för detta kan förklaras 

av agentteorin, stewardshipteorin och signaleringsteorin. Målföretagets chefer kan resultatmanipulera 

för sin egen vinnings skull, om de kan nå fördelar genom detta. Det kan handla om bonussystem eller 

att få behålla sin position efter förvärvet. Detta kan kopplas mot agentteorin som säger att agenter 

handlar utifrån sitt egenintresse (Cuevas-Rodriguez et al., 2012; Deegan & Unerman, 2011; Jensen 

& Meckling, 1976). Genom att agenten (cheferna) utnyttjar informationsasymmetrin mellan agenten 

och principalen kan agenten uppnå de fördelar denne eftersträvar (Acharya & Lambrecht, 2015; 

Healy & Wahlen, 1999; McVay, 2006; Payne & Robb, 2000; Schipper, 1989).   

Målföretagens chefer kan motsätta sig resultatmanipulering om det kan skada företagets intressen 

(Ben-Amar & Missonier-Piera, 2008; Chen et al., 2016). Det går i linje med stewardshipteorin som 

säger att stewarden kommer agera utifrån företagets bästa intresse (Davis et al., 1997; Madison et al., 

2016). Resultatmanipulering och motiven för detta drivs av de signaler som målföretaget vill 
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signalera ut till omvärlden (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015). Enligt signaleringsteorin tar 

intressenter hjälp av olika signaler vid investeringsbeslut, målföretagen kan även vilja framställa sig 

som antingen lönsamma eller av lägre värde genom att sända ut signaler som indikerar detta (Bergh 

et al., 2014; Spence, 1973, 2002).  

Amerikanska målföretag resultatmanipulerar nedåt under mellanperioden vilket Chen et al. (2016) 

funnit stöd för i sin studie. Denna studie finner inte samma stöd för att europeiska målföretag 

resultatmanipulerar under mellanperioden vilket utgör ett bidrag till den företagsekonomiska 

forskningen. Det tyder på att skillnader finns mellan det regelbaserade redovisningsregelverket U.S. 

GAAP och det principbaserade redovisningsregelverket IFRS.  

5.3 Kassaflödesmanipulering och onormala periodiseringar 

Studiens andra hypotes löd på följande sätt: 

Hypotes 2 - Förvärvaren överskattar sitt resultat under de fyra kvartalen som följer närmast efter 

förvärvet 

Förutom att denna studie har undersökt manipulering av resultatet genom onormala periodiseringar 

utmärker vi oss genom att även undersöka manipulering av kassaflöden. Detta är en av aspekterna 

som gör vår studie helt unik.  När vi har analyserat vår data kan vi se en förändring mellan perioderna 

för förvärvarna. Tidigare forskning har visat att överskattningar hos förvärvare i högre grad görs 

under det första året efter förvärvet för att sedan plana ut under det femte kvartalet (Chen et al., 2016). 

Studiens resultat indikerar att förvärvarna gör överskattningar genom att manipulera kassaflöden 

under det första året efter slutfört förvärv. Resultatet visar även på underskattningar genom onormala 

periodiseringar, men det är en marginell förändring. Hypotes 2 finner däremot inget stöd. Studien ger 

inga belägg för att målföretag underskattar sina resultat under mellanperioden med syfte att stärka 

förvärvarens resultat efter uppköpet. Vi kan således inte dra några slutsatser. 

Investerare och andra intressenter kommer att granska den kombinerade enheten efter förvärvet för 

att få bekräftelse på att förvärvet var befogat. Det går i linje med vad vi tidigare har tagit upp om 

signaleringsteorin (Bergh et al., 2014; Spence, 1973, 2002). Tidigare forskning visar att förvärvare 

ofta resultatmanipulerar uppåt efter förvärvet för att öka förvärvets validitet inför investerare (Bens 

et al., 2012; Chen et al., 2016; Lys & Vincent, 1995). Våra resultat indikerar att förvärvare i Europa 

resultatmanipulerar uppåt under det första året efter slutfört förvärv vilket stämmer överens med 

tidigare studier som har visat att förvärvarna oftast resultatmanipulerar uppåt i direkt anslutning till 

slutfört förvärv (Chen et al., 2016).  
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Tidigare forskning har visat att det är vanligare att kassaflödesmanipulering förekommer i de fall där 

företags redovisning är under större granskning (Cohen et al., 2008; Kothari et al., 2016). Det finns 

