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Sammanfattning 
Företagen använder finansiella rapporter för att kommunicera med sina intressenter. Stor 
flexibilitet hos normgivare ger företagsledningar och ägare utrymme att styra eller manipulera 
den finansiella rapporteringen. Detta för att uppnå intressenternas förväntningar, alternativt 
åstadkomma personlig vinning. Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett 
samband mellan användningen av resultatmanipulering, benämns i studien som earnings 
management, och ägarkoncentrationen i svenska börsföretag. För att identifiera förekomsten 
av earnings management har den modifierade Jones-modellen använts. Modellen ämnar 
detektera de godtyckliga periodiseringarna, vilka skulle kunna anses vara ett mått på earnings 
management. Enligt studiens definitioner av hög respektive låg ägarkoncentration kunde totalt 
77 företag urskiljas på Nasdaq OMX Stockholm. Vi valde att undersöka förekomsten av 
godtyckliga periodiseringar i alla företagen under en tio år lång period, 2006 till och med 
2015. Resultatet visade att förekomsten av godtyckliga periodiseringar var högre i företag 
med en hög ägarkoncentration än i företag med en låg ägarkoncentration.  
 
Nyckelord: Earnings management, resultatmanipulering, godtyckliga periodiseringar, 
ägarkoncentration, modifierade Jones-modellen.  
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1 Inledning 

1.1	Bakgrund	

Normgivare definierar ett redovisningsspråk och utvecklar praxis. Företagens ledningsgrupper 
använder sig av dessa för att kommunicera med sina externa finansiärer och andra 
intressenter, till exempel aktieägare, leverantörer, kunder och staten. Standarder formas så att 
de finansiella rapporterna på ett effektivt och trovärdigt sätt ska skildra företagens 
ekonomiska ställning. Den finansiella rapporteringen utgör sedan ett beslutsunderlag för 
kreditgivning och investeringar, samt ger en möjlighet för intressenterna att skilja dem högt 
presterande företagen mot dem som åstadkommer ett sämre resultat (Healy & Wahlen, 1999). 
Redovisning enligt IFRS och därmed användning av verkliga värden har skapat en större 
flexibilitet hos företagsledningen och mer plats för godtyckliga värderingar. Den finansiella 
rapporteringen tvingas till att godta dessa godtyckliga antaganden för att kunna spegla 
ledningens syn på företagets prestationer (ibid.). 
 
Forskning visar att företag hyser starka incitament till att undvika redovisning av förluster. 
Över tid ser man bevis på att företagsledningar försöker bibehålla ett mönster av ökande 
vinster (Burgstahler & Dichev, 1997). Då resultaten inte uppnår intressenternas förväntningar 
kan företagsledningen i vissa fall styra eller manipulera innehållet i de finansiella rapporterna 
i önskad riktning. De har potential att öka redovisningens värden till exempel genom att 
använda det informationsövertag de har gentemot utomstående intressenter eller genom 
möjligheten att välja olika metoder för rapportering. För stora förändringar i de finansiella 
rapporterna kan resultera i att de inte korrekt återspeglar hur företagets underliggande 
ekonomi verkligen ser ut, vilket missleder intressenterna. Manipulering av redovisningen, för 
att presentera relevant information utan hänsyn till normgivarnas mål om trovärdighet, 
kommer över tid att skapa misstro hos intressenterna (Healy & Wahlen, 1999).  
 
Fenomenet earnings management har länge varit ett aktuellt och omdiskuterat ämne i 
forskning och akademisk litteratur. Detta har lett till att många olika undersökningar har 
publicerats kring ämnet. De många och upprepade företagsskandalerna runt om i världen har 
påverkat intressenternas tro på de finansiella rapporterna, vilket har lett till att intresset kring 
ämnet earnings management har ökat (Ding, Zhang & Zhang, 2007). Stora tidigare ledande 
företag som till exempel Enron, Tyco, Worldcom och en mängd mindre företag har fått stora 
rubriker i media då de använt sig av grov resultatmanipulering. De har varit granskade av väl 
ansedda revisionsbyråer men har ändå använt sig av allt ifrån undervärdering av tillgångar till 
rapportering av falska intäkter (Lev, 2003). 
 
Roychowdhury (2006) menar att det stora intresset för ämnet har resulterat i betydande bevis 
för att många chefer eller företagsledningar använder sig av earnings management. Ett sätt att 
styra resultatet i önskad riktning är att manipulera periodiseringarna, vilket inte ger någon 
effekt på kassaflödet. Det kan handla om till exempel felaktig intäktsredovisning, metoder för 
av- och nedskrivning samt värdering av tillgångar. Företagsledningar har även visat sig ha 
incitament till att manipulera verkliga aktiviteter för att uppfylla intressenternas förväntan. 
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Detta benämns som real manipulation och påverkar kassaflödet, exempelvis genom kraftiga 
prissänkningar för att öka försäljningen under en viss period (Roychowdhury, 2006). 
 
Ding, Zhang och Zhang (2007) hävdar att ett avslöjande av motiven för earnings management 
kan vara en lösning på problemet. Enligt Lev (2003) kan motiven till earnings management 
delas in i tre kategorier; för personlig vinning, för att få fortsatt stöd från investerare och 
leverantörer samt för att kunna ingå fördelaktiga kontrakt. Ding, Zhang och Zhang (2007) 
kommer i sin studie fram till att i välutvecklade kapitalmarknader, där ägandet är separerat 
från förvaltningen, används earnings management för att driva upp företagens resultat och 
aktiekurser. Detta för att företagets ledning ofta eftertraktar kompensation, vanligtvis i form 
av bonusar. I mindre utvecklade kapitalmarknader har även börsnoterade bolag en hög 
ägarkoncentration, och ledningen består ofta av kontrollerande aktieägare (ibid.). Ding, Zhang 
och Zhang (2007) anser att i företag med en hög ägarkoncentration där ägaren ofta är en stor 
och viktig del av förvaltningen, minskar kostnaderna för att genomföra effektiva kontroller 
för att granska både andra ägare och förvaltare. I och med den ökade granskningen minskar 
incitamenten att exempelvis driva upp resultaten för att uppnå personlig vinning (ibid.). 
 
Enligt Dechow, Sloan och Sweeney (1995) fokuserar undersökningar av earnings 
management i huvudsak på hur företagens ledningar hanterar periodiseringar, och då 
framförallt godtyckliga periodiseringar. Det finns ett antal modeller som på olika sätt 
undersöker detta. Allt från enklare modeller som likställer godtyckliga periodiseringar med 
totala periodiseringar, till mer sofistikerade modeller som separerar de godtyckliga 
periodiseringarna från de normala periodiseringarna. Dechow, Sloan och Sweeney (1995) 
menar att de godtyckliga periodiseringarna till viss del kan bero på användning av earnings 
management.  

1.2	Syfte	
Syftet med studien är att undersöka om svenska börsföretag med hög respektive låg 
ägarkoncentration tenderar att använda earnings management, genom att beräkna företagens 
godtyckliga periodiseringar. Detta för att klargöra om det förekommer något samband mellan 
förekomsten av godtyckliga periodiseringar och företagens ägarkoncentration. 

1.3	Problemformulering	
Förekommer det någon skillnad i användandet av godtyckliga periodiseringar, mellan företag 
med en hög respektive låg ägarkoncentration? 

1.4	Avgränsning	

Studien har avgränsats till företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm med hög respektive 
låg ägarkoncentration enligt studiens definition, under åren 2006 till och med 2015. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1	Agentteorin	

Ross (1973) anser att en agentrelation uppstår mellan två parter då den ena parten, agenten 
utses till representant för den andre, huvudmannen. Agenten ska då mot någon form av 
betalning agera för huvudmannen. Exempelvis relationen mellan anställd och arbetsgivare 
eller staten och de styrande, innefattas i teorins komponenter (ibid.). Enligt Eisenhardt (1989) 
försöker agentteorin förklara och lösa de problem som kan uppstå i den nämnda relationen. 
Det vanligaste är att det uppstår en målkonflikt mellan agenten och huvudmannen, där det blir 
svårt och dyrt för huvudmannen att verifiera vad agenten verkligen uträttar. Ett problem som 
då uppstår är att huvudmannen inte kan försäkra sig om att agenten har agerat på ett lämpligt 
sätt i en viss situation. Ett annat vanligt problem är de två parternas olika syn på risk, det kan 
innebära att de agerar helt olika i en och samma situation på grund av sina egna riskprinciper. 
Teorin fokuserar på att lösa dessa problem genom ett effektivt kontrakt som ska reglera 
relationen mellan agenten och huvudmannen, samt ge en uppfattning om hur parterna 
gemensamt ska hantera olika frågor och situationer (ibid.). 
 
Eisenhardt (1989) presenterar i sin artikel den positivistiska inriktningen av agentteorin, 
vilken fokuserar på att beskriva de situationer där det finns en tydlig målkonflikt mellan 
agenten och huvudmannen, samt vilka styrmekanismer som förväntas begränsa agenten att 
inte bara handla efter egen personlig vinning. Utifrån den positivistiska andan har två 
specifika förslag skapats. Det första förslaget innebär att kontraktet mellan parterna resulterar 
i att både agenten och huvudmannen blir belönade när de beslutar sig för att lösa problem med 
samma åtgärd, detta minskar målkonflikten mellan parterna. Det andra förslaget är att det ska 
finnas ett välfungerande kommunikationssystem för att huvudmannen ska kunna upplysas om 
vad agenten faktiskt gör. Denna form av granskning ska resultera i att agenten inser att hen 
inte kan lura sin huvudman och därmed anpassa sig bättre efter huvudmannens målsättningar 
(ibid.).  
 
Agentteorin visar att många beslut och handlingar inom organisationer är baserade på 
egenintresse (Eisenhardt, 1989). Trots att teorin presenterar möjliga lösningar för att minska 
den målkonflikt som finns mellan agenten och huvudmannen, finns en annan faktor som inte 
gör dessa lösningar självklara i alla situationer, informationsasymmetrin mellan parterna. 
Relationen mellan agenten och huvudmannen kan jämföras med den relation som finns 
mellan företagsledningen och aktieägare, där det oftast finns ett tydligt kontrakt på vilka 
uppgifter agenten har och vilka mål hen förväntas uppnå, samt vad huvudmannen ska betala 
för detta (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Agenten kontrollerar företagets tillgångar 
och kommer sannolikt att veta mer om de uppgifter hen utför än huvudmannen själv, vilket 
ger upphov till den informationsasymmetri som kan ge fördelar till agenten (Tosi & Gomez-
Mejia, 1989). 
 
