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Abstrakt 

 

Titel: “Earnings before everything” Effekten av Manipulation vid Börsnotering på den 

Europeiska Marknaden 

Seminariedatum: 14/01/2021 

Kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 Högskolepoäng 

Författare: Viktor Delblanc, William Fredriksson, Axel Svanfelt 

Handledare: Håkan Jankensgård 

Nyckelord: IPO, Beneish M-score, BHAR, Långsiktig prestation, redovisningsmanipulation, 

informationsasymmetri 

Syfte: Studien ämnar att undersöka huruvida det finns en potentiell korrelation mellan 

manipulation av ett företags räkenskaper i samband med dess börsintroduktion samt deras 

långsiktiga avkastning. Därmed ämnar författarna att bidra till existerande forskning kring 

IPO:er och informationsasymmetri. Följaktligen för att se om det går att minimera 

förluster samt förbättra en investerares avkastning vid IPO-investeringarna med hjälp av 

Beneish M-score 

Metod: Studien genomförs med en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera 

insamlad primär- samt sekundärdata. 

Teoretiska 

perspektiv: 

Studien utgår från tidigare forskning och teorier angående IPO:er samt M-score kopplat 

till långsiktig aktieprestation 

Empiri: Det totala urvalet som har studerats utgörs av 377 europeiska företag noterade inom EU 

mellan åren 2012 till 2017 

Resultat: I denna studie har vi funnit att M-score kan vara ett bra kriterium att använda sig av för att 

granska IPO:er. Att vid flaggning av M-score rekommenderas därför den potentiella 

investeraren att avstå från att investera i IPO:n eller att granska företagets finansiella 

information ytterligare och utförligt för att se vad som ligger till grund för denna flaggning 
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Abstract 

 

Title: “Earnings before everything” Effekten av Manipulation vid Börsnotering på den 

Europeiska Marknaden 

Seminar date: 14/01/2021 

Course: FEKH89 

Authors: Viktor Delblanc, William Fredriksson, Axel Svanfelt 

Advisor: Håkan Jankensgård 

Key words: IPO, M-score, BHAR, Long-term performance, Earnings manipulation, Information 

asymmetry 

Purpose: This study’s purpose is to examine if there is a potential correlation between 

manipulation of a company's financial statements in connection to their IPO and 

their long-run performance. Hence the authors seek to contribute to existing 

literature around IPOs and information asymmetry, furthermore to examine if it is 

possible to minimize your losses and improve the investors return during IPO-

investments with the help of Beneish M-score 

Methodology: This study is conducted through a qualitative method with a deductive approach to 

analyze primary and secondary data 

Theoretical perspectives: This study uses previous research and theories about IPOs and M-score in the 

relation to long term performance as its foundation for analysis  

Empirical foundation: The total sample studied consists of 377 European companies listed in the EU 

between the years of 2012 and 2017 

Conclusions: In this study we have found that M-score could be a good criterion to use in the 

purpose to review IPOs. Hence it is recommended to investors to refrain from 

investing in IPOs that have been flagged by M-score, or review the financial 

statements further to identify the basis of why the company has been flagged 
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Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven under pandemihösten 2020 på distans från Lund och 

Stockholm. Utöver arbetets akademiska bidrag har arbetets största kontribution 

 varit till Sveriges BNP genom ökad kaffekonsumtion och färdigmat i dessa mörka tider.  

 

Ett stort tack riktas till författarnas handledare Håkan Jankensgård som har bidragit med stor 

kunskap samt vägledning inom ämnet. Ytterligare tack riktas till Anamaria Cociorva som har 

bidragit med mycket hjälp med de statistiska beräkningar som genomförts i studien, samt de 

opponenter, familj, vänner och speciellt du som har tagit dig tiden att studera denna 

kandidatuppsats. 