även forskning som visar att resultatmanipulering genom onormala periodiseringar lättare drar åt sig 

oönskad uppmärksamhet från granskare, som myndigheter och revisorer, vilket styrker att 

kassaflödesmanipulering oftare tillämpas av chefer skriver Irani och Oesch (2016). I denna studie 

utmärker vi oss genom att undersöka båda dessa typer av resultatmanipulering och resultaten skiljer 

sig delvis från vad tidigare forskning har visat. Att vi får indikationer om att det förvärvande företaget 

hellre tillämpar kassaflödesmanipulering kan härledas till den tidigare forskningen i ämnet medan 

målföretagens preferens för onormala periodiseringar avviker från tidigare forskning (Chen et al., 

2016; Cohen et al., 2008; Kothari et al., 2016).  

Studiens tredje hypotes löd på följande sätt: 

Hypotes 3 - Förvärvarens överskattade resultat under perioden som följer efter förvärvet är positivt 

relaterad till målföretagets underskattade resultat under mellanperioden 

Denna studie har gett indikationer om att målföretagen resultatmanipulerar både uppåt och nedåt 

under mellanperioden. Resultaten antyder även att förvärvarna resultatmanipulerar uppåt under det 

första året efter förvärvet för att sedan plana ut på en jämnare nivå från det femte kvartalet efter 

förvärvet. En förklaring till detta kan vara att förvärvarna faktiskt tar fördel av de underskattningar 

som målföretagen gör under mellanperioden. Vi anser att detta är ett intressant resultat eftersom det 

antyder ett samband. Sambandet kan dock likaväl bero på en slump eftersom våra test av hypoteserna 

inte är statistiskt signifikanta på 10 procents signifikansnivå. Det innebär att det inte finns belägg för 

studiens hypoteser.  

Tidigare forskning kring amerikanska företag har funnit stöd för prestationsförflyttningar mellan 

företag. Prestationsförflyttning innebär att målföretagets underskattningar under mellanperioden 

flyttas över till förvärvaren för att stärka dennes resultat efter förvärvet (Chen et al., 2016). Studiens 

resultat finner inget stöd för Hypotes 3 och sambandet mellan målföretagets underskattningar under 

mellanperioden och förvärvarens överskattningar efter förvärvet. Detta utgör ett bidrag till den 

företagsekonomiska forskningen eftersom resultatet från denna studie av IFRS-redovisande företag i 

Europa skiljer sig från vad tidigare forskning har visat för U.S GAAP-redovisande företag i USA. 
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar 

I detta avslutande avsnitt presenteras studiens slutsats och dess syfte besvaras. Vidare diskuteras 

studiens bidrag och även begränsningar, och förslag till vidare forskning i ämnet lämnas.  

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om målföretag underskattar resultat och kassaflöde under 

mellanperioden i syfte att stärka förvärvarens prestationer efter uppköpet. Mellanperioden sträcker 

sig från det att förvärvet har tillkännagivits och fram tills att det är slutfört. Denna typ av 

resultatmanipulering är unik såtillvida att förvärvaren kan ta del av kostnadsfria vinster och 

kassaflöden som förflyttas från målföretaget för att stärka förvärvaren (Chen et al., 2016; Lys & 

Vincent, 1995). Vi vet att denna slags resultatmanipulering pågår i praktiken från de 

verklighetsexempel som vi tidigare har tagit upp gällande Tyco och Hewlett-Packard (Goldman, 

2012; Greenberg, 2002). Vi har funnit endast en tidigare empirisk studie kring detta som undersöker 

amerikanska bolag (Chen et al., 2016). Vår studie är unik i sitt slag och fyller ett forskningsgap genom 

att undersöka resultatmanipulering under mellanperioden för europeiska bolag som följer IFRS-

regelverket för redovisning. Denna kombination av nya aspekter har aldrig tidigare undersökts.  