Då teorin enligt Waterman och Meier (1998) förutsätter att båda parter är rationella 
nyttomaximerare och att de har olika mål med kontraktet, innebär detta att båda parter 
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kommer att försöka utnyttja kontraktet till sin egen fördel. Ägarna vill att ledningen ska styra 
bolaget mot maximal vinst och utdelning, ledningen eller förvaltaren vill maximera sin egen 
inkomst och kan därför lockas till att utföra mer arbete än nödvändigt eller kräva en högre 
betalning (ibid.). Mitnick, refererad i Waterman & Meier (1998), noterade att agenterna kunde 
motiveras av både allmänintresset och av det snäva egenintresset, ofta ser agenten bara 
positivt på sitt informationsövertag. Att övervaka att agenten alltid arbetar utifrån 
huvudmannens mål och motiveras av allmänintresset är en kostsam aktion (ibid.). Trots det 
har flera forskare visat på att det finns potentiella vinster att erhålla genom att använda 
övervakning, utom i de tämligen osannolika situationer, där agentens agerande inte kan få 
några negativa konsekvenser för huvudmannen. Då perfekt övervakning är omöjligt att uppnå 
kan man istället använda andra metoder som att endast erbjuda fast lön till ledningen och att 
inte motivera den personliga vinningen genom exempelvis bonussystem (Tosi & Gomez-
Mejia, 1989). 
 
Lambright (2009) uttrycker att teorin kan generera förståelse om parternas relation, men att 
det fortfarande finns en del begränsningar att beakta. Den vanligaste kritiken av modellen är 
antagandet om att organisationer och människor endast motiveras av ekonomiska incitament. 
Författaren menar på att vissa är benägna att maximera sin egennytta av kontraktet och då 
motiveras av materiella belöningar, till exempel pengar. Andra anser att det är viktigare att 
förvalta relationen med sin motpart och kommer snarare motiveras av immateriella 
belöningar, till exempel ett större ansvar eller ett starkare förtroende hos sin arbetsgivare. Att 
bygga en stark relation är ett långsiktigt mål som kräver stor tillit och respekt mellan parterna, 
men med tiden gynnar relationen oftast både agenten och huvudmannen (ibid.). 
 
Enligt Waterman och Meier (1998) är agentteorin väl formulerad och har under lång tid varit 
vanligt förekommande i forskningen. Trots detta har dess antaganden sällan analyserats. 
Kritiker menar att modellen framförallt behandlar två konstanter, informationsasymmetri och 
målkonflikt med små förändringar	över tid, vilket gör modellen mer statisk än dynamisk. 
Detta kan leda forskaren till att utforma	studien på ett olämpligt sätt. Ett annat problem som 
författarna framhåller är att den endast kan hantera upp till tre parter, om det finns fler agenter 
inblandade behandlas de likställt med varandra på ett mycket förenklat sätt (ibid.). 
 

 
Figur	1	
Agentteorin. Bilden förtydligar teorins parter samt deras relation med varandra. 
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2.1.1 Informationsasymmetri 
Företagens ledning eller förvaltare kan ständigt observera förändringar i varje enskild del 
inom företaget, medan utomstående endast får tillgång till en samlad och ibland förenklad 
information om företagets situation vid specifika tillfällen. Detta ger upphov till en 
informationsasymmetri, exempelvis då intressenterna använder företagens finansiella 
rapporter som beslutsunderlag (Aboody & Lev, 2000). Mishra, Heide och Cort (1998) menar 
att det i alla marknadens utbyten finns en risk för att en av de inblandade parterna har ett 
informationsövertag. Den part som befinner sig i ett informativt underläge måste beakta 
osäkerheten och risken för att motparten kan ha undangömt brister, i alla beslut. Författarna 
understryker två situationer som intressenter kan behöva beakta. Dolda egenskaper innebär att 
den ena parten har information om någon eller något men undanhåller det för motparten. 
Dolda handlingar, ofta benämnt Moral Hazard, betyder att den ena parten döljer utförda 
handlingar för motparten. Ofta är relationen mellan köpare och säljare karaktäriserad av 
informationsasymmetri. Säljaren är oftast väl upplyst om både produkten	och dess marknad,	
medan köparen tvingas att förlita sig på den information som finns tillgänglig. Många 
problem kan uppstå, bland annat risken för felaktig kvalitetsinformation och brist på kunskap 
om vem säljaren är och dennes egenskaper. Om säljaren inte finner någon risk med att 
utnyttja sitt övertag gentemot kunden, finns en möjlighet att hen kommer att styra 
informationen i önskad riktning för att uppnå personlig vinning (Mishra, Heide & Cort, 1998). 

2.2	Godtyckligt	beteende	

Det godtyckliga beteendet kan vara ett stort problem i den finansiella rapporteringen och bör 
beaktas. Antagandet enligt agentteorin är att företagsledningen består av egocentriska 
individer som kommer utnyttja det godtyckliga beteendet för att uppnå egen 
nyttomaximering. Detta innebär att manipulering av resultatet inte nödvändigtvis 
överensstämmer med företagets avsikter, utan kan ha påverkats av den enskilda nyttan (Riahi-
Belkaoui, 2004). Informationsasymmetrin mellan företagens ledning, ägare och andra 
intressenter, samt utrymme för subjektiva bedömningar gör det möjligt att styra företagets 
resultat i önskad riktning. Tidigare forskning berör fyra specifika områden med koppling till 
godtycklighet: periodiseringar, val av redovisningsmetoder, resultatprognoser och frivilliga 
upplysningar (Beaver, 1998). Beaver (1998), beskriver också att tidigare forskning har visat 
på samband mellan godtyckligt beteende och faktorer som olika redovisningsprinciper, 
periodiseringar och skattefaktorer, som i sin tur kan sammankopplas med 
resultatmanipulering eller här nämnt earnings management.  

2.3	Earnings	management	

Healy och Wahlen (1999) definierar earnings management som att det uppstår när ledningen 
utnyttjar sin position för att ändra i den finansiella rapporteringen genom att strukturera 
transaktioner. Detta för att de finansiella rapporterna ska vilseleda intressenterna om 
företagets verkliga ekonomiska utveckling eller för att påverka kontraktuella förhållanden 
som utgår från redovisningen.  
 
En annan definition på earnings management är: 
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“a purposeful intervention in the external financial reporting process, with the intent of 
obtaining some private gain (as opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the 
process)” (Schipper, 1989, 92).  
 
Dechow och Skinner (2000) anser att de allmänna definitionerna av earnings management är 
svåra att operationalisera tillsammans med det redovisade resultatet då de främst riktar sig 
mot ledningens observerbara uppsåt. Författarna menar på att det är svårt att urskilja tydliga 
definitioner på earnings management i facklitteraturen från uttalanden eller regler satta av 
standardsättare. De jämför earnings management med bedrägeri i sin artikel och menar på att 
bedrägeri är en extrem form av earnings management. Bedrägeri är till skillnad från earnings 
management väldefinierat utifrån ledningens uppsåt som: 
 
“the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, 
which is misleading and, when considered with all the information made available, would 
cause the reader to change or alter his or her judgment or decision.” (National Association of 
Certified Fraud Examiners, 1993, 12). 
 
Burgstahler och Dichev (1997) beskriver i sin artikel att forskare över tid samlat övertygande 
bevis för att det finns starka incitament hos företagen att undvika att rapportera förluster. 
Ledningen betonar ofta vikten av att presentera positiva resultat i årsredovisningen. Man kan 
även se hur företagsledningar försöker bibehålla ett mönster av ökade intäkter. Att behålla ett 
sådant mönster är svårt över en längre tid då det oftast stoppas av en mättad marknad. Därför 
verkar det finnas starka incitament att ta till earnings management, för att uppnå uppsatta mål 
(ibid.). 
 
Leuz, Nanda och Wysocki (2003) delar i sin studie upp länder i olika grupper baserat på 
juridiska och institutionella egenskaper. De identifierar tre olika grupper, den första är 
utomstående ekonomier med stora aktiemarknader, låg ägarkoncentration, starka 
investerarrättigheter samt strikt rättssystem, till exempel Storbritannien och USA. Den andra 
gruppen består av insiderekonomier med mindre utvecklade aktiemarknader, högt 
koncentrerat ägande, svaga investerarrättigheter och även där ett strikt rättssystem, 
exempelvis Tyskland och Sverige. Den sista gruppen är insiderekonomier med ett flexibelt 
rättssystem som Italien och Indien. De menar att det finns väsentliga skillnader i användandet 
av earnings management mellan de olika grupperna. Grupp ett har lägst förekomst av earnings 
management medan grupp tre har högst (ibid.). Sammanfattningsvis verkar graden av 
earnings management vara lägre i länder med stora aktiemarknader, lågt koncentrerat ägande, 
starka investerarrättigheter samt strikt rättssystem. Trots denna uppdelning visade det sig i 
resultatet att förekomsten av earnings management är relativt låg på den svenska marknaden 
jämfört med de andra 30 länderna som ingick i studien (ibid.). 
 
Burgstahler och Dichev (1997) finner bevis för att manipulering av två olika komponenter 
förekommer mest frekvent, förändring av det periodiserade resultatet och kassaflödet från den 
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löpande verksamheten. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av de två metoderna vid 
användande av earnings management. 

2.3.1 Manipulering av periodiserat resultat 
Healy och Wahlen (1999) menar att företagsledningar använder finansiella rapporter för att 
kommunicera med sina intressenter och presentera företagets ekonomiska ställning. De 
finansiella rapporterna används ofta som underlag för många och avancerade beslut. 
Ledningen utnyttjar sin kunskap om verksamheten, möjligheten att välja metoder för 
rapportering och värdering samt annan nödvändig information som matchar företagets 
ekonomiska mål. Detta för att potentiellt öka redovisningens värde. Då granskningen av 
företagen aldrig kan vara helt fullständig, uppkommer det möjligheter där företagsledningen 
kan styra den ekonomiska kommunikationen så att den inte korrekt återspeglar företagets 
underliggande ekonomi (ibid.). Detta kan de göra genom att manipulera periodiseringar, till 
exempel genom att inkludera osäkra fordringar, använda subjektiva värderingsmetoder eller 
genom att inte göra avskrivningar i tid. Detta medför inte några direkta konsekvenser på 
kassaflödet. En stor del av den tidiga forskningen inom earnings management har riktat in sig 
på de godtyckliga, onormala periodiseringarna för att undersöka ämnet (Jeter & Shivakumar, 
1999). De normgivande organen inom ämnet har definierat ett redovisningsspråk som 
företagen förväntas använda. De försöker skapa en ram av praxis som ska leda till en effektiv	
och trovärdig ekonomisk rapportering. Men ramen är flexibel och ger mycket utrymme till 
företagsledningen att göra egna bedömningar (Healy & Wahlen, 1999). 