 

Viktor Delblanc William Fredriksson Axel Svanfelt 
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Ordlista samt definitioner av nyckelbegrepp 

 

Börsintroduktion - Det tillfälle då ett företag för första gången gör sina aktier tillgängliga 

på börsen 

IPO - Initial Public Offering (börsintroduktion) 

M-score - Uppkallat efter Dr Messod Beneish, professor vid Indiana University, 

mäter om det är  

hög eller låg sannolikhet att företag manipulerar sina räkenskaper 

BHAR - Buy and Hold Average Return, mäter den genomsnittligt långsiktiga 

avkastningen av ett företag 36 månader efter att de genomfört sin 

börsintroduktion gentemot marknadsindex. anormal avkastning, 

(prestation) 

BHR - Buy and Hold Return, mäter den genomsnittliga avkastningen över en 

36-månaders period 

Underwriter - Är en bank eller annan finansiell institution som försäkrar företag vid 

en börsnotering  

Lång sikt - En period på 3 år 

DFS-portfölj - Delblanc, Fredriksson, Svanfelt Portfölj 

Långsiktig Prestation - I studien används prestation för att definiera ett värdepappers 

värdeutveckling över 36 månader period 

Redovisningsmanipulation - Hänvisar till den manipulation som företagen utövar på sina finansiella 

rapporter 

Informationsasymmetri - Asymmetrin mellan informationen en välinformerad investerare samt 

en oinformerad investerare besitter 

Micro cap - 

Small cap - 

Medium cap - 

Large cap - 

Företag med en marknadskapitalisering mindre än 250 miljoner € 

Marknadskapitalisering mellan 250 miljoner - 2 miljarder € 

Marknadskapitalisering mellan 2 miljarder - 10 miljarder € 

Marknadskapitalisering större än 10 miljarder € 
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1. Introduktion 

Studiens första kapitel redogör för bakgrunden kring ämnesvalet samt för problematisering inom 

området. Därefter presenteras syftet med undersökningen samt utifrån vilka avgränsningar 

studien har genomförts utefter  

1.1 Bakgrund 

Vid börsintroduktioner står mycket på spel för samtliga inblandade intressenter. Ofta rör det sig 

om stora insatser som kan vara avgörande för hur ett företag kommer att kunna bedriva sin 

verksamhet samt lyckas med sina expansionsplaner, investerarnas möjlighet till avkastning och 

underwriterns möjlighet att göra en vinst på börsintroduktionen. Detta kan skapa incitament till 

att maximera sina chanser att få ett så bra utfall som möjligt.  

 

Den 4:e november 2011 noterade sig Groupon på New Yorkbörsen, aktien rusade från ett pris på 

20 USD till att stänga på 31 USD, en förstadags avkastning på hela 55 procent. Samtliga parter 

verkade nöjda efter att totalt fått in 946 miljoner USD till företaget (Forbes, 2012). Groupons VD 

Andrew Mason fällde detta positiva uttalande därefter: 

“With our IPO behind us, I couldn't be more excited about what lies ahead.”  

(Reuters, 2011) 

Bara 4 månader senare skulle detta förändras totalt när Wall Street Journal kunde avslöja att 

Groupon använt sig av avancerade redovisningsmetoder för att förbättra sina resultat inför sin 

IPO såsom “adjusted consolidated segment operating income” vilket i detta fall innebar att de 

bokförde framtida avtal som vinst innan egen prestation samt inkluderade sina 

plattformanvändarares försäljning som sin egen, vilket humoristiskt kallats för "Earnings before 

everything” (Forbes, 2012). 

 

Detta resulterade i att Groupon senare fick revidera ner sin vinst för 2010 med 50 procent från 

713 miljoner dollar ner till 312 miljoner USD. Reaktioner från marknaden lät inte vänta på sig. 

Nästan 9 miljarder dollar av Groupons marknadskapitalisering raderades på en dag. För de 

investerare som investerat från dag 1 var detta en förödande dålig affär. 2012 hade nästan 80 
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procent av Groupons marknadsvärde gått upp i rök (Forbes 2012). Vid denna tidpunkt frågade 

sig många nog vad var det som gick fel, hur kunde detta inte upptäckts innan man genomförde 

IPO:n? Groupons IPO är tyvärr inte den första eller den sista IPO som kan präglas av 

redovisningsmanipulering och andra oklarheter. Finns det något sätt för den enkle och lilla 

investeraren att kunna undgå dåliga IPO affärer i den stora IPO världen?  

