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1. Introduktion 
Enligt den effektiva marknadshypotesen (Fama m.fl. 1969) bör priset på en aktie reflektera 

all den information om företaget som finns tillgänglig på marknaden. Antagandet är således 

att information som offentliggörs snabbt och utan fördröjning bör prissättas på marknaden. 

Motsatsen påvisar en ineffektiv marknad där offentligt tillgänglig information går att utnyttja 

för att generera en avkastning som genomsnittligen är högre än vad som motiveras av 

antingen index eller riskfaktorer, det vill säga överavkastning (Gräns & Sandén, 2010). 

Flertalet studier (e.g. Ball & Brown 1968, Ou & Penman 1989 och Piotroski 2000) har påvisat 

detta och använt tillgänglig redovisningsinformation för att investera på aktiemarknaden och 

generera överavkastning, något som i allmänhet benämnts som redovisningsanomalier. 

Sloan (1996) tar sin utgångspunkt redovisningsinformation i form av periodiseringar och 

undersöker hur graden av dessa korresponderar med framtida marknadsavkastning. 

Författaren finner att en låg- respektive hög periodiseringsgrad mätt från information 
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redovisningstillgänglig för allmänheten kunde generera över- respektive underavkastning på 

den amerikanska aktiemarknaden mellan 1962 och 1991. Resultatet indikerar på att 

investerare och marknaden i allmänhet inte förstår kopplingen mellan periodiseringsgraden 

och framtida marknadsavkastning, något som kan utnyttjas för att generera överavkastning. 

Fenomenet kan sedan dess upptäckt studerats av flertalet forskare med olika modifikationer 

av ursprungsstudien. Fenomenet benämns som periodiseringsanomalin och existerar enligt 

flera författare (Fama & French 2008 och Hirshleifer m.fl. 2010) fortfarande. 

Med utgångspunkt i tidigare studier undersöker jag relationen mellan periodiseringsgrad och 

framtida avkastning, och testar ifall en låg respektive hög grad av periodiseringar kan 

generera över- respektive underavkastning på den europeiska marknaden genom att titta på 

aktier noterade i 15 ledande europeiska länder mellan 2000 och 2010. Jag har valt att 

studera den europeiska marknaden då inte periodiseringsanomalin studerats på den 

europeiska marknaden som helhet. Resultatet indikerar på att ingen genomsnittlig 

överavkastning genereras vid investering i företag med låg periodiseringsgrad under 

perioden. Däremot indikerar resultatet på att en genomsnittlig underavkastning genereras 

vid investering i företag med hög periodiseringsgrad. Frågan uppkommer dock ifall resultatet 

är tillförlitligt baserat på statistiska mått som visar på stora skillnader mellan och under året. 

I nästa sektion presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för min studie. 

Därefter presenteras och diskuteras metod som följs av resultat samt en diskussion och 

slutsats. 

2. Bakgrund 
Den effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen utvecklades framförallt av Fama m.fl. (1969) och ligger till 

grund för de flesta studier inom detta område. Hypotesen innebär i sin renaste form att 

samtlig information som finns tillgänglig för allmänheten bör prissättas på marknaden 

snabbt och effektivt. Således bör all värdepåverkande information tillgänglig för allmänheten 

påverka prissättningen av till exempel aktier på ett snabbt och effektivt sätt (Gräns & Sandén 

2010). 
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Fama (1970) utvecklar modellen vidare och delar in marknadseffektiviteten i en svag, 

semistark samt stark form. Styrkan på formerna avgörs av tillgången till information, vilken 

författarna menar är avgörande för hur effektiv marknaden är. Den svaga formen beaktar 

endast historisk information vid prissättning på marknaden. Den semistarka formen utgår 

från att priser korrigeras när information offentliggörs. Den starka formen utgår från att 

priser även korrigeras av icke-offentliggjord information. Författaren menar att det är den 

semistarka formen som i allmänhet råder, trots att aktörer på marknaden får tag på icke-

offentliggjord information. Detta då dessa aktörer är i svag minoritet och inte påverkar 

marknaden som helhet. 

Mitt grundantagande i denna uppsats är att all finansiell information som offentliggörs 

snabbt och effektivt bör korrigera marknadspriser, det vill säga att marknaden är effektiv. 

Motsatsen påvisar ineffektivitet. Resonemanget som utvecklades för över 40 år sedan är ett 

teoretiskt antagande vilket anses gälla för marknaden som helhet och inte i enskilda fall. I 

nästa sektion kommer jag diskutera ett antal studier som på ett eller ett annat sätt utmanar 

grundantagandet om den effektiva marknaden baserat på kopplingen mellan redovisning 

och avkastning på aktiemarknaden. 

Redovisningsanomalier 
Redan på 30-talet menade Graham & Dodd (2009)1

Ball & Brown (1968) visade att marknaden under- respektive överreagerar vid 

offentliggörande av finansiella rapporter. Studien som senare blev mycket uppmärksammad 

lade grunden till det marknadsfenomen som kallas Post Earnings Announcement Drift och 

innebär i korthet att aktiepriser tenderar att fortsätta utvecklas uppåt (neråt) flera månader 

 i sin Security Analysis att investerare 

fixerar på resultat vid bedömandet av marknadspriser på aktier. Författarna lade grunden till 

teorin om aktieinvesteringar baserat på fundamentala variabler, vilka baseras på olika 

former av redovisning som företag normalt publicerar offentligt eller till investerare. 

Flertalet studier har sedan 60-talet påvisat flertalet variabler eller mått som mer eller mindre 

lyckas förutspå framtida marknadsavkastning i finansiella tillgångar, framförallt aktier. I linje 

med grundantagandet om den effektiva marknadshypotesen bör offentliggörandet av dessa 

variabler eller mått snabbt och effektivt korrigera prissättningen av den berörda tillgången. 

                                                           
1 Nyutgiven utgåva. 
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efter att positiv (negativ) finansiell information offentliggjorts. I enlighet med den effektiva 

marknadshypotesen borde offentliggörandet av denna information prissättas snabbt och 

effektivt, vilket enligt Ball & Brown (1968) står i kontrast mot den eftersläpning som 

observerats i deras studie. Bernard & Thomas (1989) undersöker fenomenet närmare och 

menar i likhet med författarna till originalstudien att fördröjningen sannolikt visar på brister i 

den effektiva marknadshypotesen, då marknaden inte snabbt och effektivt lyckas prissätta 

den nya informationen. En alternativ förklaring som presenteras är att 

transaktionskostnaderna överstiger nyttan vilket resulterar i att fördröjningen i praktiken 

inte uppvisar någon positiv effekt för investerare.  