2.3.2 Real manipulation 
Definieras av Roychowdhury (2006) som förvaltningsåtgärder som avviker från normala 
affärsmetoder, vilka genomförs med det primära syftet att uppfylla vissa resultatmål. Det 
handlar om att manipulera de verkliga aktiviteterna under året för att uppnå dessa resultatmål. 
Detta kan göras till exempel genom kraftiga prissänkningar för att öka försäljningen, 
alternativt genom att öka produktionen vilket resulterar i en lägre kostnad per såld vara. Detta 
påverkar kassaflödet och i vissa fall även de upplupna kostnaderna. Manipulering av verkliga 
aktiviteter gör det möjligt för företagsledningar att uppnå kortsiktiga resultatmål, men 
metoden kan inte användas för att skapa långsiktiga höga värden. Detta gör att förekomsten 
av seriösa investerare med långsiktiga investeringsplaner har incitament att begränsa 
användandet av denna form av manipulation. Innehav av varulager och kundfordringar, 
tillväxtmöjligheter och skuldinnehav är andra faktorer som påverkar hur mycket ledningen 
kan styra sina kassaflödespåverkande poster (ibid.). Roychowdhury (2006) menar att 
företagsledningar motiveras av en önskan att vilseleda sina intressenter till att tro att företaget 
nått alla uppsatta mål genom de finansiella rapporterna. Han förtydligar även att aggressiva 
åtgärder kan få en negativ påverkan på kassaflödet i kommande perioder. Exempelvis kan 
kraftiga prissänkningar leda till att kunderna förväntar sig lägre priser, vilket kan innebära 
lägre marginaler på framtida försäljning. Överproduktion kan resultera i ett överlager, vilket 
kostar pengar för företaget att behålla och sedan sälja i efterkommande period. 
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2.4	Modeller	för	att	mäta	förekomsten	av	earnings	management	

Det finns flera olika modeller som skapats med syftet att undersöka förekomsten av earnings 
management. McNichols (2000) diskuterar i sin studie tre olika forskare och deras modeller, 
Healy, DeAngelo och Jones. En grundläggande del i alla tillvägagångssätt för att mäta 
earnings management är målet att upptäcka hur stor inverkan ledningen haft på resultatet. 
Detta genom att undersöka hur stor del av företagens totala periodiseringar som är 
godtyckliga. Godtyckliga periodiseringar är skillnaden mellan de totala periodiseringarna och 
de icke godtyckliga (normala) periodiseringarna. De godtyckliga periodiseringarna används 
främst för att styra resultatet i önskad riktning och kan tyda på att företagen använder sig av 
earnings management. De tre forskarna har på olika sätt försökt identifiera de godtyckliga 
periodiseringarna genom att studera relationen mellan totala periodiseringar och hypotetiska 
förklaringsfaktorer (ibid.). 
 
Healy utgick främst från de totala periodiseringarna medan DeAngelo valde att utgå från 
förändringen i de totala periodiseringarna (McNichols, 2000). Problemet med dessa modeller 
är att de kräver att de icke godtyckliga periodiseringarna ska vara konstanta över tid, och att 
medelvärdet av de godtyckliga periodiseringarna är noll under undersökningsperioden, för att 
inte visa på några fel. Vilket betyder att om de icke godtyckliga periodiseringarna ändras från 
period till period kommer de båda modellerna tendera till att mäta de icke godtyckliga 
periodiseringarna felaktigt (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). De icke godtyckliga 
periodiseringarna bör förändras över tid i samband med att de ekonomiska förhållandena 
förändras (Kaplan, 1985).  
 
Det första steget vid undersökning av godtyckliga periodiseringar är att fastställa företagets 
totala periodiseringar. Dessa kan beräknas med utgångspunkt från antingen balansräkningen 
eller kassaflödesanalysen vilka redovisas nedan: 
 
Med värden från balansräkningen: 
 

𝑇𝐴# =
∆𝐶𝐴# − ∆𝐶𝐿# − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ# + ∆𝑆𝑇𝐷# − 𝐷𝑒𝑝#

𝐴#12
 

 
Där: 
𝑇𝐴# = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 
∆𝐶𝐴# = 𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 
∆𝐶𝐿# = 𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 
∆𝐶𝑎𝑠ℎ# = 𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 
∆𝑆𝑇𝐷# = 𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑙å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 
𝐷𝐸𝑃# = 𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 
𝐴#12 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡 − 1 
(Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 
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Med värden från kassaflödesanalysen: 
 

𝑇𝐴IJ = 𝐸𝐵𝑋𝐼 − 𝐶𝐹𝑂IJ	
 
Där: 
𝑇𝐴IJ = Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	
𝐸𝐵𝑋𝐼 = Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑥𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛ä𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟	
𝐶𝐹𝑂IJ = Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒	
(Hribar & Collins, 2002). 

2.4.1 Jones-modellen 
År 1991 presenterade Jones sin modell, Jones-modellen. Hon lättar på de tidigare påståendena 
om att periodiseringar är konstanta. Denna modell försöker istället fånga effekten av 
företagens ekonomiska omständigheter när det gäller de godtyckliga periodiseringarna. Ett 
antagande som görs i modellen är att intäkterna är icke godtyckliga. Jones har anpassat 
modellen till detta genom att multiplicera företagsspecifika parametrar med förändringar i 
anläggningstillgångar och intäkter (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 
 

𝑁𝐷𝐴# = 𝛼2 S
1

𝐴#12
T + 𝛼U S

∆𝑅𝐸𝑉#
𝐴#12

T + 𝛼X S
𝑃𝑃𝐸#
𝐴#12

T 

 
Där: 
𝑁𝐷𝐴# = 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑔𝑜𝑑𝑡𝑦𝑐𝑘𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 
∆𝑅𝐸𝑉# = 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 å𝑟 𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 å𝑟 𝑡 − 1 	
𝑃𝑃𝐸# = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟	
𝐴#12 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡 − 1 
𝛼2, 𝛼U, 𝛼X = 𝐷𝑒 𝑓ö𝑟𝑡𝑎𝑔𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 
(Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 
 
Det största problemet med Jones-modellen är att den gör antagandet att alla intäkter är icke 
godtyckliga, detta leder till ett missvisande resultatet om intäkterna trots allt är godtyckliga. 
Det skulle till exempel kunna handla om att ledningen använder sin befogenhet för att vid 
årsskiftet uppnå intäkter som ännu inte betalats in, och som kanske även är mycket 
tvivelaktiga om de faktiskt har intjänats. Dessa ses ändå som en icke godtycklig intäkt enligt 
modellen. Jones själv erkänner denna begränsning av sin modell (Dechow, Sloan & Sweeney, 
1995). 

2.4.2 Modifierade Jones-modellen 
För att komma ifrån Jones-modellens begränsning angående godtyckliga intäkter har Dechow 
utvecklat den modifierade Jones-modellen. Med den försöker hon eliminera tendensen att 
göra felaktiga uppskattningar och därmed visa ett mer korrekt värde av de godtyckliga 
periodiseringarna. I den modifierade modellen inkluderas även fordringar som företaget 
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innehar, vilket Dechow anser ger en mer rättvisande bild av verkligheten. Hon menar att det 
är lättare att utöva earnings management genom att påverka intäktsredovisningen för 
kreditförsäljning än för kontantförsäljning, därför är det en viktig post att räkna med. I 
modellen uppskattar man de icke godtyckliga periodiseringarna under händelseperioden, 
alltså under perioden då earnings management hypotetiskt förekommer (Dechow, Sloan & 
Sweeney, 1995). 
 

𝑁𝐷𝐴# = 𝛼2 S
1

𝐴#12
T + 𝛼U S

∆𝑅𝐸𝑉# − ∆𝑅𝐸𝐶#
𝐴#12

T + 𝛼X S
𝑃𝑃𝐸#
𝐴#12

T	

 
Där: 
𝑁𝐷𝐴# = 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑔𝑜𝑑𝑡𝑦𝑐𝑘𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 
∆𝑅𝐸𝑉# = 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 å𝑟 𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 å𝑟 𝑡 − 1 	
∆𝑅𝐸𝐶# = 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡 − 1 
𝑃𝑃𝐸# = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟	
𝐴#12 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡 − 1 
𝛼2, 𝛼U, 𝛼X = 𝐷𝑒 𝑓ö𝑟𝑡𝑎𝑔𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 
(Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 
 
Trots att modellen försöker rätta sig efter de problem som finns med den ursprungliga Jones-
modellen, skapar den egna förvrängningar. Modellen antar att alla förändringar i 
kundfordringar beror på användning av earnings management, vilket överkorrigerar resultatet 
(Jeter & Shivakumar, 1999). Ännu en stor nackdel med den modifierade Jones-modellen är att 
den kräver minst tio års data från årsredovisningar för att kunna ge ett så tillförlitligt resultat 
som möjligt, vilket kan vara svårt att få tag i, speciellt för mindre icke noterade bolag. Trots 
problemen med modellen är den modifierade Jones-modellen den vanligast förekommande 
modellen i undersökning av godtyckliga periodiseringar, i syfte att förklara förekomsten av 
earnings management (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 
 
Den sista delen i uträkningen är densamma för alla nämnda modeller. Här räknas de 
godtyckliga periodiseringarna fram genom följande formel: 
 

𝐷𝐴# = 𝑇𝐴IJ − 𝑁𝐷𝐴#	
 
Där: 
𝐷𝐴# = 𝐺𝑜𝑑𝑡𝑦𝑐𝑘𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	
𝑇𝐴IJ = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	
𝑁𝐷𝐴# = 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑔𝑜𝑑𝑡𝑦𝑐𝑘𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	
(Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 

2.4.3 Problem med metoder för att mäta earnings management 
Alla modeller, även de mer etablerade som Healy, DeAngelo och Jones, innehar som nämnts 
brister och svagheter, vilka påverkar resultaten i undersökning av earnings management. Trots 
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att modellerna i forskning används för att undersöka förekomsten av earnings management 
finns det få svar på frågan kring hur periodiseringarna skulle bete sig helt utan earnings 
management. Det finns därför inga bevis för att de godtyckliga periodiseringarna endast beror 
på earnings management, utan skulle kunna ha andra förklarningsfaktorer (McNichols, 2000). 
Beneish (1997) påpekar att det finns potential att utveckla mer effektiva modeller för att 
undersöka förekomsten av earnings management, framförallt genom att utnyttja 
informationen om specifika periodiseringar. McNichols (2000) menar att det är viktigt för 
framtida forskning att en ny modell utvecklas på grund av resultatet i studien av Dechow, 
Sloan och Sweeney (1995). Studien tyder på att earnings management som uppgår till mindre 
än fem procent av de totala tillgångarna riskerar att förbli oupptäckta vid test av de 
godtyckliga periodiseringarna. Dechow, Sloan och Sweeney (1995) menar att det skulle 
krävas ett urval på flera hundra företag för att ge en rimlig chans till upptäckt av så små 
mängder.  