1.2 Problemformulering 

Studier har visat att nynoterade bolag tenderar att underprestera gentemot marknadsindex över en 

längre period (Ritter, 1991). Detta kan skapa en känsla av otrygghet för investerare att vilja 

investera i IPO:er och behålla aktien långsiktigt. Insatserna är höga för samtliga inblandade 

parter i samband med en börsintroduktion och därmed är även risken hög för att aktörer kan 

försöka förbättra sina chanser till en lyckad affär med hjälp av alla tillgängliga medel. 

 

Ett exempel är att nyttja redovisningsmanipulation. Detta i en situation där 

informationsasymmetrin mellan potentiella investerare och IPO företaget kan anses som stor. 

Mycket forskning har gjorts gällande fenomenet att IPO:er presterar sämre långsiktigt än den 

övriga marknaden då de ofta kan anses vara övervärderade, dock är detta ämne långt ifrån 

färdigstuderat. Det som benämns som en löpande tes till detta är informationsasymmetrin som 

förekommer vid börsintroduktioner. Vidare ökar denna informationsassymetri när företag 

manipulerar sina finansiella rapporter vid börsnoteringen. Effekten av manipulation 

exemplifieras med ett välkänt manipulerande företag, Enron 

 

I augusti 2001 har Enron precis redovisat intäkter på 138,72 miljarder dollar för det andra 

kvartalet (sec.gov, 2001) och när informationen om de goda intäkterna släpps stiger aktien därför 

kraftigt och når en toppnotering på 90.56$ (Barret, 2015). Goldman Sachs investmentguru Abby 

Joseph Cohen har dessutom året innan rekommenderat Enron som en av de bättre aktierna att 

investera i (money.cnn, 2001). Trots detta har en grupp studenter från Cornell University 

upptäckt, med hjälp av en relativt ny och okänd formel: M-score, att Enron med stor sannolikhet 

manipulerar sina räkenskaper (Ghosh et al, 1998). I december 2001 går Enron i konkurs och 

upphör att existera till följd av massiv redovisningsmanipulation, vilket innebär att investerare 
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förlorar närmare 70 miljarder dollar (govinfo.gov, 2002). Hur kommer det sig då att en grupp 

studenter kunde upptäcka manipulationen när så många toppanalytiker misslyckades? 

Det kan ta relativt lång tid innan manipulationen upptäckts eller synliggörs och får effekt på 

företagets verksamhet och i sin tur aktiemarknaden. Redovisningsmanipulation kan därmed 

tänka sig ha stora långsiktiga konsekvenser. 

 

Tidigare forskning har funnit att företag som flaggats för manipulation med hjälp av Beneish M-

score tenderar att få en lägre avkastning på lång sikt jämfört med oflaggade företag Beneish et al 

(2013). Vidare hittade Darrough och Ragan (2005) i sina studier tydliga tecken på att företag 

använder sig av redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner. Därmed ställs 

frågeställningen: kan en investerare utnyttja verktyget M-score i ett försök att gardera sig mot till 

synes säkra långsiktiga IPO-investeringar samt öka sin avkastning? 

1.3 Syfte  

Studien ämnar undersöka huruvida det finns en potentiell korrelation mellan risken att företag 

utövar manipulation av sina räkenskaper i samband med en börsintroduktion samt deras 

långsiktiga prestation. Risken för att ett företag utövar manipulation mäts med hjälp av Beneish 

M-score följaktligen för att se om det går att minimera förluster samt förbättra en investerares 

avkastning vid IPO-investeringarna om M-score används. Den långsiktiga prestationen definieras 

av BHAR. Tillsammans används båda dessa variabler för att beräkna om ett statistiskt 

säkerhetsställt samband existerar mellan manipulation identifierad av M-score och långsiktig 

prestanda. Därmed ämnar författarna att bidra till existerande forskning kring IPO:er och 

informationsasymmetri. 