Studiens resultat, som baseras på ett urval av 84 förvärv i Europa slutförda mellan år 1985 och år 

2017, ger indikationer om att målföretag gör underskattningar under mellanperioden genom onormala 

periodiseringar. Vi kan även se motsatsen, att överskattningar görs genom att manipulera kassaflöden, 

om än marginella sådana. Tidigare studier har framförallt undersökt hur det förvärvande företaget har 

resultatmanipulerat (Abad et al., 2013; Makar et al., 2000) och fokus har legat på perioderna före och 

efter förvärv (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015; Campa & Hajbaba, 2016). Vår studie särskiljer 

sig från tidigare forskning genom att vi studerar mellanperioden för att se huruvida prestationer 

förflyttas mellan målföretag och förvärvare. Vi får indikationer om att förvärvarna manipulerar sina 

resultat under första året efter slutfört förvärv för att sedan plana ut på en jämnare nivå. Detta kan 

innebära att förvärvarna tar fördel av de underskattningar som målföretaget gör under mellanperioden 

och att detta leder till en prestationsförflyttning. Under analysarbetet lämnar studien dock inga belägg 

för att detta är fallet vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser kring detta, utan vi får enbart 

indikationer baserat på medelvärden. 

Tidigare forskning kring resultatmanipulering hos europeiska företag har främst varit inriktad på den 

obligatoriska övergången till IFRS år 2005 och huruvida resultatmanipulering skulle kunna tillämpas 

efter det (Doukakis, 2014). Denna studie undersöker inte övergången till IFRS men däremot den 

inverkan som IFRS har på utrymmet för resultatmanipulering jämfört med GAAP. Studiens resultat  
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och tidigare forskning lämnar olika stöd för att resultatmanipulering förekommer i de olika 

redovisningsregelverken och vår studie antyder att IFRS ger mindre utrymme för 

resultatmanipulering. 

Att förvärvarna kan överskatta sina resultat efter förvärvet med hjälp av de underskattningar som 

målföretagen gör går i linje med tidigare forskning (Chen et al., 2016). Vår studie ger indikationer 

om att målföretag resultatmanipulerar nedåt genom onormala periodiseringar och uppåt med hjälp av 

kassaflödesmanipulering. Det går inte i linje med tidigare forskning som undersöker amerikanska 

företag. Chen et al. (2016) har i sin studie kommit fram till motsatsen, de finner inga bevis för att 

amerikanska målföretag resultatmanipulerar genom onormala periodiseringar men däremot genom 

att manipulera kassaflöden. Till skillnad från Chen et al. (2016) så ger denna studie av europeiska 

företag inga belägg för prestationsförflyttningar, vilket de har funnit för amerikanska företag.  

Vi har uppfattningen, med tidigare forskning som bakgrund, att redovisningsregelverken i de olika 

regionerna har påverkan på utrymmet för resultatmanipulering. Det leder till skilda resultat mellan 

studier av europeiska och amerikanska företag. Tidigare forskning som har undersökt amerikanska 

företag finner tydliga och starka bevis för målföretagens resultatmanipulering och påföljande 

prestationsförflyttningar (Chen et al., 2016). Resultaten från denna studie har inte gett några belägg 

för att målföretagen i Europa resultatmanipulerar under mellanperioden i syfte att stärka förvärvaren 

efter uppköpet. Detta stärker oss i vår uppfattning om att IFRS-redovisande företag inte har lika stort 

utrymme för resultatmanipulering som GAAP-redovisande företag. 

6.2 Det teoretiska och praktiska bidraget 

Studiens teoretiska bidrag till den företagsekonomiska forskningen är en ökad kunskap om 

resultatmanipulering hos målföretag inför ett företagsförvärv i Europa. Tidigare forskning har 

framförallt studerat hur förvärvande företag resultatmanipulerar och har inte haft lika stort fokus på 

målföretagen (Anagnostopoulou & Tsekrekos, 2015; Lys & Vincent, 1995). Vi har funnit en tidigare 

studie som undersöker målföretags resultatmanipulering i USA som visar att resultatmanipulering 

förekommer (Chen et al., 2016) men inga tidigare studier som undersöker Europa. Detta gör vår studie 

unik vilket även innefattar de två aspekterna att vi undersöker både huruvida onormala periodiseringar 

och även kassaflödesmanipulering förekommer. Denna studie ger inga belägg för att 

resultatmanipulering eller prestationsförflyttningar förekommer för europeiska företag vilket 

indikerar skillnader mellan IFRS- och U.S. GAAP-redovisande företag och utrymmet för 

resultatmanipulering.  
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Det kan konstateras att denna studie är unik och skiljer sig från tidigare forskning på betydande sätt. 