2.5	Ägarkoncentration	

Ding, Zhang och Zhang (2007) hävdar att en intressekonflikt mellan kontrollerande aktieägare 
och minoritetsägare kan vara en bidragande orsak till användandet av earnings management. I 
sin studie undersöker de om ägarkoncentrationen och även ägarformen, offentligt eller privat 
ägda företag, har någon och i så fall vilken påverkan på användandet av earnings 
management. En hög ägarkoncentration innebär att ett företag har få aktieägare med höga 
röstetal i företagstoppen. En låg ägarkoncentration definieras av många aktieägare med låga 
röstetal (ibid.). Redan 1932 ägnade sig Berle och Means åt att studera problemen i företag 
med en låg ägarkoncentration. De fokuserade på konflikten mellan professionella förvaltare 
och externa investerare (Kim & Yi, 2006). Kim och Yi (2006) beskriver i kontrast till detta, 
det koncentrerade ägarskapet, där konflikten mellan minoritetsägare och kontrollerande 
aktieägare är mer uppenbar. Som nämnts i tidigare avsnitt kan den personliga vinningen vara 
ett skäl till att företagsledningar, eventuellt kontrollerande aktieägare, väljer att använda sig 
av earnings management för att uppnå uppsatta resultatmål. I företag med en hög 
ägarkoncentration har kontrollerande aktieägare ett större inflytande genom sin rösträtt, detta 
kan motivera dem till att handla för att uppnå personlig vinning, då på bekostnad av 
minoritetsägare. I många tillväxtekonomier saknas ett rättsligt skydd för minoritetsägare, 
vilket kan leda till att kontrollerande aktieägare, vid behov kan tvinga minoritetsägare att lösa 
in sin andel (Kim & Yi, 2006). Den svenska aktiebolagslagen har två skyddssyften, att ge 
skydd till minoritetsägare och till företagets borgenärer. Majoriteten bestämmer och 
minoriteten får erkänna sig besegrad om de blir överröstade i ett visst beslut, men lagen ger 
dem möjlighet att exempelvis kräva granskning av enskilda transaktioner. Detta gör att det 
blir svårare för majoriteten att ta beslut på minoritetens bekostnad. En annan del av skyddet 
innebär att det blir svårare för de större kontrollerande aktieägare att svälta ut de mindre, då 
även minoritetsägare har rätt att kräva utdelning (Minilex, 2017).  
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3 Metod	

3.1	Introduktion	till	metod	

Syftet med denna studie är att undersöka om svenska börsföretag med hög respektive låg 
ägarkoncentration tenderar att använda earnings management, genom att beräkna företagens 
godtyckliga periodiseringar. Detta för att klargöra om det förekommer något samband mellan 
förekomsten av godtyckliga periodiseringar och företagens ägarkoncentration. Vi definierar i 
den här studien företag med en hög ägarkoncentration som att en ägare innehar över 50 
procent av röstetalet och därmed har ett bestämmande inflytande. Företag med en låg 
ägarkoncentration definieras i studien som att ingen ägare ensam innehar 20 procent eller mer 
av röstetalet, vilket innebär att ingen enskild ägare har betydande inflytande i företaget. Vi har 
valt dessa procentgränser för att det ska finnas en betydande skillnad mellan 
ägarkoncentrationerna, där den ena företagsgruppen har en ägare med majoritet för att kunna 
ta egna beslut och den andra inte har det. Som enskild ägare har vi i denna studie utgått från 
en koncern, ett företag alternativt en person. 
 
Vi har samlat in numeriska data från årsredovisningar och har därmed valt att använda oss av 
en kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2011). Detta för att den kvantitativa metoden lämpar 
sig bäst när man vill täcka in flera olika områden, i vårt fall hög och låg ägarkoncentration. 
Den lämpar sig även bäst för att uppskatta hur utbredda olika tydligt beskrivna förhållanden är 
inom den undersökta gruppen (Eliasson, 2013). Vidare har vi valt att använda oss av en 
deduktiv ansats, då vi har utgått från den teoretiska referensramen vid utformandet av vår 
hypotes (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 
 
Då studien ämnar undersöka tendenser till användning av earnings management i svenska 
börsnoterade företag med hög respektive låg ägarkoncentration, har alla företag på Nasdaq 
OMX Stockholm som stämmer överens med studiens definition inkluderats. Studien kommer 
att täcka åren 2006 till och med 2015 för att få ett så aktuellt resultat som möjligt. Vi har valt 
tio år på grund av att modellen vi använt för att försöka mäta earnings management, den 
modifierade Jones-modellen, ger det mest trovärdiga resultatet vid undersökning under minst 
tio års tid (Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 

3.2	Grund	för	hypotes	

Enligt Eisenhardts (1989) presentation av agentteorin finns det ofta en målkonflikt i relationen 
mellan agent och huvudman. Detta kan jämföras med den målkonflikt som kan uppstå mellan 
företagets ledning och ägare. Agentteorin förutsätter att alla är rationella nyttomaximerare 
som vill uppnå personlig vinning. Ledningen kan exempelvis motiveras av generösa 
bonussystem eller provisionsbaserad ersättning, medan ägarna snarare vill se långsiktig 
framgång för företaget med utdelning som resultat. Ding, Zhang och Zhang (2007) menar att 
vid en låg ägarkoncentration är förvaltare och ägare ofta separerade från varandra, vilket 
förstärker målkonflikten och ledningen kan motiveras till att använda earnings management 
för att uppnå personlig vinning. De anser även att i företag med en hög ägarkoncentration 
minskar den nämnda målkonflikten, då ägarna ofta är en stor och viktig del av förvaltningen. 
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Detta gör att ägarna får ett större inflytande över företagets styrning, vilket i sin tur kan 
minska kostnaderna för att genomföra effektiv granskning av både andra ägare och företagets 
förvaltare. Ding, Zhang och Zhang (2007) anser att den ökade granskningen skulle kunna 
minska ledningens användande av earnings management för att uppnå personlig vinning. 
Företagen antas ha en större mängd godtyckliga periodiseringar om de antas ha använt 
earnings management för att styra företagets resultat i önskad riktning (Das, Shroff & Zhang, 
2009). 
 
Detta leder oss fram till vår hypotes: 
 
Nivån av godtyckliga periodiseringar är lägre i företag med en hög ägarkoncentration än i 
företag med en låg ägarkoncentration. 

3.3	Applicering	av	modifierade	Jones-modellen	på	vår	studie		

Den modifierade Jones-modellen är som tidigare nämnts den modell som oftast används i 
forskningen för att undersöka om det förekommer earnings management i företagen (Dechow, 
Sloan & Sweeney, 1995). Det modellen egentligen mäter är de godtyckliga periodiseringarna, 
vilka kan tyda på att det förekommer earnings management. Modellen är inte perfekt och kan 
inte ge ett felfritt resultat men enligt Dechow, Sloan och Sweeney (1995) är det den modell 
som ger det mest tillförlitliga resultatet. Modellen är den enda av de mer etablerade 
modellerna som tar hänsyn till företagets fordringar. Dechow som själv modifierat den 
tidigare Jones-modellen menar att det är lättare är utöva earnings management på 
intäktsredovisning för kreditförsäljning än för kontantförsäljning. Vi anser att det är viktigt att 
ta hänsyn till företagens fordringar då de är en stor post i många finansiella rapporter, därför 
har vi valt att använda den modifierade Jones-modellen.  

3.3.1 Totala periodiseringar 
Första steget är detsamma i alla de nämnda modellerna, att fastställa företagets totala 
periodiseringar. Det kan dels göras med data från balansräkningen, dels från 
kassaflödesanalysen. Hribar och Collins (2002) kritiserar användandet av balansräkningen 
som underlag vid undersökning av earnings management. De menar att uppskattningen av 
periodiseringar ofta ger upphov till mätfel. Vid undersökning om earnings management 
förekommer vid fusioner, förvärv eller avyttring av verksamheter finns en stor risk att 
forskare felaktigt drar slutsatsen att det faktiskt förekommer (ibid.). Vi valde därför att 
använda beräkningar från kassaflödesanalysen vid fastställandet av de totala 
periodiseringarna.               
 

𝑇𝐴IJ = 𝐸𝐵𝑋𝐼 − 𝐶𝐹𝑂IJ 

3.3.2 Skattning av koefficienter  
Efter fastställandet av de totala periodiseringarna krävdes skattning av koefficienterna a1, a2 
och a3 för att kunna urskilja de icke godtyckliga periodiseringarna. Detta genom följande 
formel: 
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𝐴#12
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1

𝐴#12
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∆𝑅𝐸𝑉#
𝐴#12

T + 𝛼X S
𝑃𝑃𝐸#
𝐴#12

T + 𝜀# 

	
Där: 
𝑇𝐴IJ = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	
𝐴#12 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡 − 1	
∆𝑅𝐸𝑉# = 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 å𝑟 𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 å𝑟 𝑡 − 1	
𝑃𝑃𝐸# =  𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡	
𝛼2, 𝛼U, 𝛼X = 𝐷𝑒 𝑓ö𝑟𝑡𝑎𝑔𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 
𝜀# = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑛	
(Dechow, Sloan & Sweeney, 1995). 
 
För att skatta de tre koefficienterna som sedan tillämpades i formeln för den modifierade 
Jones-modellen användes en multipel regressionsanalys och minsta-kvadrat-metoden. 
Regressionsanalysen används för att estimera regressionslinjens koefficienter och baseras på 
den insamlade datan (Løvås, 2006), i detta fall från företagens årsredovisningar. De totala 
periodiseringarna är den beroende variabeln, företagens omsättning och tillgångar är de 
oberoende variablerna. Dessa skapar en godtycklig linje och för att hitta de enskilda 
koefficienterna eller punkterna på linjen använde vi oss av minsta-kvadrat-metoden. Det 
innebär att avståndet mellan alla punkterna och linjen mäts och kvadreras, linjen som ger 
lägsta möjliga kvadratsumma är enligt minsta-kvadrat-metoden den bäst lämpade (ibid.). Då 
metoderna är mycket tidskrävande, använde vi oss av statistikprogrammet SPSS vid dessa 
beräkningar. 
 