1.4 Avgränsningar  

Denna undersökning avgränsar sig till att enbart undersöka företag inom EU som också 

genomfört en börsnotering under perioden 1 januari 2012 till 31 december 2017. Detta för att 

undersökningar kring just M-score är nästintill obefintliga inom EU då de huvudsakligen 

fokuserat på den nordamerikanska marknaden och framförallt USA. Författarna hoppas därför på 

att bidra till den akademiska forskningen kring kapitalmarknaden inom EU.  
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1.5 Målgrupp och Bidrag 

Studien vänder sig främst till akademia inom företagsekonomi. Studien vill bidra och 

komplettera till existerande forskning inom ämnet framför allt med ett perspektiv på den 

europeiska marknaden. Författarna hoppas också att studien möjligen kan ge potentiella IPO-

investerare ett nytt och relativt enkelt verktyg att bedöma IPO:ers långsiktiga avkastning 

gentemot marknaden. 

1.6 Disposition  

Kapitel 2 Teori, ger en överblick över tidigare forskning samt teoretiska ramverk som leder 

fram till presentation av hypotes 

Kapitel 3 Metod, består av en diskussion kring urval, tillvägagångssätt samt uträkning av 

variabler som genomförts 

Kapitel 4 Resultat, visar resultatet av den deskriptiva datan samt presenterar utfallen av de 

statistiska testerna. 

Kapitel 5 Analys, här sker en analys av resultatet från de statistiska testerna där det även sker 

en återkoppling till relevanta teorier. 

Kapitel 6 Slustsats, presenterar författarnas slutsatser av studien samt presenteras förslag på 

framtida studier.  
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2. Teori 

I teorikapitlet presenteras de tre ramverk som studien är uppbyggd ifrån, börsintroduktioner, M-

score samt långsiktig anormal avkastning. Därefter presenteras relevant tidigare forskning inom 

ämnet vilket leder till författarnas nollhypotes. 

2.1 Börsintroduktion 

“Konventionell erfarenhet tyder på att börsnoteringar representerar ett stadium i en tillväxtfas 

hos företag, därmed innebär det att alla privata företag med tillväxtmål så småningom kommer 

gå publikt för att finansiera sina investeringar.” (Jain & Kini, 1999, s.1281).  

 

Företag som genomför en börsintroduktion genererar framförallt två fördelar, större likviditet 

samt lättare tillgång till kapital. Detta kan således anses som stora motiv till börsintroduktionen. 

(Berk & Demarzo, 2019). Introduktionen genomförs med hjälp av en underwriter som 

tillsammans med företaget bestämmer storleken samt vilken typ av aktier som ska säljas. Vid 

kapitalbehov emitterar företaget nya aktier som säljs till ett avtalat pris till investerare innan 

resten av aktierna blir tillgängliga för den publika marknaden. Det andra alternativet är att 

företaget säljer en redan befintlig del aktier till utomstående investerare för att på så sätt 

offentliggöra sig själva på marknaden. Ofta underprissätts aktien dessutom för att skapa intresse 

för IPO:n samt en lukrativ investeringsmöjlighet som leder till en stor förstadagsavkastning. 

(Berk & Demarzo, 2019) 

2.1.1 Anledningar till att genomföra en börsintroduktion 

Det finns många anledningar till att genomföra en börsintroduktion, till exempel ville grundaren 

för Netscape, James Clark, genomföra en IPO redan 6 månader efter att företaget var grundat. 

Trots att företaget hade få resurser, inga vinster samt ett stort antal nyanställda, var Clark envis i 

att genomföra börsnoteringen. Anledningen var att Clark hade sett en båt som han ville köpa men 

för det behövde han större kapital, snabbt. (Brau, 2012) 

 

Enligt (Jain & Kini, 1999) kan den långsiktiga fasen för ett företag efter en börsnotering endast 

få tre möjliga utfall; det kan överleva som ett självständigt företag på marknaden, det kan visa 
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sig att företaget inte klarar av att hantera marknaden och marknadsvärdet störtdyker eller så blir 

företaget uppköpt. Sålunda kan det te sig vara en väldigt stor risk med att genomföra en 

börsnotering, en risk som Ritter och Welch (2002) menar på primärt accepteras på grund av 

företagets behov och generella önskan att utöka det egna kapitalet. Icke-finansiella anledningar 

såsom utökad publicitet för företaget anses endast spela en mindre roll för företags beslut att gå 

publikt. Ytterligare motiv för att gå publikt kan vara för mindre företag som ser sina 

tillväxtmöjligheter minska kontinuerligt. En börsnotering för dessa företag kan skjuta upp eller 

förhindra en eventuell nedgång men Jain och Kini (1999) argumenterar för att dessa företag så 

småningom ändå kommer inleda en fas av nedgång. 