Ou & Penman (1989) konstruerar ett mått baserat på flertalet olika fundamentala 

redovisningsvariabler som återfinns i finansiella rapporter och de menar representerar 

framtida intjäningsförmåga. Författarna pekar på glappet mellan redovisade värden och 

marknadspriser på aktier och hävdar att det förekommer en felprissättning som följaktligen 

kan exploateras av investerare. De hävdar att marknadspriser på lång sikt alltid går i linje 

med redovisade värden, men att detta inte sker på kort sikt. För att hitta under- och 

övervärderade aktier konstruerar författarna ett mått som baseras på 68 

redovisningsvariabler som alla går att återfinna i finansiella rapporter. Resultatet visar att 

måttet lyckas fånga upp värdepåverkande som med hjälp av en investeringsstrategi kan 

användas för att går att generera en riskjusterad avkastning på cirka 7% mellan 1973 och 

1983. 

Piotroski (2000) tar sin utgångspunkt i tidigare studier kring av fundamentala 

redovisningsvariabler och undersöker ifall det är möjligt att generera överavkastning med 

hjälp av ett enkelt prestationsmått med binär gradering av vad han anser representera 

positiva respektive negativa finansiella signaler. Måttet konstrueras utifrån nio 

redovisningsbaserade signaler i kategorierna kapitalstruktur, operativ effektivitet samt 

lönsamhet. Strategin går ut på att investera i företag med hög book-to-market2

                                                           
2 Enligt bland annat Fama & French (1992) och Lakonishok m.fl. (1994) presterar företag med högt bokfört 
värde i relation till marknadsvärde (högt book-to-market) bättre än de med lågt book-to-market på både kort 
och lång sikt. Högt book-to-market indikerar enligt författarna på att marknaden misstror företagets framtida 
prestation, vilket enligt flertalet studier visat sig vara fel vilket indikerat på felprissättning. 

 som anses 

vara felprissatta och följaktligen under- respektive övervärderade på marknaden. Genom att 



6 
 

rangordna företag utifrån måttet och exploatera felvärderingen lyckas författaren generera 

överavkastning på upp till 23% mellan 1976 och 1996. 

Det finns bevisligen frågetecken vad gäller effektiviteten vid prissättning av tillgångar på 

marknaden, något som studerats flitigt sedan 60-talet till och med idag. Den effektiva 

marknadshypotesen är en hypotes och således endast ett antagande om hur verkligen ser 

ut. De ovan nämnda studierna utmanar hypotesen och lägger fram empiriskt underlag på 

varför den kanske inte stämmer. Eftersom hypotesen gäller för marknaden som helhet blir 

det dock svårt att förkasta den helt och hållet, framförallt baserat på ett fåtal specifika 

studier.  

Ett observerat marknadsfenomen som dock studerats under en lång tid och av många 

forskare och inte tycks ha försvunnit är den så kallade periodiseringsanomalin (Fama & 

French 2008). Denna anomali är utgångspunkten i min studie, och i nästa sektion kommer 

jag att presentera och förklara den med hjälp av ett antal forskningsstudier. 

Periodiseringsanomalin 
I introduktionen till sin uppmärksammade studie, påpekar Sloan (1996) att periodiserings- 

och kassaflödeskomponenten i ett företag vanligtvis anses innehålla information som går att 

använda för att estimera framtida finansiell prestation i form av marknadsavkastning då 

investerare tenderar att fixera sig vid det rapporterade resultatet. Den grundhypotes som 

ställs upp är att en hög grad av periodiseringar som andel av resultatet har en negativ 

inverkan på framtida marknadsavkastning. Sloan (1996) undersökte detta samband genom 

40,679 företag-år-observationer på den amerikanska aktiemarknaden mellan 1962 och 1991.  

Genom att ranka portföljerna i tio deciler baserat på graden av totala periodiseringar (från 

lägsta (1) till högsta (10)) och jämföra med marknadsavkastning ett år framåt, fann Sloan 

(1996) att företag i den lägsta decilen gav en signifikant bättre marknadsavkastning än 

företag i den högsta. Genom att skapa en så kallad hedgeportfölj där portföljen i den högsta 

(lägsta) decilen blankas3

                                                           
3 Blankning innebär i enkelhet att en aktie lånas i spekulativt syfte. Om en investerare spekulerar i framtida 
negativ marknadsavkastning, kan denne låna en aktie och sälja på en gång. Investeraren är då skyldig 
långivaren en aktie, vilken köps tillbaka billigare vid ett senare tillfälle. Lånet består således av en aktie och inte 
ett nominellt belopp, varför strategin kan utnyttjas för att tjäna pengar på framtida negativ 
marknadsavkastning. 

 (köps) kunde strategin generera en marknadsjusterad 
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överavkastning4

Collins & Hribar (2000) studerar periodiseringsanomalin och undersöker ifall den också gäller 

för kvartalsdata och inte endast för helåret. Kvartalsdata är intressant att studera enligt Ball 

& Bartov (1996) som menar att investerare förstår hur kvartalsrapporterad

 på 10,4%. Resultatet indikerar enligt författaren på att investerare inte fullt 

förstår eller praktiskt lyckas utnyttja periodiseringar. Det observerade sambandet mellan 

periodiseringsgrad och marknadsavkastning kan följaktligen utnyttjas av investerare för att 

generera överavkastning. 

5

Xie (2001) vidareutvecklar Sloan (1996) genom att skilja på totala periodiseringar och 

diskretionära periodiseringar, det vill säga periodiseringar som styrs av management, är 

ovanliga samt är resultat av bokföringstekniska misstag. Modellen utvecklades av Jones 

(1991) och har bland annat varit normgivande inom studier av så kallad 

resultatmanipulering. De periodiseringar som är icke-diskretionära anses inte kunna 

påverkas och således vara normala inom verksamheten. Genom att separera på 

diskretionära och icke-diskretionära periodiseringar finner Xie (2001) att den överavkastning 

som Sloan (1996) lyckades generera med sin investeringsstrategi baserad på totala 

periodiseringar i stort drivs av diskretionära periodiseringar. Slutsatsen är således att 

marknaden tenderar till att felvärdera periodiseringar som inte är normala för 

verksamheten. 

 data korrelerar 

mellan kvartalen, men inte magnituden av denna vilket kan resultera i felprissättning på 

marknaden. Följaktligen ställer sig Collins & Hribar (2000) frågan ifall detta går att koppla till 

periodiseringsgraden. Resultatet indikerar på att marknaden i linje med tidigare forskning 

underskattar periodiseringarnas betydelse för framtida marknadsavkastning även 

kvartalsvis. Resultatet visar att den enligt författarna observerade felprissättningen även 

potentiellt kan exploateras på kort sikt vilket ger praktiska implikationer för investerare och 

marknaden som helhet. 