En förteckning av de olika företagens specifika koefficienter finns i Bilaga 1, sida IV. 

3.3.3 Icke godtyckliga periodiseringar 
Det tredje steget i undersökningen var att med hjälp av de tre skattade koefficienterna a1, a2 
och a3 fastslå de icke godtyckliga periodiseringarna. Detta genom formeln i den modifierade 
Jones-modellen. De tre koefficienterna är företagsspecifika, därför har en specifik beräkning 
gjorts för varje enskilt företag. 
	

𝑁𝐷𝐴# = 𝛼2 S
1

𝐴#12
T + 𝛼U S

∆𝑅𝐸𝑉# − ∆𝑅𝐸𝐶#
𝐴#12

T + 𝛼X S
𝑃𝑃𝐸#
𝐴#12

T	

3.3.4 Godtyckliga periodiseringar 
Det sista och fjärde steget i undersökningen var att beräkna de godtyckliga periodiseringarna. 
Detta genom att subtrahera de icke godtyckliga periodiseringarna (tredje steget) från de totala 
periodiseringarna (första steget), dividerat med totala tillgångar år t-1. 
 

𝐷𝐴# =
𝑇𝐴IJ
𝐴#12

− 𝑁𝐷𝐴#	
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3.4	Population	och	datainsamling	

3.4.1 Population 
Studiens population består av alla företag som var noterade på Nasdaq OMX Stockholm åren 
2006 till och med 2015, med en hög eller låg ägarkoncentration. Definitionen av hög 
ägarkoncentration i vår studie är som tidigare nämnts, en ägare med bestämmande inflytande, 
det vill säga som innehar över 50 procent av röstetalet. Definitionen av låg ägarkoncentration 
innebär att ingen enskild ägare har 20 procent eller mer av röstetalet. För att urskilja dessa 
företag användes boken Ägarna och Makten (Sundqvist, 2015) där de 25 största ägarna, samt 
röstetal i alla företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm finns förtecknade. Vi kunde 
fastställa att 41 företag stämde överens med vår definition av hög ägarkoncentration och 36 
företag med vår definition av låg ägarkoncentration.  

Tabell	1	
Tabellen visar antal företag i studien samt antal observationer per grupp. 

   
Ägarkoncentration Antal 

företag 
Antal 
observationer 

Låg 36             360 
Hög 41             410 

Totalt 77             770 

3.4.2 Datainsamling 
För att undersöka om svenska börsföretag tenderar att använda earnings management, genom 
att använda den modifierade Jones-modellen krävdes information registrerad i företagens 
årsredovisningar. Då vår undersökningsperiod sträcker sig från 2006 till och med 2015 
användes alla årsredovisningar från nämnda år. För att samla in den nödvändiga 
informationen användes databasen Retriever Business där alla Sveriges börsföretag och 
information om dessa, som exempelvis årsredovisningar finns registrerade. 

3.5	Analys	och	presentation	av	insamlade	data	
Vi har använt oss av Word, Excel och SPSS för att strukturera, bearbeta och analysera vår 
insamlade data. För de enklare beräkningarna och arbetet med att strukturera datan har Excel 
använts mest frekvent. I SPSS har de mer avancerade analyserna, det vill säga multipel 
regressionsanalys och ANOVA framställts. Regressionsanalysen användes, som tidigare 
nämnts, för att skatta de tre koefficienterna i den modifierade Jones-modellen. I 
regressionsanalysen kan man inte bara se om det finns ett samband mellan variablerna, utan 
även vilket samband. Då den modifierade Jones-modellen innefattar fler än en oberoende 
variabel blir regressionsanalysen multipel (Løvås, 2006). 
 
ANOVA - analysis of variance, en variansanalys användes i vår undersökning för att jämföra 
medelvärde, median och standardavvikelse för de godtyckliga periodiseringarna i de två 
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grupperna, företag med hög respektive låg ägarkoncentration. I variansanalysen jämfördes 
variationen inom grupperna och mellan grupperna (Løvås, 2006). 
 
För att på ett komplett och tydligt sätt presentera den insamlade datan, samt de analyser som 
gjorts under studiens gång har tabeller och histogram skapats i Excel och Word. I 
resultatdelen presenteras en sammanställning av dessa tillsammans med skriftliga förklaringar 
för att besvara undersökningens frågeställning. Den insamlade grunddatan och vissa 
statistiska uträkningar placerades som bilagor i slutet av arbetet. 

3.6	Undersökningens	tillförlitlighet	och	trovärdighet	

3.6.1 Reliabilitet 
När man ska ta ställning till om ett mått är reliabelt finns det tre viktiga faktorer att utgå från. 
Den första är stabilitet, då man frågar sig hur stabilt måttet är över tid, det vill säga resultaten 
ska inte skilja sig åt i någon större utsträckning om man mäter samma sak två gånger efter 
varandra (Bryman & Bell, 2011). I denna studie anser vi att stabiliteten bör vara hög då all 
information är tagen från årsredovisningar, vilka har kontrollerats och granskats av revisorer 
och därmed kan anses vara tillförlitliga. Undersökningen sträcker sig även över en lång 
period, vilket leder till att om andra forskare väljer att replikera undersökningen om till 
exempel ett år bör resultaten stämma väl överens.  
 
Internbedömarreliabilitet handlar om subjektiva bedömningar, till exempel då flera 
observatörer är inblandade vilket leder till en risk att tolkningarna inte stämmer överens med 
varandra (Bryman & Bell, 2011). Vi har i denna studie varit två observatörer, vilket skulle 
kunna betyda att vi har gjort olika tolkningar. Men då vi endast har observerat poster i 
årsredovisningar självständigt och tillsammans sedan har diskuterat hur vi skulle tolka den 
empiri vi fick fram, bör vår tolkning stämma väl överens med varandras. Därmed bedömer vi 
att internbedömarreliabiliteten skulle kunna anses vara hög. 

3.6.2 Validitet 
Validitet är en bedömning av huruvida studiens slutsatser hänger ihop eller inte, det vill säga 
om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet ifråga. Det finns olika typer av validitet 
precis som när det gäller reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). 
 
 
Det finns flera påtagliga problem och brister med den modifierade Jones-modellen. För de 
första kan man ifrågasätta om modellen verkligen kan bevisa att earnings management 
förekommer, då den endast mäter de godtyckliga periodiseringarna. Modellen innehar även, 
som tidigare nämnts brister i påvisande av storleken av de godtyckliga periodiseringarna. Det 
är den enda av nämnda modeller som tar hänsyn till kundfordringar, men då den antar att alla 
kundfordringar beror på användande av earnings management, kan det ge upphov till 
förvridna resultat. Dessa brister gör att validiteten i studien kan vara bristfällig. Trots detta är 
den Modifierade Jones-modellen, trots sina svagheter, den modell som dominerar i forskning 
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kring ämnet earnings management. Även om behovet finns, existerar ännu inte någon modell 
som bättre mäter förekomsten av earnings management.  
 
Den externa validiteten handlar om hur väl studiens resultat går att generalisera utanför den 
specifika undersökningskontexten. Det som blir avgörande i denna fråga är hur urvalet har 
gjorts. För att den externa validiteten ska bli hög måste urvalet vara representativt (Bryman & 
Bell, 2011). Då vi i denna studie inte har gjort något urval, utan utgått från hela populationen 
bör den vara representativ för just vår population. Resultatet är dock ej generaliserbart på 
andra marknader eftersom förutsättningarna ser olika ut i olika länder, beroende på till 
exempel lagar, normer och kultur.  

3.6.3 Metodkritik 
Vi har i denna studie skapat egna definitioner av hög respektive låg ägarkoncentration, utan 
att ta hänsyn till indirekt ägande samt fördelning av röstetal inom koncerner. Det innebär att 
de företag vi valt ut med en hög ägarkoncentration, det vill säga med en enskild ägare med 
över 50 procent av röstetalet, egentligen kanske inte har en majoritetsägare i toppen, röstetalet 
kan tänkas vara fördelat på flera ägare. Resultatet av studien kan därför inte fastställas endast 
på grund av ägarkoncentrationen utan kan ha andra förklaringsvariabler. 
 
För att jämföra om medelvärdet för godtyckliga periodiseringar skiljer sig åt mellan företag 
med en hög respektive låg ägarkoncentration, har vi använt en variansanalys. Då analysen har 
en signifikansnivå på fem procent finns det en femprocentig risk att vi felaktigt förkastat vår 
hypotes. Risken är liten men läsaren bör ändå ha detta i åtanke vid läsning av resultat och 
slutsats.  
 

4 Resultat 
Undersökningen innefattade 77 företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Med en 
undersökningsperiod på tio år, 2006 till och med 2015 resulterade detta i 770 
observationer.  Efter applicering av den modifierade Jones-modellen kunde negativa och 
positiva godtyckliga periodiseringar fastställas i varje företag. De positiva talen innebär att 
företagen har justerat resultatet uppåt och de negativa talen att de har justerat resultatet nedåt. 
Ett nollresultat tyder på att inga godtyckliga periodiseringar förekommit. Då de negativa och 
positiva talen tar ut varandra vid sammanslagning har vi valt att även presentera resultaten i 
absoluta tal, för att få ett tydligare resultat. 
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Figur	2	
Histogrammet visar förekomsten av godtyckliga periodiseringar för alla observerade företag 
under perioden 2006 till och med 2015, i positiva och negativa tal. 
 
Medelvärdet av alla företagens totala godtyckliga periodiseringar är -0,0346. Som 
histogrammet åskådliggör är utfallet normalfördelat runt noll. Detta tyder på att förekomsten 
av godtyckliga periodiseringar är liten eller obefintlig i många företag. Det visar även på att 
det är nästan lika vanligt att justera resultatet uppåt som nedåt. 
 
Bilaga 2, på sidan VI, innehåller de enskilda företagens medelvärden av de godtyckliga 
periodiseringarna. 
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Figur	3	
Histogrammet visar förekomsten av godtyckliga periodiseringar för alla observerade företag 
under perioden 2006 till och med 2015, i absoluta tal. 
 