2.2 Informationsasymmetri 

En av de mer accepterade förklaringarna till varför börsnoteringar är underprissatta är för att det 

råder informationsasymmetri mellan informerade och icke-informerade investerare. Akerlof 

(1970) talar om kostnaden av oärlighet på marknaden och om den informationsasymmetri som 

kan finnas på en marknad. Akerlof exemplifierar med begagnade bilar som antingen fungerar 

som dem ska eller så är de så kallade “lemons” som har något underliggande problem. Kundens 

problem i detta fall blir att identifiera vilka bilar som är bra eller “lemons” och då det saknas 

information blir detta svårt att göra. Akerlof menar på att priset på alla bilar sänks då kundernas 

brist på information leder till en risk som resulterar i att även de fungerande bilarna blir 

underprissatta, detta för att kompensera risken.  

 

Logue (1973) såg tidigt att företag som introducerade sig på börsmarknaden tenderar att vara 

underprissatta. Detta leder till en stor kostnad för företaget då det indirekt missar det extra kapital 

som hade tillkommit om företaget var korrekt värderat, varav det lämnas kapital på bordet. Då 

investerarens risktagande måste kompenseras med underprissättningen i stället för att betala 

fullpris för tillgången. En av de teorier som kom till att försöka förklara detta fenomen var 

“winner's curse”. Rock (1986) menar på att informerade investerar avstår från de börsnoteringar 

som är övervärderade. Detta innebär att de icke informerade investerare “vinner” aktierna som är 

övervärderade då den som är villig att köpa tillgången betalar det högsta givna auktionspriset. 

För att motverka denna informationsasymmetri och få de icke informerade investerarna att köpa 

aktier måste risken kompenseras och detta görs genom att generellt sätt underprissätta företagen 
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vid börsintroduktioner (Rock, 1986). Benveniste och Spindt (1989) menar dock på att 

underprissättning uppstår naturligt som en kostnad för att kompensera de investerare som har 

någon form av positiv information om företaget som kan påverka deras aktie. Detta skulle i sin 

tur reducera mängden kapital som är kvar på bordet för företaget. 

2.3 Långsiktigt prestation av börsintroduktioner 

Företag som genomför en IPO har på lång sikt mellan tre till fem år, presterat sämre än andra 

företag på marknaden (Ritter, 1998). Nedan presenteras hypoteser med avsikt att förklara detta 

fenomen. 

2.3.1 The Divergence of Opinion Hypothesis 

“The Divergence of Opinion Hypothesis” menar på att det främst är de optimistiska investerarna 

som kommer att köpa aktier vid börsintroduktionen. Detta leder till att företaget blir övervärderat 

av optimisterna jämfört med hur de pessimistiska investerarna värderar företaget enligt Ritter 

(1998). Dock menar Ritter även på att över tid kommer mer information om företaget bli 

tillgänglig och optimisternas samt pessimisternas åsikter om hur företaget kommer att gå, 

närmas. Då de optimistiska investerarna är aktieägarna och värdet är baserat på deras värdering 

kommer aktiepriset på marknaden att gå ner. Miller (1977) menar att när skillnaden mellan 

åsikterna kring hur ett företag bör värderas vid en IPO blir även volatiliteten och risken för aktien 

större. Detta innebär enligt Miller att mer riskfyllda börsnoteringar bör ha en lägre förväntad 

avkastning. Vidare diskussion av Houge, Loughran. Suchanek och Yan (2001) stärker “The 

Divergence of Opinion Hypothesis” och utvecklar en prognos för graden underprissättning och 

långsiktig avkastning. Houge et al menar på att större osäkerhet och divergens av åsikter om en 

börsnotering leder till större långsiktig underprestation.  