Pincus m.fl. (2005) förlänger tidigare studier primärt baserade på amerikansk data och testar 

ihålligheten i periodiseringsanomalin i 20 olika länder6

                                                           
4 Marknadsjustering innebar i detta fall justering av förväntad avkastning enligt storlek samt förväntad 
avkastning på marknaden som helhet, se Sloan (1996) för detaljer.  

 mellan 1993 och 2001. Syftet är att 

5 Kvartalsdata (Q1-Q4) rapporteras normalt av börsnoterade företag. 
6 Varav nio europeiska: Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz samt 
Storbritannien. 
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testa ifall periodiseringsanomalin går att generalisera för andra länder samt ifall detta kan 

kopplas till landsspecifika redovisningsstrukturer. Resultatet indikerar på att en 

felprissättning av periodiseringar i linje med tidigare studier främst existerar i fyra av de 

tjugo länderna, nämligen Australien, Kanada, Storbritannien samt USA. Författarna pekar på 

en förklaring där lagtraditionen spelar in, och att det är länder med så kallad common law7

Lev & Nissim (2006) bidrar med ytterligare bevis och visar att aktiva investerare utnyttjar 

anomalin men att omfattningen är liten, vilket förklaras med att periodiseringsintensiva 

företag normalt är små, har svag lönsamhet och följaktligen kännetecknas av hög risk. 

Dessutom föreligger höga informations- och transaktionskostnader vilket ytterligare minskar 

utnyttjandet av anomalin. Författarna menar dock i likhet med tidigare studier att 

fenomenet varken försvunnit eller försvagats, vilket indikerar på att investerare fortfarande 

inte förstår periodiseringars betydelse för framtida marknadsavkastning.  Däremot pekar Lev 

& Nissim (2006) på en riskförklaring vilket ger praktiska implikationer vid utnyttjandet av en 

periodiseringsbaserad investeringsstrategi, nämligen att den avkastning som genereras 

möjligen kan förklaras med kompensation för högre risktagande. 

 

där periodiseringskomponenten är mer framträdande. 

Fama & French (2008) publicerade en uppmärksammad studie där flertalet anomalier 

studerades i detalj. Trots att det vid tidpunkten hade gått över tio år sedan 

periodiseringsanomalin upptäcktes menade författarna att den fortfarande var robust och 

uppträdde i samtliga storleksklasser bland företag listade på den amerikanska 

aktiemarknaden. Inte heller kunde anomalin förklaras med hjälp av konventionella 

riskmodeller för olika typer av risk. Detta gör enligt författarna att periodiseringsanomalin 

blir problematisk att förklara med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen eller 

genom kompensation för högt risktagande. 

Riskförklaringen utreds närmare av Hirshleifer m.fl. (2010) som testar anomalin och 

undersöker ifall den överavkastning som genereras kan förklaras av att investerare 

kompenseras för ett högre risktagande. Författarna finner dock likt tidigare studier ett svagt 

stöd för en riskförklaring vilket de anser ytterligare stärker uppfattningen om att det rör sig 

om en felprissättning.  

                                                           
7 Rättsystem som härstammar från engelsk rätt. 
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3. Motivering 
Periodiseringsanomalin har sedan dess primära upptäckt av Sloan (1996) stått i tydlig 

kontrast mot antagandet om den effektiva marknaden (Fama m.fl. 1969). Anomalin har 

studerats av flertalet forskare fram tills idag, och ännu finns indikationer på att effekten inte 

försvunnit eller försvagats (Fama & French 2008). Att studera periodiseringsanomalin som 

helhet är således teoretiskt intressant för att ge ytterligare bevis med utgångspunkt i både 

antagandet om den effektiva marknaden samt grundforskningen av Sloan (1996) och dess 

efterföljande studier. De praktiska implikationerna är intressanta för investerare då effekten 

möjligtvis går att exploateras för att generera överavkastning på aktiemarknaden. 

I denna studie har jag valt att titta på periodiseringsanomalins förekomst på 158

Beaktat studiens omfattning kommer jag ta att undersöka den europeiska marknaden som 

helhet och inte särskilja mellan länderna. Redovisningsstandarder skiljer sig mellan länder 

och olika storlek på företag

 europeiska 

marknader, då effekten sedan dess uppkomst nästan uteslutande förknippats med den 

amerikanska marknaden. Pincus m.fl. (2005) studerade effekten på flertalet börser runt om i 

världen inklusive 9 europeiska börser. Den europeiska marknaden som helhet har inte 

studerats, vilket kan bidra med ytterligare bevis rörande effektens internationella förekomst. 

Detta är också intressant utifrån ett redovisningsperspektiv då system skiljer sig. Resultatet 

kan möjligtvis peka på förklaringar till periodiseringsanomalin kopplat till 

redovisningsstandarder. 

9

Enligt den bevisning som presenteras i bakgrundsavsnittet går finns det en koppling mellan 

periodiseringsgrad och framtida marknadsavkastning. En låg periodiseringsgrad genererar 

överavkastning och en hög periodiseringsgrad genererar underavkastning. Syftet med denna 

studie är således att testa ifall detta samband gäller på den europeiska marknaden. 

 vilket potentiellt kan vara en brist i studien då skillnaderna i 

definitioner kan skilja sig markant. Beaktat studiens omfattning accepteras dock denna brist. 

Med en stor datamängd kan förhoppningsvis denna brist minimeras. 