Det beror på att vi undersöker europeiska förvärv och deras resultatmanipulering samtidigt som vi 

undersöker mellanperioden under pågående uppköp. Studier av europeiska företag inom detta område 

kan vi konstatera är begränsad. Vi har inte funnit någon tidigare studie som har undersökt den 

mellanperiod som vi fokuserar på, för europeiska företag. Vi har enbart kunnat hitta en studie som 

undersöker amerikanska företags resultatmanipulering under mellanperioden (Chen et al., 2016). 

Tidigare forskning tar upp huruvida resultatmanipulering förekommer eller inte i det nya regelverket 

IFRS efter att det infördes (Ahmed et al., 2013; Barth et al., 2008; Capkun et al., 2016 Christensen et 

al., 2015; Doukakis, 2014). Studiens bidrag är att belysa graden av resultatmanipulering hos 

europeiska företag under pågående förvärv där IFRS tillämpas. Till skillnad från en amerikansk studie 

(Chen et al., 2016) där forskarna har fått fram tydliga bevis för resultatmanipulering i USA antyder 

vår studie att IFRS som regelverk inte lämnar samma stöd för att resultatmanipulering förekommer i 

Europa. Vi finner detta intressant eftersom Chen et al. (2016) har belägg för att resultatmanipulering 

förekommer under mellanperioden i USA. Vi har uppfattningen att studiens resultat går i linje med 

tidigare forskning som har visat att företag som redovisar enligt IFRS inte har lika stort utrymme för 

resultatmanipulering (Barth et al., 2008; Doukakis, 2014). Vi anser att det är ett intressant och unikt 

resultat som visar att det inte finns belägg för studiens hypoteser när europeiska företag undersöks. 

Studien har således visat att det finns skillnader mellan USA och Europa inom detta område.  

Studien lämnar dessutom ett praktiskt bidrag till den företagsekonomiska forskningen. Denna studie 

kan vara behjälplig för företag som planerar företagsförvärv i framtiden eftersom det hör till de 

viktigaste investeringsbesluten som företag står inför (Chen et al., 2016; Njah & Jarboui, 2016). Vi 

anser även att revisorer och olika institut med beslutsfattande roller kan ha intresse för denna studie 

eftersom den ger en ökad kunskap om företags preferenser för hur resultatmanipuleringen ska gå till. 

Europeiska företags preferenser gällande användandet av onormala periodiseringar respektive 

kassaflödesmanipulering skiljer sig från vad tidigare studier visat kring amerikanska företag (Chen et 

al., 2016) och utgör därför ett unikt bidrag till den företagsekonomiska forskningen. 

Vi ser en skillnad mellan kontinenterna och de olika redovisningsregelverken. Målföretag i Europa 

föredrar att använda sig av onormala periodiseringar för att manipulera resultaten nedåt under 

mellanperioden. Detta skiljer sig från amerikanska företags preferenser (Chen et al., 2016) och även 

tidigare forskning som visat att kassaflödesmanipulering är vanligare att använda sig av. Det beror på 

att onormala periodiseringar lättare drar till sig oönskad uppmärksamhet och riskerar att upptäckas 

(Cohen et al., 2008; Commerford et al., 2016; Irani & Oesch, 2016; Kothari et al., 2016). Detta är 
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något som är viktigt att ha i beaktande inför framtida företagsförvärv samt kan även beaktas och vara 

viktig kunskap vid utveckling av redovisningsstandarder.  

6.3 Studiens begränsningar 

År 2005 infördes IFRS som standardiserat redovisningregelverk i bland annat Europa (KPMG, 2016). 

Tidigare forskning har visat att IFRS har inverkan på möjligheterna till resultatmanipulering. Det 

beror på att IFRS som regelverk kräver fler upplysningar och mer detaljerad rapportering jämfört med 

U.S. GAAP (Doukakis, 2014). 