2.3.2 The Impresario Hypothesis 

Ritter (1998) diskuterar “The Impresario Hypothesis” och menar på att underwriters vid en 

börsintroduktion agerar som en promoter av företaget hen representerar. Det blir således hens 

jobb att skapa efterfrågan hos investerarna vilket kan göras genom underprissättning. Shiller 

(1990) menar att underwritern underprissätter aktien avsiktligt för att skapa en artificiell 
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efterfrågan. Anledningen till detta menar Shiller är att det ser ut som att underwritern gav goda 

råd till företaget vid IPO:n. Detta skyddar ryktet för underwritern och hens institution vilket 

skapar ett incitament för att underprissätta aktien. Detta leder dock enligt Ritter (1998) till att 

företaget kan övervärderas då det blir en sån pass hög efterfråga på aktien. Denna efterfrågan kan 

anses tillgjord och kommer att avta efterhand. Hypotesen menar således på att företag som har en 

högre initial avkastning bör sedan få en lägre avkastning jämfört med andra företag. 

2.3.3 The Window of Opportunity Hypothesis 

Denna hypotes behandlar de trender som ofta går upp och ner för börsnoteringar. Ritter (1998) 

menar på att investerare kan vara generellt mer optimistiska för noteringar vid vissa tider än vid 

andra. Detta leder till att företag försöker koordinera sin introduktion med dessa optimistiska 

trender för noteringarna eftersom företagen generellt värderas högre under dessa tider (Ritter, 

1991). Vidare innebär detta att företagen ofta noterar sig på börsen i hjord. De företag som 

noterar sig vid en stor volym av introduktioner har således en större sannolikhet att bli 

övervärderade vid introduktionen. Detta leder till att den långsiktiga prestationen för dessa 

företag är sämre än de företag som inte introducerar sig vid IPO trender enligt Ritter (1991).  

2.4 Earnings management 

I Malek El Diris bok “Introduction to Earnings management” framkommer det att det ej finns 

någon enskild definition för earnings management. Det som kan konstateras är att de flesta 

definitionerna av earnings management kan sammanfattas till rapportering av finansiell 

information som presenterar en felaktig bild av den verkliga finansiella situationen hos 

organisation. Detta resulterar i att vilseleda, påverka och försvåra för investerare och andra 

stakeholders möjligheter att ta välinformerade beslut (El Diri, 2018). Fortsatt i texten kommer 

detta begrepp att benämnas som redovisningsmanipulation. 

2.4.1 Anledningar och motiv till Earnings management 

 

Figur 2.1 The motive to earnings management” 

Figuren nedan visar hur det olika motiven till redovisningsmanipulation sammanfaller och påverkas av varandra. 

Fig. 4,3 The motive to earnings management (El Diri, 2018) 
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El Diri (2018) påpekar att motiven till redovisningsmanipulation finns i vad olika aktörer ser för 

nytta att presentera samt framföra korrekt och sanningsenlig information mot nyttan att inte göra 

det. I situationer där fördelarna av att manipulera kan anses vara bättre än att presentera korrekt 

information ökar risken för manipulation. El Diri delar upp motiven att använda sig av 

redovisningsmanipulation i tre olika huvudgrupper: kapitalmarknads-, tredje part- och 

kontraktering-motiv, vilket syns i bilden ovan. Dessa motiv överlappar ofta varandra och skapar 

incitament att använda sig av redovisningmanipulation för att uppnå önskvärda resultat. 

2.4.1.1 Kapitalmarknadsmotiv 

Som benämnts i tidigare teori behöver inte aktiemarknaden reflektera det verkliga värdet av en 

tillgång med anledning av den informationsasymmetri som uppstår. El Diri (2018) påpekar att 

motiv kan finnas för att försöka påverka aktiemarknadens bild av ett företag med hjälp av 

redovisningsmanipulation som troligtvis dessutom är en väletablerad metod bland 

ledningsgrupper för att få gynnsamma resultat. El Diri benämner detta motiv som 

kapitalmarknadsmotiv, att försöka påverka aktiepriset. Han kopplar detta vidare till hur 

aktiemarknaden prissätter företag baserat på den tillgängliga informationen. Detta ger ledning 

och andra aktörer en möjlighet att påverka aktiepriset.  