Medelvärdet för förekomsten av godtyckliga periodiseringar i alla observerade företag, räknat 
i absoluta tal är 0,1951. Uträkningen i absoluta tal är högre än medeltalet i positiva och 
negativa tal, detta på grund av att alla godtyckliga periodiseringar räknats samman, både de 
som har justerats uppåt och nedåt. 

Tabell	2		
Tabell som visar skillnad i förekomsten av godtyckliga periodiseringar, mellan företag med 
hög respektive låg ägarkoncentration, både i positiva och negativa samt i absoluta tal. 
 

    Absoluta tal Absoluta tal Absoluta tal  
  Ägar- 
koncentration 

Medel Median  Standardav. Medel Median Standardav. 
 

Antal 
observationer 

Låg -0,0123 -0,0026 0,1694 0,1244 0,0915 0,1166 360 
Hög -0,0541 -0,0694 0,3612 0,2569 0,2128 0,2596 410 

	
Som synes i tabellen ovan finns det en väsentlig skillnad mellan grupperna i förekomsten av 
godtyckliga periodiseringar. Både i negativa och positiva samt i absoluta tal indikerar 
resultatet på att förekomsten är större i företag med hög ägarkoncentration än i företag med 
låg ägarkoncentration. Medianen avviker från medelvärdet men inte så mycket att några få 
extremvärden skulle kunna förklara skillnaden. Standardavvikelsens utfall visar på en relativt 
stor spridning gällande förekomsten av godtyckliga periodiseringar, vilket även kan utläsas i 
de enskilda företagens medelvärden i Bilaga 2, på sidan VI. För att kontrollera om resultatet 
är statistiskt signifikant har vi gjort en variansanalys som presenteras i följande tabell. 

Tabell	3	
Anova – Variansanalys i positiva och negativa tal 

      

 
 

Kvadratsumma Frihetsgrader  Medelkvadrat 
summa 

F Signifikans 

Mellan grupper 0,334 1 0,334 4,010 0,046 
Inom grupper 63,760 768 0,083   

Totalt 64,093 769    
	
Signifikansnivå 5% 
 
Medelkvadratsumman är kvadratsumman dividerat med frihetsgraderna. Som visas i Tabell 3 
är medelkvadratsumman högre mellan grupperna än inom grupperna, vilket innebär att 
variansen är högre mellan grupperna än inom grupperna. Detta tyder på att det finns en 
skillnad i förekomsten av godtyckliga periodiseringar mellan företag med låg respektive hög 
ägarkoncentration. 
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Då vi använt en signifikansnivå på fem procent och signifikansvärdet understiger 0,050 tyder 
resultatet från variansanalysen på att medelvärdena i de två undersökta grupperna skiljer sig 
åt. Analysen visar också på att medelvärdet för förekomsten av godtyckliga periodiseringar är 
högre i företag med hög ägarkoncentration än i företag med låg ägarkoncentration. I och med 
detta kommer studiens hypotes att förkastas, med en femprocentig risk att detta görs felaktigt.  

Tabell	4	
Överblick från Anova i positiva och negativa tal 
 

     Medelvärde Medelvärde   

 
 

N Medel  Standardav. Standardfel Lägsta Högsta Minimum Maximum 

Grupp 1 
(Låg) 

360 -0,0123 0,1700 0,0090 -0,0299 0,0054 -0,5400 0,5924 

Grupp 2 
(Hög) 

410 -0,0541 0,3616 0,0179 -0,0892 -0,0189 -1,0171 2,0555 

Totalt 770 -0,0346 0,2891 0,0104 -0,0551 -0,0141 -1,0171 2,0555 
	
Tabell 4 beskriver utfallet från variansanalysen och visar spridningen mellan grupperna och 
inom grupperna. Skillnaderna från vår egen sammanfattning i Tabell 2 beror på att olika antal 
decimaler tagits med i beräkningarna på grund av användning av olika dataprogram. 

	
 
 

Tabell	5	
Anova – Variansanalys i absoluta tal 

      

 
 

Kvadratsumma Frihetsgrader  Medelkvadrat 
summa 

F Signifikans 

Mellan grupper 3,355 1 3,355 79,095 0,000 
Inom grupper 32,493 768 0,042   

Totalt 35,848 769    
 
Signifikansnivå 5% 

	
Tabellen visar utfallet från variansanalysen, beräknad i absoluta tal. Även i denna 
variansanalys understiger signifikansvärdet 0,050 vilket förstärker det tidigare antagandet om 
att det finns en skillnad av förekomsten av godtyckliga periodiseringar mellan grupperna. 
Detta tyder på att resultatet är statistiskt signifikant. Medelkvadratsumman är betydligt högre 
mellan grupperna än inom grupperna vilket tyder på att variansen är högre mellan än inom 
grupperna. I detta fall förstärks detta med ett högt F-värde som även det indikerar att det finns 
en signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden. Som nämnts tidigare är medelvärdet 
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för förekomsten av godtyckliga periodiseringar högre i företag med en hög ägarkoncentration 
än i företag med en låg ägarkoncentration. Variansanalysen med absoluta tal befäster 
antagandet om att studiens hypotes ska förkastas. 

Tabell	6	
Överblick Anova i absoluta tal 

     Medelvärde Medelvärde   

 
 

N Medel  Standardav. Standardfel Lägsta Högsta Minimum Maximum 

Grupp 1 
(Låg) 

360 0,1244 0,1167 0,0062 0,1122 0,1365 0,0025 0,5924 

Grupp 2 
(Hög) 

410 0,2569 0,2599 0,0128 0,2316 0,2821 0,0004 2,0556 

Totalt 770 0,1951 0,2162 0,0078 0,1798 0,2104 0,0004 2,0556 
	
Tabell 6 beskriver utfallet från variansanalysen och visar spridningen mellan grupperna och 
inom grupperna i absoluta tal. Skillnaderna från vår egen sammanfattning i Tabell 2 beror 
även här på att olika antal decimaler tagits med i beräkningarna, på grund av användning av 
olika dataprogram.  
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5 Analys 
Medelvärdet i positiva och negativa tal vilket presenteras i Figur 2, visar på att den totala 
förekomsten av godtyckliga periodiseringar i studiens population är låg. Detta 
överensstämmer med Leuz, Nanda och Wysockis studie (2003) vilken visar att förekomsten 
av godtyckliga periodiseringar är låg i Sverige jämfört med de andra 30 länderna som 
medverkar i deras studie. Trots att den är låg visar resultatet på att det förekommer en del 
godtyckliga periodiseringar bland företag med hög och låg ägarkoncentration på Nasdaq 
OMX Stockholm. I Figur 3, där medelvärdet av förekomsten av godtyckliga periodiseringar i 
absoluta tal presenteras, ser vi den totala förekomsten av de godtyckliga periodiseringarna. 
Det ger en tydligare bild av i vilken omfattning de godtyckliga periodiseringarna används då 
de positiva och negativa talen annars tar ut varandra. Vi kan även i detta histogram se att ett 
stort antal företag visar på en låg användning av godtyckliga periodiseringar, då medelvärdet 
ligger nära noll. 
 
Burgstahler och Dichev (1997) menar att det är vanligast att använda earnings management i 
syfte att justera resultatet uppåt och därmed undvika förluster. Resultatet i vår studie säger 
emot detta påstående, då både medelvärdet och medianen av de godtyckliga periodiseringarna 
har negativa värden. Detta innebär att de svenska börsföretagen i vår population snarare 
tenderar att styra resultatet nedåt än uppåt. I Tabell 2 kan man utläsa att detta gäller både för 
företag med låg och hög ägarkoncentration. Detta kan tyda på att företagsförvaltarens främsta 
mål inte är att pressa upp resultaten för att undvika förluster. Snarare hålla en lägre jämn nivå 
för att tillgodose andra intressenters förväntningar eller uppnå andra verksamhetsgynnande 
mål. 
 
Resultaten i både Tabell 4 och Tabell 6 visar på att förekomsten av godtyckliga 
periodiseringar är högre i företag med hög ägarkoncentration än i företag med låg 
ägarkoncentration. Detta leder till att studiens hypotes: 
 
“Nivån av godtyckliga periodiseringar är lägre i företag med en hög ägarkoncentration än i 
företag med en låg ägarkoncentration” 
 
kommer att förkastas. Tabell 3 och Tabell 5 som innehåller resultaten från variansanalysen 
gällande positiva och negativa tal samt absoluta tal, visar att medelvärdena mellan grupperna 
skiljer sig åt. 
 
På grund av den Modifierade Jones-modellens brister, som nämnts tidigare, kan det finnas 
mätfel i beräkningarna av de godtyckliga periodiseringarna. Diskussionen kring om modellen 
verkligen kan bevisa om earnings management verkligen förekommer är återkommande. 
Trots detta anser Dechow, Sloan och Sweeney (1995) att förekomsten av godtyckliga 
periodiseringar i de flesta fall, tenderar bero på earnings management. 
 
Förekomsten av godtyckliga periodiseringar eller eventuellt earnings management kan 
förklaras med stöd av agentteorin. Ross (1973) beskriver en agentrelation som när en part, 
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agenten ska representera, eller agera för den andra parten, huvudmannen mot betalning. Detta 
kan vi jämföra med den relation som finns mellan företagsledare och företagsägare i de 
undersökta företagen. Ägaren anställer mot betalning en grupp eller person som ska sköta och 
leda företaget mot uppsatta mål. Problemet som kan uppstå i relationen är att ägaren och 
ledaren inte alltid har samma mål. Eisenhardt (1989) beskriver att agentteorin presenterar den 
målkonflikt som kan uppstå då båda parter ofta tenderar att handla efter egenintresse. Ägarnas 
mål kan tänkas vara långsiktig framgång för företaget med stor chans för väl tilltagna 
utdelningar. Ledningen får eventuellt en bättre framtid inom företaget om den leder företaget 
på ett framgångsrikt sätt, men ledningens agerande kan i vissa situationer även motiveras av 
exempelvis belönande bonussystem. Agentteorin beskriver även den informationsasymmetri 
som kan uppstå mellan parterna. Då ledningen ofta är mer insatt i företagets förvaltning än 
ägarna, speciellt om ägarna inte alls är en del av förvaltningen, får ledningen ett 
informationsövertag gentemot ägarna. Detta kan ledningen utnyttja för att exempelvis styra 
företagets resultat i en viss riktning. Enligt Schippers definition som Ding, Zhang och Zhang 
(2007) refererar till i sin artikel är det främsta motivet till manipulering av de finansiella 
rapporterna, personlig vinning. Ding, Zhang och Zhang (2007) som gjort en studie om 
ägarkoncentrationens påverkan på den kinesiska marknaden, menar att en låg 
ägarkoncentration ofta innebär att ägare och företagsledning är separerade från varandra. 
Detta skulle leda till en högre grad av earnings management på grund av att ledningen snarare 
prioriterar egen personlig vinning framför företagets välmående. I resultatet från Ding, Zhang 
och Zhangs (2007) studie visade det sig att det stämde till en viss procent av 
ägarkoncentration, det vill säga upp till 55 procent. I företag med en ägarkoncentration över 
55 procent blev graden av earnings management högre än i företag med låg 
ägarkoncentration. Detta styrker vad vår studies resultat visar på, då vår gräns för hög 
ägarkoncentration är 50 procent. Dock saknar vi data från företag med en ägarkoncentration 
mellan 20 och 50 procent och kan därför inte påvisa hur det ser ut på den svenska 
börsmarknaden inom det intervallet. 
 