                                                           
8 Valet av 15 europeiska marknader är dels motiverat med att underlaget representerar en kraftig majoritet av 
noterade företagen i Europa, vilket i detta fall är EU inkl Schweiz och Norge. Valet är även praktiskt motiverat 
då redovisningsdata funnits tillgängligt för dessa europeiska marknader. 
9 Exempelvis kan stora företag IFRS-standarden för redovisning medan mindre och medelstora använder sig av 
den lokala varianten. 
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4. Metod 
Min studie följer en rad tidigare studier inom ämnet där sambandet mellan 

periodiseringsgrad och marknadsavkastning undersöks.  Jag kommer att utgå från en 

kvantitativ metod där redovisningsdata samlas in och används för att konstruera ett 

aggregerat mått som representerar periodiseringsgrad, som sedan testas mot marknadsdata 

från europeiska börser för att mäta avkastning. Periodiseringsbegreppet definieras och 

diskuteras nedan och följs sedan av ett mer tekniskt avsnitt där datainsamling och 

behandling specificeras. 

Periodiseringar – ett exempel 
I sin enkelhet består ett företags resultat av två delar; kassaflöde och periodiseringar. 

Kassaflöde representerar det reella pengaflödet, vad företaget faktiskt betalt och fått 

inbetalt under perioden. Den andra delen av resultatet är periodiseringar, vilket 

representerar ekonomiska värden som inte omedelbart kan matchas mot ett pengaflöde. 

Exempelvis kan en köpt vara betalas i en annan period än då den redovisas, vilket skapar ett 

framtida åtagande som påverkar kassaflödet när väl betalningen sker. Periodiseringar skapas 

således av redovisare som ett resultat av en missmatchning mellan redovisningsprinciper 

och kassaflöde. 

Beräkning av periodiseringar 
För att beräkna periodiseringar har tidigare studier huvudsakligen utgått från två olika 

metoder. Den första introducerades av Sloan (1996) och mäter periodiseringar genom att 

titta på förändringen i kortfristiga balansräkningsposter10

Hribar & Collins (2002) tar utgångspunkt i tidigare studier och undersöker potentiella fel som 

kan uppstå genom att mäta periodiseringar genom balansräkningen. Genom att replikera 

olika versioner av måttet som använts sedan det introducerades av Sloan (1996) finner 

författarna att utfallet riskerar att bli missvisande på grund av poster av engångskaraktär. 

Dessa engångsposter består främst av förändringar i balansräkningen hänfört till uppköp och 

. Denna metod användes främst för 

att uppskatta periodiseringar för data innan 1988, då SFAS nr 95 introducerades i USA av det 

redovisningsnormgivande organet Financial Accounting Statement Board (FASB) och innebar 

att företag var tvungna att redovisa kassaflödesanalyser. 

                                                           
10 Se bilaga 1. 
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sammanslagningar samt avslutad verksamhet11

Jag följer flertalet studier inom området (bland annat Hribar & Collins (2002), Xie (2001) och 

Lev & Nissim (2006)) och använder en alternativ metod för att beräkna periodiseringar. 

Metoden baseras på det operativa kassaflödet och är simplare att beräkna. Jag beräknar 

periodiseringar utifrån kassaflödet som inte påverkas av den typ av engångsposter som 

nämns i stycket ovan. På samma sätt som Sloan (1996) skalas totala periodiseringar med 

genomsnittliga totala tillgångar för att få jämförbarhet mellan företag av olika storlek. 

Formeln för att beräkna periodiseringar utgår från det rapporterade kassaflödet och 

beräknas enligt följande: 

. Problematiken består enligt författarna av 

att dessa poster inte korresponderar med det operativa resultatet, det vill säga den normala 

verksamheten. 

Totala periodiseringar = Resultat före engångs- och specialposter – Kassaflöde från den 

operativa verksamheten 

Enkelt förklarat är min definition på periodiseringar den del av resultatet före engångs- och 

specialposter som inte kan hänföras till det operativa kassaflödet, det vill säga kassaflödet 

från den normala verksamheten. I den delen kan det förekomma olika typer av 

periodiseringar, bland annat beroende på vilken typ av företag det handlar om (exempel 

tillverknings- eller byggindustri). Beaktat omfattningen på denna studie kommer inte de olika 

komponenterna inom periodiseringsdelen att förklaras eller undersökas ytterligare. 

Nedan illustreras beräkningen av periodiseringsgrad genom kassaflödesmetoden för två 

Volvo AB och Sandvik AB, två välkända svenska företag. 

Företag12 Volvo AB  (alla siffror i mkr) Sandvik AB 

   Beräkning av periodiseringsgrad enligt kassaflödesmetoden 
  

   Rörelseresultat (mkr) 26899 10148 
Kassaflöde från den löpande verksamheten (mkr) 19670 7764 
Periodiseringskomponenten 7229 2384 
Totala genomsnittliga tillgångar (2010-2011) 175727 94369 
Periodiseringsgrad 4,11% 2,53% 

                                                           
11 Kundfordringar och leverantörsskulder tenderar enligt Hribar & Collins (2002) att öka respektive minska när 
ett företag köper upp ett annat eller lägger ned sin verksamhet. 
12 Siffror inhämtade från årsredovisning 2011 för Volvo AB och Sandvik AB. 
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Datainsamling 
All data har inhämtats från Thomson Reuters Datastream vilket är en databas för finansiell 

information både i form av redovisningsdata samt marknadsdata. Databasen är välkänd och 

används ofta vid forskningsstudier av detta slag. För varje företag och år som ingår i aktier 

listade i 1513 europeiska länder (för avsnittet Motivering) mellan 2000 och 2010 kommer 

periodiseringsgraden att beräknas. Sloan (1996) studerade åren 1962 till 1991 och jag väljer 

att studera tidsperioden 2000 till 2010, det vill säga de senaste 10 åren av inrapporterad 

data (då data avseendes 2011 normalt rapporteras först 2012). Jag har valt att studera en 

aktuell tidsperiod då det är intressant att undersöka förekomsten av periodiseringsanomalin 

på mer aktuell data. Vidare har i enlighet med Sloan (1996) finansiella företag14

Företagen kommer sedan att storleksjusteras genom att de skalas med totala genomsnittliga 

tillgångar och rankas varje år baserat på periodiseringsgrad, där 10e percentilen (90e) 

innehåller de företag med lägst (högst) periodiseringsgrad. Nästa steg är att mäta 

marknadsavkastning i form av rå avkastning för samtliga portföljer för varje år mellan 2000 

och 2010. Vid investeringsstrategin för portföljer används en så kallad för buy-and-hold-

strategi. Detta innebär att aktier köps t, och hålls i 1 (t+1) år. Slutligen beaktas risk genom att 

samtliga portföljer justeras för förväntad avkastning vilket definieras som avkastningen från 

index. 

 inte ingått i 

studien då periodiseringar i dessa företag skiljer sig markant från periodiseringar i andra 

företag. Denna skillnad kommer inte att utredas utan jag väljer istället att följa 

originalstudien. 