 

Clout och Willett (2016) studerade prestationen av de 30 största noterade bolagen på New 

Yorkbörsen mellan 1995 till 2009 och fann en stark förklaringsgrad kopplat till redovisat resultat 

och kortsiktig värdering på börsen. Detta kan tyda på att det finns stora motiv för att använda sig 

av redovisningsmanipulation speciellt vid tillfällen när värderingen av företaget är extra viktigt 

som exempelvis vid nyemissioner, börsnoteringar och vid företagsförvärv. 
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El Diri (2018) tar också upp gällande nynoteringar att företag har många incitament att använda 

redovisningsmanipulation för att förbättra sin aktiekurs och värdering. Detta trots att en 

aggressiv användning av redovisningsmanipulation kan resultera i en negativ påverkan på 

framtida resultat. Vidare kan värdering avgöra hur mycket kapital som kan införskaffas och hur 

stor andelen av företaget som måste ges upp för att uppnå kapitalinsamlingsmålet. Darrough och 

Ragan (2005) fann, efter att ha studerat över 200 nynoterade bolag, tydliga tecken att det vid 

börsnoteringar används redovisningmanipulation med hjälp av fördelaktiga periodiseringar och 

klassificeringar av kostnader kopplade till R&D, forskning- och utvecklingskostnader, för att öka 

rörelseresultatet och indirekt höja företagets värdering. 

 

El Diri (2018) tar också upp Ritters “Window of Opportunity hypothesis”, som menar på att 

företag vanligtvis väljer att notera sig under relativt goda tider. Vid denna tidpunkt kan företag 

vara mer benägna att använda sig av redovisningsmanipulation för att förbättra sin aktiekurs och 

få ut mer kapital från noteringen. 

2.4.1.2 Kontrakteringsmotiv 

För att minska friktionen mellan ägare och ledningens intressen och motiv brukar många företag 

ha prestationskopplade ersättningar till ledningen kopplat till aktiekursen eller andra 

prestationsmått. Detta kan resultera till att skapa ett incitament för att manipulera då ledningen i 

bolaget vill uppnå ett visst resultat. Detta benämns som kontrakteringsmotiv när agenter eller 

andra aktörer inom en organisation har egna motiv att försöka påverka ett resultat till deras fördel 

(El Diri 2018). 

2.4.1.3 Tredje part-motiv 

Tredje parts-motiv bygger på motivet att försöka påverka externa intressenter med hjälp av 

redovisningsmanipulation. Detta kan exempelvis vara myndigheter konkurrenter och 

konsumenter som har ett intresse av företagets räkenskaper. Exempel på motiv kan vara för 

skatteoptimering, att vilja visa upp en bättre fasad gentemot konkurrenter och inför kunder, eller 

att försäkra för leverantörer och långivare att läget är stabilt (El Diri 2018). 
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2.4.2 Typer av Earnings management 

Två tekniker som är vanligt förekommande när det gäller användningen av 

redovisningsmanipulation är maximering och minimering. Maximering innebär att företaget vill 

påvisa ett så stort resultat som möjligt. Motsatsen kan sägas om minimering, som bygger på att 

påvisa ett så litet resultat som möjligt. Ronen och Yaari (2008) argumenterar för att båda dessa 

tekniker endast resulterar i att förskjuta negativa eller positiva resultat mellan några år. 

Exempelvis nämner de den kända minimeringstekniken “taking a bath”, då stora av- och 

nedskrivningar av ogynnsamma eller ej användbara tillgångar görs av med under en period. 

Detta kommer att resultera i att framtida nedskrivningar markant kommer att minska och därmed 

leda till framtida positiva resultat. 

 

Detsamma gäller för maximering av vinst som kan ske genom att skjuta på nedskrivningar och 

andra kostnader med hjälp av godtyckliga periodiseringar eller använda sig av icke-

bokföringstekniska metoder såsom att genom ohållbar försäljning öka sitt resultat. Ronen och 

Yaari (2008) menar att dessa två tillvägagångssätt hänger ihop genom att maximering kommer 

att resultera i framtida minimering. 