Denna studie undersöker förekomsten av resultatmanipulering hos europeiska företag oberoende av 

den kontext den förekommer i som kan påverka benägenheten till resultatmanipulering. Studien ger 

inga belägg som gör att vi kan konstatera att resultatmanipulering helt säkert förekommer. Den 

kontext den i så fall utspelar sig i är inte något som har tagits i beaktande eller som bör färga resultatet 

av denna studie.  

Vi har inte haft för avsikt att dra några generella slutsatser i denna studie som skulle gälla för alla 

företag som följer IFRS. Studiens begränsning ligger i att den studerar ett urval av europeiska 

företagsförvärv. Framtida forskning inom området kan ytterligare belysa hur utrymmet för 

resultatmanipulering ser ut i andra världsdelar.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Framtida forskning har möjlighet att sprida ytterligare ljus kring resultatmanipulering och 

prestationsförflyttningar tvärs över företag. Detta kan göras genom att vidare undersöka chefers 

incitament för resultatmanipulering samt kostnader och olika fördelar som följer med detta. Ett 

intressant förslag till framtida forskning är att utveckla denna studie och göra liknande 

undersökningar i andra världsdelar med andra kulturer och där andra redovisningsregler följs. 

Efter genomförande av denna studie har vi fått uppfattningen att olika redovisningsregelverk ger olika 

utrymme för resultatmanipulering och därför skulle det vara intressant att utveckla detta. Kultur kan 

ha en inverkan på samarbetet mellan målföretag och förvärvare samt på chefers etiska uppfattning. 

Detta skulle kunna innebära att olika kulturer lämnar olika utrymme för resultatmanipulering. För 

framtida forskning skulle det även vara intressant att göra en åtskillnad och undersöka graden av 

resultatmanipulering både innan och efter införandet av IFRS år 2005.  
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Bilaga 1. Appendix - variabeldefinitioner 

A - Totala tillgångar i Formel 2 och 4. 

AR - Kundfordringar i Formel 1. 

AP - Leverantörsskulder i Formel 1. 

CBV - Sammanslagna enhetens bokförda värde av eget kapital per aktie. 

C_abACC - Sammanslagna enhetens onormala periodiseringar dividerat med föregående års 

bokförda värde på eget kapital. Beräknas i Formel 2. 

C_abCFO - Sammanslagna enhetens onormala kassaflöde, dividerat med föregående års bokförda 

värde på eget kapital. Beräknas i Formel 1. 

C_CFO - Sammanslagna enhetens kassaflöde från den löpande verksamheten. 

C_E - Sammanslagna enhetens avkastning per aktie. 

CF - Kassaflöde i Formel 1. 

DA - Discretionary Accruals - Onormala periodiseringar i Formel 5. 

DEAL - Affärsstorleken, värdet betalat för målföretaget (i miljoner Euro). 

DEPR - Avskrivningskostnader och amorteringar i Formel 1.  

INV - Lager i Formel 1.  

NDA - Non Discretionary Accruals - Normala periodiseringar i Formel 2 och 5. 

Ndays - Antal dagar under interimperioden.  

OTHER - Samlade övriga periodiseringar i Formel 1.  

PPE - Materiella anläggningstillgångar i Formel 2 och 4. 

REC - Fordringar i Formel 2 

REV - Intäkter i Formel 2 och 4. 

TA - Total Accruals - Totala periodiseringar i Formel 3, 4 och 5. 
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TBV - Målföretagets bokförda värde av eget kapital per aktie. 

T_abACC - Målföretagets onormala periodiseringar dividerat med föregående års bokförda värde på 

eget kapital. Beräknas i Formel 2. 

T_abCFO - Målföretagets onormala kassaflöde dividerat med föregående års bokförda värde på eget 

kapital. Beräknas i Formel 1. 

T_BM - Målföretagets book-to-market ratio, bokfört värde i förhållande till marknadsvärdet, vid 

slutet av kvartalet före förvärvets tillkännagivandedatum. 

T_E - Målföretagets förändring i avkastning per aktie i mellanperioden jämfört med fyra kvartal 

innan. 

 