Överavkastning definieras som observerad avkastning subtraherat med indexavkastningen. 

Indexavkastningen definieras som avkastningen från samtliga företag som ingår i årets 

observation, och är ett representativt mått för index som helhet då det innehåller i de flesta 

noterade bolag på de europeiska börserna. Den slutgiltiga datamängden uppgår efter 

justering av extremvärden15

                                                           
13 De länder där marknadsdata inhämtats omfattar: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Norge, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Italien samt Polen. 

 till 35484 företag-år-observationer baserat på 5565 aktier 

listade i 15 europeiska länder.  

14 Exempelvis banker, kreditinstitut och försäkringsbolag. Dessa företag har sorterats ut i första steget av 
datainsamlingen och betecknas i databasen Datastream som finansiella tjänster. 
15 Se resultat för definition. 
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De statistiska tester förutom medelvärdet som genomförs är beräkning av standardavvikelse 

samt korrelation. Standardavvikelsen beräknas för att se spridningen kring medelvärdet 

mellan åren. Detta mått illustrerar variationen i avkastning mellan åren, som i sin tur säger 

något om kontinuiteten i den avkastning portföljerna genererar. Korrelationen mäter hur två 

variabler korrelerar eller rör sig med varandra. Jag använder detta mått för att se likt 

standardavvikelsen hur variationen av periodiseringsgrad korresponderar med avkastningen. 

En hög korrelation betyder att skillnaden i avkastning följer periodiseringsgraden (låg till 

hög). 

Anledningen till att jag genomför test av standardavvikelse och korrelation är för att få insikt 

i hur effekten uppträder mellan och under åren. Mitt antagande är att en låg 

standardavvikelse i kombination med hög korrelation mellan åren ger ett starkare bevis för 

förekomsten av periodiseringsanomalin. I annat fall uppkommer frågan ifall effekten är 

slumpmässig och inte kontinuerlig, vilket i sin tur ger främst ger praktiska implikationer då 

avkastningen potentiellt styrs av ett antal få år. 

I nästa sektion presenteras resultatet från studien. Fyra tabeller kommer att redovisas 

innehållandes deskriptiv statistik för periodiseringsgrad, avkastning, portföljavkastning samt 

indexjusterad portföljavkastning för den undersökta perioden. Resultatet kommenteras och 

förklaras med stöd av de statistiska mått som används.  
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5. Resultat 
I tabell 1 redovisas deskriptiv statistik över periodiseringsgraden mellan åren 2000 och 2010. Medelvärdet i den observerade 
periodiseringsraden är negativ varje år och har en relativt låg standardavvikelse. Det negativa medelvärdet innebär att företagen 
genomsnittligen har haft ett större kassaflöde från den löpande verksamheten är det redovisade resultatet före engångs- och specialposter. Ett 
negativt medelvärde varje år kan tyckas vara anmärkningsvärt då det implicit innebär att företagen genomsnittligen varje år haft ett högre 
kassaflöde än resultat, vilket sannolikt innebär att det finns någon post som drar ner det operativa resultatet utan att påverka det operativa 
kassaflödet. Det är stor skillnad mellan lägsta och högsta periodiseringsgrad under året för samtliga år, vilket beaktat datastorleken skulle 
kunna indikera på förekomsten av extremvärden eftersom att standardavvikelsen är relativt låg. Skillnaden mellan den 10:e och 90:e 
percentilen är för relativt liten för samtliga år, vilket indikerar på att det är få europeiska företag som har en hög periodiseringsgrad. 

Tabell 1 
Deskriptiv statistik över periodiseringsgrad1 mellan åren 2000-2010  

År Medelvärde 10:e 
percentilen 

20:e 
percentilen 

30:e 
percentilen 

40:e 
percentilen 

50:e 
percentilen 

60:e 
percentilen 

70:e 
percentilen 

80:e 
percentilen 

90:e 
percentilen Stdav2 Min Max n 

2000 -2% -13% -8% -5% -3% -2% -1% 1% 4% 9% 0,13 -97% 77% 2179 
2001 -6% -18% -11% -8% -6% -4% -3% -1% 1% 5% 0,14 -95% 88% 2327 
2002 -8% -23% -14% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 3% 0,16 -98% 97% 2419 
2003 -7% -19% -13% -9% -7% -6% -4% -3% 0% 3% 0,14 -97% 97% 2519 
2004 -5% -15% -10% -8% -6% -4% -3% -1% 1% 6% 0,12 -94% 85% 2704 
2005 -3% -12% -8% -6% -4% -3% -1% 0% 3% 7% 0,12 -88% 90% 3176 
2006 -2% -12% -7% -5% -3% -2% -1% 1% 4% 9% 0,13 -99% 94% 3597 
2007 -2% -13% -8% -5% -3% -2% -1% 1% 4% 9% 0,14 -97% 97% 4024 
2008 -5% -18% -11% -7% -5% -4% -2% 0% 2% 6% 0,14 -97% 90% 4125 
2009 -8% -20% -13% -10% -8% -6% -4% -3% 0% 4% 0,14 -99% 72% 4161 
2010 -5% -15% -9% -7% -5% -4% -2% -1% 2% 5% 0,13 -99% 94% 4253 

  -16% -10% -7% -5% -4% -2% -1% 2% 6% 0,13 -97% 89% 35484 
               Tabellen ovan illustrerar den beräknade periodiseringsgraden samt statistiska mått för all inhämtad data rensat för extremvärden vilket definieras som värden som över- respektive understiger +99% samt -99%. 