Informationsasymmetri finns inte endast mellan företagsledning och ägare, utan kan också 
finnas mellan ledningen och företagets intressenter. Enligt Aboody och Lev (2000) kan de 
som styr företaget ständigt observera verksamhetens alla förändringar, medan intressenterna 
endast får tillgång till en begränsad och ibland reviderad sammanfattning. Intressenterna 
använder sedan informationen som beslutsunderlag. Informationsasymmetrin mellan parterna 
kan även i detta fall utnyttjas för att styra resultatet i en viss riktning, exempelvis genom 
användning av earnings management. Healy och Wahlen (1999) anser att orsaken till att 
företagsledningar använder sig av earnings management är för att vilseleda sina intressenter 
om företagets ekonomiska ställning. Detta kan vara en av anledningarna till att företag med 
hög ägarkoncentration tenderar att använda earnings management i högre grad än företag med 
låg ägarkoncentration. Intresset hos intressenter som kreditgivare, investerare och kunder kan 
med tiden gynna företagets egentliga ekonomiska ställning och därmed både företagets och 
ägarnas intresse. Om ett företag exempelvis planerar en stor expansion, men den tillfälligt 
obalanserade ekonomiska ställningen gör att kreditgivare tvekar att lämna ut nya lån för att 
finansiera detta. Företaget skulle då kunna manipulera resultatet för att få lånet och 
förhoppningsvis uppnå framtida vinster för företaget och ägarna. 
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Ytterligare en förklaring till att förekomsten av earnings management tenderar att vara högre i 
företag med hög ägarkoncentration än i företag med låg ägarkoncentration, kan vara att i 
företag med en majoritetsägare är ofta ägaren en stor del av förvaltningen (Ding, Zhang & 
Zhang, 2007). Detta leder till att ägarnas granskning av företagsledningen inte existerar i 
samma utsträckning jämfört med när ägare och ledning är separerade, som den enligt Ding, 
Zhang och Zhang (2007) ofta är i företag med låg ägarkoncentration. Den minskade 
granskningen ger då ägaren en stor möjlighet till att styra den ekonomiska kommunikationen 
åt önskat håll för att locka utvalda intressenters intresse. När ägaren är en stor del av 
förvaltningen uppstår inte den målkonflikt som agentteorin beskriver eftersom ägaren då både 
representerar huvudmannen och agenten. Teorin förutsätter att båda parter är rationella 
nyttomaximerare och kommer att försöka utnyttja situationen för att uppnå egna mål 
(Waterman & Meier, 1998). Om parterna är samma person finns en möjlighet att själv styra 
resultatet eller möjligen använda earnings management för att uppnå egen vinning. 
 
Vi kan i tidigare forskning om den Modifierade Jones-modellen inte finna övertygande bevis 
för att modellen verkligen mäter användande av earnings management, endast förekomst av 
godtyckliga periodiseringar, med hänsyn till eventuella mätfel. Som McNichols (2000) 
nämner i sin studie är forskningen i stort behov av en nyutvecklad modell som på ett bättre 
sätt kan fånga förekomsten av earnings management. Detta skulle troligen vara en revolution i 
forskning kring ämnet. Frågan är om det är möjligt, eller om de som är benägna att 
manipulera sina resultat för att exempelvis missleda intressenter eller uppnå personlig 
vinning, kommer att följa med i utvecklingen och korrigera sina metoder i samma takt.  
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6 Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka om svenska börsföretag med hög respektive låg 
ägarkoncentration tenderar att använda earnings management, genom att beräkna företagens 
godtyckliga periodiseringar. Detta för att klargöra om det förekommer något samband mellan 
förekomsten av godtyckliga periodiseringar och företagens ägarkoncentration. Detta ledde oss 
fram till frågeställningen: 
 
“Förekommer det någon skillnad i användandet av godtyckliga periodiseringar, mellan 
företag med en hög respektive låg ägarkoncentration?” 
 
Genom att använda den modifierade Jones-modellen kunde vi separera de godtyckliga 
periodiseringarna från de normala periodiseringarna, och därmed fastställa förekomsten av 
godtyckliga periodiseringar i företag med hög respektive låg ägarkoncentration. Resultatet 
visade på att den totala förekomsten av godtyckliga periodiseringar i populationen var låg, 
med ett medelvärde av positiva och negativa tal på -0,0346 och i absoluta tal 0,1951. Det 
visade också att förekomsten var betydligt större i företag med en hög ägarkoncentration än i 
företag med en låg ägarkoncentration. Medelvärdet för förekomsten av godtyckliga 
periodiseringar i företag med en hög ägarkoncentration, i positiva och negativa tal beräknades 
vara -0,0541 och i absoluta tal 0,2569. I företag med låg ägarkoncentration blev resultatet 
väsentligt lägre med ett medelvärde i positiva och negativa tal på -0,0123 och i absoluta tal 
0,1244. Med hjälp av en variansanalys kunde vi utläsa att gruppernas medelvärden skilde sig 
åt och att företag med en hög ägarkoncentration visade på en högre förekomst av godtyckliga 
periodiseringar än företag med låg ägarkoncentration. Därför kommer studiens hypotes 
 
”Nivån av godtyckliga periodiseringar är lägre i företag med en hög ägarkoncentration än i 
företag med en låg ägarkoncentration”  
 
att förkastas. Användandet av modifierade Jones-modellen motiveras av att den är en erkänd 
och välanvänd modell i studier gällande earnings management. Det är den modell som 
används mest frekvent i forskningen på grund av att den enligt Dechow, Sloan och Sweeney 
(1995) ger det mest trovärdiga resultatet, trots dess brister. Modellen resulterar i godtyckliga 
periodiseringar, vilka enligt Dechow, Sloan och Sweeney (1995) kan förklaras av en viss 
förekomst av earnings management. Bristerna i modellen kan i denna studie ha gett upphov 
till mätfel vad gäller de godtyckliga periodiseringarna. 
 
Trots eventuella mätfel drar vi slutsatsen i denna studie att förekomsten av godtyckliga 
periodiseringar är större i företag med en hög ägarkoncentration än i företag med en låg 
ägarkoncentration. Vi kan dock inte i denna studie konstatera att det förekommer earnings 
management, då vi inte kan finna övertygande bevis om att den Modifierade Jones-modellen 
verkligen mäter detta fenomen.  
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Med stöd av den insamlade datan kan vi även dra slutsatsen att de svenska företagen i 
studiens population i högre grad justerar resultatet nedåt än uppåt, då medelvärdet för 
populationen beräknat i positiva och negativa tal visar ett negativt värde.  

6.1	Förslag	på	vidare	forskning	

Den modifierade Jones-modellen, likväl som de andra nämnda modellerna vilka används för 
att undersöka förekomsten av godtyckliga periodiseringar, är befästa med ett antal problem 
och brister. Vi har i denna undersökning valt att endast använda den modifierade Jones-
modellen på grund av att den enligt Dechow, Sloan och Sweeney (1995) ger de mest 
trovärdiga resultatet. Det skulle, i vidare forskning, vara intressant att göra om beräkningarna 
även med hjälp av de andra nämnda modellerna som exempelvis Healy, DeAngelo samt 
Jones-modellen. Detta för att jämföra resultaten och på så sätt få ett trovärdigare resultat, på 
grund av mindre risk för mätfel.  
 
Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka förekomsten av earnings management i 
alla tänkbara ägarkoncentrationer på den svenska börsmarknaden, inte bara hög och låg. Detta 
för att kunna påvisa hur sambandet mellan förekomsten av earnings management och 
ägarkoncentration ser ut i sin helhet. 
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Bilaga	1	

Skattning av koefficienter a1, a2, a3 
Låg ägarkoncentration 

    
Företag a1 a2 a3 
    
Bergs Timber 44623,91 0,0569 0,6772 
Biotage -53329,24 0,0517 2,0383 
Björn Borg 254916,74 -0,7205 2,0537 
CellaVision -24667,51 0,1067 19,3223 
CTT Systems 6005,97 -0,2104 1,4033 
FormPipe Software -25766,45 0,2927 22,2332 
Intellecta 95491,15 -0,3266 -0,3421 
Knowit 50239,18 -0,1037 -1,6006 
Net Insight 49407,08 -0,6269 6,8035 
Precise Biometrics 13463,17 -0,1304 4,9376 
Pricer 16300,31 0,1840 -17,3998 
Proact IT Group -15589,09 -0,0508 0,2896 
Seamless Distribution 4495,59 -0,1350 7,1496 
Sensys Traffic -18949,28 0,0114 0,8039 
SinterCast -1340,67 -0,1954 -3,2718 
Studsvik -364756,77 -0,0454 0,2209 
TradeDoubler -146184,59 0,0390 6,7311 
Venue Retail Group 103080,75 0,0203 0,0785 
Addtech -292399,23 0,0084 2,0382 
B&B Tools -147248,90 0,1361 -0,1416 
Betsson 32328,39 -0,1587 0,7354 
Diös Fastigheter 842089,85 -2,0256 0,0500 
Fingerprint Cards -3821,53 -0,0181 5,4949 
Heba Fastighets -133035,91 0,0997 0,0290 
HiQ International 22462,52 0,1171 1,0653 
I.A.R. Systems 37253,11 -0,0381 -0,6298 
Klövern 2910257,59 -0,7015 0,0756 
Lagercrantz Group -60872,94 0,2047 -0,3228 
Lindab International 75612,12 0,1915 0,0521 
Medivir -213991,85 0,0817 6,9433 
Net Entertainment 30387,42 -0,4811 1,2110 
SECTRA -233873,06 0,5212 -0,1390 
Öresund 716757,17 0,1255 -542,9282 
Axis 27955,81 -0,3330 2,9661 
BillerudKorsnäs 810722,78 0,2248 -0,0236 
SSAB 271636,13 0,1737 -0,0527 
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Skattning av koefficienter a1, a2, a3 
Hög ägarkoncentration 

    
Företag a1 a2 a3 

    
Acando 41123,88 -0,0237 -0,5055 
Aspiro -44166,48 -0,3526 5,0937 
Axfood 243288,91 0,0326 1,4825 

Concordia Maritime 860562,66 1,9163 -0,8054 
Concilium Holding -109429,73 0,3322 0,2902 

Dedicare 13839,08 -0,2167 72,3715 
DGC One 21067,27 0,0394 1,0603 

Duroc -116338,60 0,1133 0,5159 
Elanders 336547,47 0,1777 0,1914 

Geveko 144600,18 0,1702 -0,5619 
Hemtex 106548,52 0,0114 0,7240 

HMS networks -17223,53 0,0536 2,4209 
Malmbergs elektriska 157512,94 0,1831 -0,4749 

Midway Holdings -103058,79 0,0816 0,1749 
Novotek 11041,68 -0,0602 1,6139 

Rottneros -72426,79 0,1319 0,7956 
Svedbergs i Dalstorp -134998,01 -0,0962 1,0944 

Traction -650790,41 0,1979 1,8291 
VBG Group 227426,20 0,1634 0,5664 

XANO Industri -81206,66 0,0873 1,0997 
Balder 1533033,25 0,3001 0,2799 

Beijer Alma -19099,15 0,1692 0,4520 
Fast partner -81666,32 -0,5201 0,5347 

Gunnebo 2777381,20 0,3024 0,7054 
ITAB Shop Concept 146669,15 0,0635 0,0034 

Lifco -471879,07 0,1537 1,4290 
New Wave Group 1357461,87 0,4620 -2,7215 

Rezidor Hotel Group -172989,46 -0,0980 0,5275 
Swedol 20979,14 0,2653 0,7115 

Hennes & Mauritz -11281208,86 0,1429 -0,5731 
Holmen 10998706,00 -0,0657 -0,0255 

Hufvudstaden 662919,28 -0,1488 0,2185 
ICA Gruppen -6051839,76 -0,0341 0,4441 

Investor -8140908,38 -0,0304 0,7257 
Latour -987213,42 0,0769 1,0484 

Lundbergs 21435052,42 0,1508 -1,2493 
Melker Schörling 1034350,39 0,0104 0 

NCC 2788381,93 -0,0062 2,2155 
Ratos -6669937,77 0,0140 1,0602 

Trelleborg 4138741,05 0,3382 0,7318 
Wallenstam -1156267,55 -0,2559 0,5440 

	
 	



VI 
 

Bilaga	2	

Godtyckliga periodiseringar 
Låg ägarkoncentration 

    Absoluta tal Absoluta tal Absoluta tal 

Företag Medel Median  Standardav. Medel Median Standardav. 
       

Bergs Timber -0,3512 -0,3762 0,0862 0,3512 0,3762 0,0862 
Biotage 0,0023 -0,0092 0,0648 0,0640 0,0544 0,0645 

Björn Borg -0,3991 -0,4059 0,0968 0,3991 0,4059 0,0968 
CellaVision  -0,0792 -0,0712 0,1148 0,1265 0,0993 0,0786 

CTT Systems  -0,1990 -0,1238 0,0364 0,1163 0,1238 0,0419 
FormPipe Software 0,0583 0,0254 0,2017 0,1444 0,0993 0,1525 

Intellecta  ,1366 -0,1253 0,0781 0,1366 0,1253 0,0781 
Knowit 0,0262 0,0216 0,0284 0,0305 0,0216 0,0237 

Net Insight 0,0015 0,0028 0,0671 0,0569 0,0541 0,0355 
Precise Biometrics -0,1670 -0,1714 0,0718 0,1670 0,1714 0,0718 

Pricer -0,0891 -0,0728 0,0550 0,0891 0,0728 0,0550 
Proact IT Group  0,0493 0,0647 0,0380 0,0525 0,0647 0,0334 

Seamless Distribution  -0,2732 -0,2748 0,1310 0,2732 0,2748 0,1310 
Sensys Traffic  0,2089 0,1615 0,1444 0,2089 0,1615 0,1444 

SinterCast 0,0927 0,0922 0,0720 0,0957 0,0922 0,0679 
Studsvik 0,2394 0,2432 0,0296 0,2394 0,2432 0,0296 

TradeDoubler  0,0351 0,0499 0,0997 0,0887 0,0694 0,0573 
Venue Retail Group -0,1609 -0,1623 0,0494 0,1609 0,1623 0,0494 

Addtech  -0,0079 -0,0092 0,0187 0,0173 0,0175 0,0107 
B&B Tools  0,0436 0,0441 0,0149 0,0436 0,0441 0,0149 

Betsson 0,0413 0,0448 0,0244 0,0438 0,0448 0,0322 
Diös Fastigheter  -0,0825 -0,0738 0,0858 0,0955 0,0738 0,0710 

Fingerprint Cards  0,0759 0,1435 0,1987 0,1706 0,1482 0,1272 
Heba Fastighets 0,0516 0,0542 0,0423 0,0576 0,0542 0,0337 

HiQ International  -0,0656 -0,0601 0,0288 0,0656 0,0601 0,0288 
I.A.R. Systems -0,021 -0,0226 0,0126 0,0218 0,0226 0,0112 

Klövern  -0,1399 -0,1719 0,0971 0,0601 0,1719 0,0869 
Lagercrantz Group  0,1452 0,1176 0,0561 0,1452 0,1176 0,0561 

Lindab International -0,0047 0,0002 0,0208 0,0172 0,0143 0,0126 
Medivir  -0,0293 -0,3800 0,0852 0,0760 0,066 0,0483 

Net Entertainment 0,1960 0,2225 0,0827 0,1960 0,2225 0,0827 
SECTRA 0,2844 0,2777 0,0622 0,2844 0,2777 0,0622 
Öresund  -0,0192 - 0,0574 0,0471 0,0381 0,0379 

Axis 0,1697 0,1474 0,0530 0,1697 0,1474 0,0530 
BillerudKorsnäs -0,0316 -0,0305 0,0313 0,0379 0,0321 0,0233 

SSAB 0,0253 0,0206 0,0212 0,0255 0,0206 0,0209 
 
  



VII 
 

Godtyckliga periodiseringar 
Hög ägarkoncentration 

    Absoluta tal Absoluta tal Absoluta tal 
Företag Medel Median  Standardav. Medel Median Standardav. 

       
Acando -0,0057 -0,0119 0,0288 0,0222 0,0152 0,0192 
Aspiro 0,0093 0,0076 0,1111 0,0764 0,0493 0,0812 
Axfood -0,2817 -0,1215 0,0175 0,2817 0,2815 0,0175 

Concordia Maritime 0,5462 0,5651 0,0514 0,5462 0,5651 0,0514 
Concilium Holding 0,2347 0,2413 0,0560 0,2347 0,2413 0,0560 

Dedicare -0,5330 -0,5532 0,1930 0,5329 0,5532 0,1930 
DGC One 1,3688 1,3046 0,2999 1,3688 1,3046 0,2999 

Duroc 0,2498 0,2643 0,0540 0,2498 0,2643 0,0540 
Elanders -0,2020 -0,1792 0,0848 0,2022 0,1792 0,0848 

Geveko -0,0080 0,0029 0,0651 0,0521 0,0438 0,0398 
Hemtex -0,1820 -0,1855 0,0525 0,1822 0,1855 0,0525 

HMS networks 0,0203 0,0191 0,0290 0,0268 0,0192 0,0230 
Malmbergs elektriska -0,3260 -0,3266 0,0323 0,3256 0,3266 0,0323 

Midway Holdings 0,0893 0,0845 0,0387 0,0893 0,0845 0,0387 
Novotek -0,0510 -0,0504 0,0315 0,0513 0,0504 0,0315 

Rottneros -0,3050 -0,3104 0,0396 0,3046 0,3104 0,0396 
Svedbergs i Dalstorp 0,1699 0,1643 0,0384 0,1699 0,1643 0,0384 

Traction 0,3695 0,3872 0,0856 0,3695 0,3872 0,0856 
VBG Group -0,2726 -0,3007 0,0568 0,2726 0,3007 0,0568 

XANO Industri -0,2920 -0,3155 0,1176 0,2915 0,3155 0,1176 
Balder -0,3546 -0,2811 0,1486 0,3546 0,3191 0,1486 

Beijer Alma -0,0751 -0,0776 0,0160 0,0751 0,0776 0,0160 
Fast partner -0,4109 -0,4187 0,0388 0,4109 0,4187 0,0388 

Gunnebo -0,6603 -0,6689 0,0297 0,6603 0,6689 0,0297 
ITAB Shop Concept -0,0347 -0,0356 0,0282 0,0378 0,0356 0,0239 

Lifco -0,011 -0,0071 0,0241 0,0198 0,0166 0,0175 
New Wave Group -0,0981 -0,0996 0,0511 0,0990 0,0996 0,0494 

Rezidor Hotel Group 0,3786 0,3675 0,0387 0,3786 0,3675 0,0387 
Swedol -0,1630 -0,1891 0,0460 0,1630 0,1891 0,0460 

Hennes & Mauritz 0,4805 0,4966 0,0592 0,4805 0,4966 0,0592 
Holmen -0,2790 -0,2783 0,0184 0,2790 0,2783 0,0184 

Hufvudstaden -0,2308 -0,2381 0,0167 0,2308 0,2381 0,0167 
ICA Gruppen 0,0030 0,0016 0,0591 0,0377 0,0134 0,0456 

Investor 0,0206 0,0219 0,0184 0,0241 0,0219 0,0136 
Latour 0,0270 0,0249 0,0114 0,0270 0,0249 0,0114 

Lundbergs 0,5021 -0,4280 0,2806 0,5021 0,4280 0,2806 
Melker Schörling -0,0420 -0,0495 0,0429 0,0547 0,0495 0,0248 

NCC -0,2213 -0,2252 0,0300 0,2213 0,2252 0,0300 
Ratos 0,0911 0,0652 0,0157 0,0911 0,0952 0,0157 

Trelleborg -0,2508 -0,2471 0,0186 0,2508 0,2471 0,0186 
Wallenstam -0,4835 -0,4833 0,0322 0,4835 0,4833 0,0322 

 