1 Formeln för att beräkna periodiseringar utgår från följande: Totala periodiseringar = Resultat före engångs- och specialposter  - Kassaflöde från den operativa verksamheten.  
2 Standardavvikelsen är ett mått på hur värdena avviker från medelvärdet. Ju högre standardavvikelse, desto mer varierar värdena mellan varandra. Standardavvikelsen anges i 

procentenheter.    
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I tabell 2 redovisas deskriptiv statistik över den ettåriga avkastningen för samtliga företag oavsett periodiseringsgrad mellan åren 2000 och 
2010. Medelvärdet varierar kraftigt mellan åren vilket även korresponderar med den höga standardavvikelsen som uppgår till över 80 
procentenheter för två av åren. Detta innebär att avkastningen i de europeiska aktierna varierat kraftigt både under och mellan åren. Även om 
standardavvikelsen kan tyckas vara anmärkningsvärt hög anses det rimligt då det är marknadspriser som inhämtats vilket alltså representerar 
den faktiska avkastningen på marknaden och bör anses vara tillförlitligt. Negativa medelvärden från avkastningen har observerats i fyra av tio 
år, där den lägsta avkastningen observerats mellan 2007 och 2008. Detta är dock i linje med förväntan beaktat utbrottet av den globala 
finanskrisen. Det är stor skillnad mellan lägsta och högsta avkastning under och mellan åren. Framförallt minimivärden där i princip hela 
börsvärdet tappats skulle kunna indikera på konkurs eller liknande vilket i sammanhanget får beaktas som ett extremvärde. Vad gäller den 
högsta avkastningen kan detta vara rimligt beaktat att många småföretag ingår där stora procentuella ökningar inte är ovanligt. 

 

Tabell 2 
Deskriptiv statistik över rå avkastning1 av samtliga företag mellan åren 2000-2010  

År Medelvärde 10:e 
percentilen 

20:e 
percentilen 

30:e 
percentilen 

40:e 
percentilen 

50:e 
percentilen 

60:e 
percentilen 

70:e 
percentilen 

80:e 
percentilen 

90:e 
percentilen Stdav16 Min  Max n 

2000 -18% -70% -52% -40% -29% -17% -8% 0% 11% 28% 0,41 -99,64% 303,0% 2179 
2001 -22% -72% -57% -44% -33% -22% -12% -3% 6% 21% 0,41 -98,74% 475,0% 2327 
2002 47% -15% 0% 8% 18% 28% 38% 53% 78% 127% 0,84 -96,12% 907,7% 2419 
2003 24% -29% -12% -2% 7% 15% 24% 36% 51% 80% 0,59 -99,99% 621,0% 2519 
2004 34% -21% -6% 4% 13% 21% 31% 43% 61% 92% 0,70 -93,08% 847,1% 2704 
2005 29% -27% -10% 0% 9% 17% 26% 37% 53% 88% 0,70 -94,38% 975,7% 3176 
2006 0% -46% -33% -22% -14% -5% 2% 11% 24% 47% 0,49 -92,41% 627,0% 3597 
2007 -47% -80% -71% -64% -58% -50% -44% -35% -25% -12% 0,29 -99,99% 282,9% 4024 
2008 47% -26% -7% 4% 15% 27% 40% 59% 85% 138% 0,85 -99,06% 907,6% 4125 
2009 20% -37% -20% -9% 1% 9% 19% 31% 47% 78% 0,67 -98,15% 710,8% 4161 
2010 -17% -60% -47% -37% -27% -20% -13% -4% 5% 20% 0,42 -99,99% 589,6% 4253 

 9% -44% -29% -18% -9% 0% 10% 21% 36% 64% 0,58 -97% 659% 35484 

               
Tabellen ovan illustrerar avkastningen samt statistiska mått för all inhämtad data rensat för extremvärden vilket definieras som värden som över- respektive understiger +999% samt -99%. 

1 Rå avkastning definieras som den genomsnittliga totala avkastningen mellan 31/12 år t och 31/12 år t+1.       
                                                           
16 Standardavvikelsen anges i procentenheter. 
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I tabell 3 redovisas deskriptiv statistik över rå avkastning i den 10:e samt 90:e percentilen av 

företag rangordnat efter periodiseringsgrad, från låg till hög. Den genomsnittliga 

avkastningen under hela perioden 2000 till 2010 är positiv i båda percentilerna, 9% (1:a) 

respektive 6% (9:e). Detta innebär att både portföljen med låga och höga periodiseringar 

genererar en positiv genomsnittlig avkastning under studieperioden. Avkastningen varierar 

dock kraftigt under och mellan åren vilket bekräftas av den höga standardavvikelsen. 

Portföljerna baserat på den 10:e och 90:e percentilen av periodiseringsgrad genererar 

positiv avkastning i 7 (1:a) respektive 6 (9:e) av de totalt 10 åren. Korrelationskoefficienten 

visar dock på svaga samband mellan periodiseringsgrad och avkastning.  

En 100%-ig korrelation mellan avkastning och periodiseringsgrad skulle teoretiskt sett 

innebära att ökningen eller minskningen i periodiseringsgrad korresponderar perfekt med 

avkastningen. De observerade korrelationsvärdena visar i detta fall på ett svagt och 

genomsnittligt negativt samband mellan periodiseringsgrad och avkastning. Frågan 

uppkommer således ifall det går att observera något samband mellan periodiseringsgrad och 

avkastning med svag eller negativ korrelation i samband med en generellt hög 

standardavvikelse. På nästa sida testas detta ytterligare i linje med tidigare studier genom 

att beräkna överavkastning, vilket görs med hjälp av en indexjustering. 

Tabell 3 
Deskriptiv statistik över rå avkastning för samtliga företag rankagordnat efter periodiseringsgrad (låg till hög) 
mellan åren 2000-2010 

År 10:e percentilen 90:e percentilen Stdav17 Korrelation1  
2000 -17% -33% 0,41 -4,11% 
2001 -20% -30% 0,41 6,87% 
2002 43% 47% 0,84 -11,65% 
2003 24% 24% 0,59 -0,08% 
2004 33% 40% 0,70 -2,36% 
2005 28% 33% 0,70 1,68% 
2006 1% -2% 0,49 0,39% 
2007 -47% -52% 0,29 -3,79% 
2008 46% 45% 0,85 -2,66% 
2009 20% 15% 0,67 -2,60% 
2010 -17% -19% 0,42 1,87% 

 
8,60% 6,33% 0,58 -1,50% 

     Tabellen ovan illustrerar den råa avkastningen i 10:e respektive 90:e percentilen av företag rangordat efter 
periodiseringsgrad. 

1 Korrelationen mäter hur avkastningen rör sig med periodiseringsgraden inom samtliga percentiler. 

                                                           
17 Standardavvikelsen anges i procentenheter. 
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I tabell 4 redovisas deskriptiv statistik över den indexjusterade avkastningen för samtliga företag rangordnat efter periodiseringsgrad mellan 
2000 och 2010. Avkastningen justeras gentemot index vilket definieras som den genomsnittliga årsavkastningen för samtliga företag oavsett 
periodiseringsgrad. Index representerar en majoritet av de företag som är börsnoterade på de 15 ledande europeiska marknaderna. Den 
genomsnittliga avkastningen i dessa företag ger en representativ bild av hur börserna i dessa länder presterat i sin helhet. Beaktat studiens 
omfattning har ingen mer sofistikerad index- eller riskjustering skett baserat på exempelvis storlek och/eller sektor, som bland annat görs i 
Sloan (1996). Avkastningen justeras för att i enlighet med den bakomliggande teorin och studiens frågeställning19

                                                           
18 Standardavvikelsen anges i procentenheter. 

 undersöka ifall det finns ett 
samband mellan låg respektive hög periodiseringsgrad och över- respektive underavkastning. Resultatet indikerar på att ingen överavkastning 
genereras i den 10:e percentilen, det vill säga portföljen som innehåller företagen med lägst periodiseringsgrad. I den 90:e percentilen, det vill 
säga portföljen innehållandes företagen med högst periodiseringsgrad genereras i linje med teorin en underavkastning efter indexjustering. 

19 Följande fråga ställs upp: Kan en låg respektive hög periodiseringsgrad generera över- respektive underavkastning på den europeiska aktiemarknaden? 

Tabell 4 
Deskriptiv statistik över indexjusterad avkastning för samtliga företag rankagordnat efter periodiseringsgrad mellan åren 2000-2010 

År Index1 10:e percentilen 90:e percentilen Justerad (10:e) Justerad (90:e) Stdav18 n  
2000 -18% -17% -33% 1% -14% 0,41 2179 
2001 -22% -20% -30% 2% -8% 0,44 2327 
2002 47% 43% 47% -4% 0% 0,84 2419 
2003 24% 24% 24% 0% 0% 0,59 2519 
2004 34% 33% 40% -1% 6% 0,70 2704 
2005 29% 28% 33% 0% 5% 0,70 3176 
2006 0% 1% -2% 0% -3% 0,49 3597 
2007 -47% -47% -52% 0% -5% 0,29 4024 
2008 47% 46% 45% -1% -2% 0,85 4125 
2009 20% 20% 15% 0% -5% 0,67 4161 
2010 -17% -17% -19% 1% -1% 0,42 4253 

 
8,85% 8,60% 6,33% -0,25% -2,52% 0,58 35484 

1 Index definieras som den genomsnittliga årliga avkastningen för samtliga företag. 
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Sammanfattning av resultaten 
Resultaten från den deskriptiva statistiken baserat på inhämtad och bearbetad data 

indikerar på ett antal saker. Den genomsnittliga uppmätta periodiseringsgraden baserat på 

den tillgångsskalade differensen mellan operativt resultat och operativt kassaflöde är 

negativ och har inte heller fluktuerat speciellt mycket mellan åren. Trots att skillnaden 

mellan lägsta och högsta uppmätta periodiseringsgrad är stor, påvisar standardavvikelsen en 

på det hela låg variation mellan låga och höga värden. Att periodiseringsgraden 

genomsnittligen är negativ under hela tidsperioden beror sannolikt på att någon post som 

drar ned det operativa resultatet inte ingår i det operativa kassaflödet. Det operativa 

kassaflödet är således genomsnittligen högre än det operativa resultatet. En möjlig förklaring 

skulle kunna finnas i variablerna för operativt resultat samt operativt kassaflöde som 

inhämtats från databasen Thomson Reuters Datastream.  

Variablerna är standardiserade och används för att hämta in data från samtliga undersökta 

marknader. Eftersom redovisningsstandarder skiljer sig åt är det därför sannolikt att det de 

siffror som ingår i variablerna inte är direkt jämförbara mellan de olika länderna. 

Användandet av de variabler som ingår i denna databas är däremot vedertaget i akademiska 

studier. Jag anser dock att användandet är motiverat med hänsyn till detta i kombination 

med det höga antalet observationer samt studiens omfång. Vad gäller avkastningen anses 

detta mått vara korrekt då förändringen mäts baserat på priser redovisade i lokal valuta.  

Resultatet från den råa avkastningen visar i enlighet med förväntan (eftersom 

aktiemarknader normalt fluktuerar) olika siffror mellan åren. Med hänsyn till det stora 

antalet observationer anser jag att den totala genomsnittliga avkastningen utgör ett lämpligt 

index för den europeiska marknaden i sin helhet. Medelvärdet för hela perioden uppgår till 

9%, men den genomsnittliga standardavvikelsen på 58% indikerar på att avkastningen 

fluktuerat kraftigt under och mellan åren. Mellan 2007 och 2008 föll index kraftigt vilket 

påverkat avkastningen, men då hypotesen beaktar relationen mellan periodiseringsgrad och 

avkastning justerat med index är det inte något som styr studiens resultat. 

Den råa avkastningen från 10:e och 90:e percentilen av samtliga företag rangordnat efter 

periodiseringsgrad (från låg till hög) uppvisar en positiv genomsnittlig avkastning för hela 

perioden på 8,6% respektive 6,33%. Detta indikerar på att företag med lägre 

periodiseringsgrad i allmänhet haft högre avkastning mellan 2000 och 2010. Den svaga 
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korrelationen och höga standardavvikelsen ställer dock frågan ifall sambandet mellan låg 

(hög) periodiseringsgrad och hög (låg) avkastning är tillförlitligt. Detta samband är 

observerat under perioden i sin helhet och går inte att urskilja i samtliga enskilda år. Detta 

innebär att tidpunkten spelar stor roll vid utfallet av resultatet. 

Det sista steget som anknyter till hypotesen var att justera den uppmätta avkastningen från 

10:e samt 90:e percentilen med index för att mäta under- respektive överavkastning. Index 

definieras som den genomsnittliga årliga avkastningen för samtliga företag där 

periodiseringsgraden har uppmätts, och består av en majoritet av de börsnoterade 

företagen på 15 ledande europeiska marknader.  Detta index anser jag vara representativt 

för den europeiska aktiemarknaden som helhet. Ifall inte utnyttjandet av 

periodiseringsanomalin genererar en avkastning som är högre än index anses det inte vara 

någon överavkastning. Detta innebär i korthet att resultatet från min studie inte är i linje 

med originalstudien enligt Sloan (1996) och flertalet efterföljande studier20

  

. I nästa sektion 

kommer utfallet att diskuteras ytterligare för att sedan avslutas med en slutsats. 

                                                           
20 Se teoriavsnittet. 
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6. Diskussion och slutsats 
I denna studie undersöker jag med utgångspunkt i Sloan (1996) relationen mellan 

periodiseringsgrad och framtida marknadsavkastning. Specifikt undersöker jag ifall en låg 

respektive hög periodiseringsgrad genererar över- respektive underavkastning på 15 

europeiska marknader. Fenomenet som observerats i flertalet studier i över 10 år benämns 

som periodiseringsanomalin, och kopplas samman med en rad uppmärksammande studier 

inom området marknadseffektivitet samt kopplingen mellan redovisningsvariabler och 

framtida marknadsavkastning, vanligtvis benämnt som redovisningsanomalier. 

Metoden har modifierats från att ursprungligen utgå från kortfristiga poster hämtat från 

balansräkningen till att istället utgå från det operativa resultatet samt operativa kassaflödet 

som inhämtats från företagens kassaflödesanalys. Dessutom har den europeiska 

aktiemarknaden undersökts vilket skiljer sig från en majoritet av tidigare studier som tittat 

på den amerikanska aktiemarknaden.  

Jag utgår från över 10 år av studier inom området som funnit att det går att generera över- 

respektive under avkastning genom att investera i börsnoterade företag med en låg 

respektive hög grad av periodiseringar. Min frågeställning är således om en låg respektive 

hög periodiseringsgrad genererar över- respektive underavkastning på den europeiska 

aktiemarknaden. Mitt resultat som baseras på 35484 företag-år-observationer indikerar på 

att ingen genomsnittlig överavkastning genereras vid en investering i företag på den 

europeiska aktiemarknaden med låg periodiseringsgrad mellan 2000 och 2010. Däremot 

indikerar resultatet på att underavkastning genereras i företag med en hög 

periodiseringsgrad. 

Detta innebär att mitt resultat endast delvis går i linje med tidigare studier där över- 

respektive underavkastning uppmätts. Även om investeringen i en portfölj innehållandes 

företag med en hög periodiseringsgrad likt andra studier genererat indexjusterad 

underavkastning, indikerar den svaga korrelationsgraden samt standardavvikelsen på en 

svag tillförlitlighet. Samma sak gäller för portföljen med låg periodiseringsgrad. Vad detta 

innebär rent praktiskt är att resultatet varierar kraftigt både mellan och under åren, något 

som gör att tidspunkten för investeringen får stor betydelse. 
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Det finns flera potentiella förklaringar till varför mitt resultat inte ligger i linje med tidigare 

studier inom området. Den europeiska marknaden som helhet har inte studerats tidigare. 

Skillnader i redovisningsstandarder kan skilja märkvärt, vilket kan resultera i en svag 

jämförbarhet med tidigare studier. Detta kan sannolikt kopplas till Pincus m.fl. (2005) som 

fann att periodiseringsanomalin främst förekom i länder med så kallad common law, vilket 

endast förknippas med 1 av de 15 marknader jag undersökt i denna studie. Skillnaden i 

redovisning mellan länder framstår således som en intressant faktor att koppla till resultat i 

min studie. 

En annan förklaring kan vara anknuten till min metod, som skiljer sig från originalstudien och 

flertalet andra. Mitt val att utgå från kassaflödet istället för balansräkningen anser jag dock 

vara akademiskt motiverat vilket redogörs under metodavsnittet. Vilken metod som är mer 

eller mindre korrekt går förstås att diskutera. Baserat på min studie vill jag dock inte dra 

några slutsatser från detta utan bara konstatera att det sannolikt föreligger en skillnad i 

resultatet beroende på vilken metod som används. 

Ytterligare en förklaring kan vara valet av datakälla samt tidsperiod. Databasen Thomson 

Reuters Datastream är vedertagen för inhämtande av rapporterad finansiell information 

men har inte använts i de studier jag refererat till i min studie. De variabler som inhämtats 

och ligger till grund för mina beräkningar kan således vara annorlunda än vad som använts i 

tidigare studier av periodiseringsanomalin. Valet av tidsperiod skiljer sig från flertalet av de 

studier jag referat till och innehåller dessutom år av finansiell turbulens. Ett syfte med min 

studie har dock varit att undersöka ifall periodiseringsanomalin fortfarande existerar, varför 

jag anser att valet av tidsperiod är motiverat. 

Sammanfattningsvis har min studie bidragit till nya bevis rörande periodiseringsanomalin 

genom att dess förekomst studerats på den europeiska marknaden mellan 2000 och 2010. 

Mitt resultat ligger dock endast delvis i linje med flera tidigare uppmärksammade studier. 

Förklaringen kan ligga i valet av metod, marknad eller tidsperiod – eller att den helt enkelt 

inte existera på den europeiska aktiemarknaden. Min studie öppnar upp för 

vidareutvecklingar där dessa potentiella förklaringar kan undersökas mer noggrant.  
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Bilaga 1  
 

De variabler som används i beräkningen av periodiseringar genom balansräkningsmetoden 

är förändringen i omsättningstillgångar, likvida medel, kortfristiga skulder, kortfristiga 

räntebärande skulder, skatteskulder samt avskrivningar och beräknas enligt följande formel: 

Totala periodiseringar = (ΔOMS – ΔLIK) – (ΔKS – ΔKRS – ΔSK) – Avs 

ΔOMS = Förändringen i omsättningstillgångar 

ΔLIK = Förändringen i likvida medel 

ΔKS = Förändringen i kortfristiga skulder 

ΔKRS = Förändringen i kortfristiga räntebärande skulder 

ΔSK = Förändringen i skatteskulder 

Avs = Avskrivningar 

Periodiseringsgraden beräknas genom enligt följande formel; 

Periodiseringsgrad i procent = Totala periodiseringar / Genomsnittliga totala tillgångar21

 

 

  

                                                           
21 För att få jämförbarhet mellan företag av olika storlek skalas totala periodiseringar med genomsnittliga totala 
tillgångar. 
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