 

En tredje teknik av redovisningsmanipulering som kan appliceras är så kallad resultatutjämning 

som bygger på att förmedla en jämn resultatutveckling under längre perioder. När denna teknik 

utförs under flera års tid skapas en bild av en stabil vinstutveckling (Ronen och Yaari 2008). 

2.5 Beneish M-Score 

Beneish M-score är en metod framtagen för att undersöka om det finns en risk att företag 

manipulerar sina finansiella rapporter. När ett företag uppnår ett M-score värde högre än -1,78 

anses det att företaget med stor sannolikhet manipulerar. Företagen kan därefter delas in i två 

grupper om flaggade för de som har ett värde högre än -1,78 och oflaggade där de som har ett 

värde under-1,78 (Beneish, Lee & Nichols, 2013). Att bli flaggad innebär att bli identifierad som 

en potentiell manipulerare av finansiella rapporter. För att räkna ut M-score krävs följande 

variabler som presenteras i Tabell 2.1. 
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Variabler                              Formler               Tabell 2.1 M-score Uträkning 

 

 

DSRI: Days Sales in 

Receivables Index  
=(𝑁𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡 / 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡) / (𝑁𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡−1 / 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1) 

GMI: Gross Margin 

Index 
=[(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1 − 𝐶𝑂𝐺𝑆𝑡−1) / 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1] / [(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡 − 𝐶𝑂𝐺𝑆𝑡) / 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡] 

AQI: Assets quality 

index 

 

= [1 − (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡 + 𝑃𝑃&𝐸𝑡)/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡]/ 

   [1 − ((𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1  + 𝑃𝑃&𝐸𝑡−1)/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1)] 

SGI: Sales Growth Index  = 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡 / 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1 

DEPI: Depreciation 

Index 

 

= (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1 / (𝑃𝑃&𝐸𝑡−1  +  𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1)) / 

    (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡 / (𝑃𝑃&𝐸𝑡  +  𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡)) 

SGAI: Sales General 

and Administrative 

Expenses Index 

 

 = (𝑆𝐺&𝐴 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑡 / 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡) / (𝑆𝐺&𝐴 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑡−1 / 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1) 

LVGI: Leverage Index 

 
 = [(𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑡  +  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡) / 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡]/ 

    [(𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑡−1  + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡−1) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1] 

TATA: Total Accruals to 

Total Assets  

 

 = (𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡 − 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡) /

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡 

 

Där t = år. Dessa sätts sedan in i följande formel för att räkna ut M-score. (Beneish, 2013)  

𝑀 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  −4.84 + 0.920(𝐷𝑆𝑅𝐼) + 0.528(𝐺𝑀𝐼) + 0.404(𝐴𝑄𝐼) + 0.892(𝑆𝐺𝐼) 

                      +0.155(𝐷𝐸𝑃𝐼) − 0.172(𝑆𝐺𝐴𝐼) + 4.679(𝑇𝐴𝑇𝐴) − 0.327(𝐿𝑉𝐺𝐼)                      (2.1)            
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Enligt Beneish et al (2013) fångar dessa variabler två aspekter. GMI, SGI, SGAI och LEVI 

undersöker företagets incitament baserat på deras ekonomiska situation till att utöva 

manipulation.  

 

GMI  

Med hjälp av GMI kan man se om företag har försämrade bruttomarginaler mellan två specifika 

år. Beneish et al (2013) menar att företag vars marginaler minskar har en större tendens samt 

incitament att manipulera. 

 

SGI  

SGI tittar närmare på försäljningstillväxten där en högre tillväxt ökar chansen att det finns en 

tendens att företaget manipulerar. Detta förklaras av att tillväxtföretag i större utsträckning begår 

bedrägeri då det finns ett starkt motiv att upprätthålla en stark tillväxttakt enligt Beneish et al 

(2013).  

 

SGAI  

SGAI försöker identifiera företagens effektivitet i dess administrations och 

marknadsföringskostnader genom att titta på förhållandet mellan dessa två. Vid en minskning av 

SGAI kan det anses att företagets effektivitet minskar. Då företaget får stora fasta administrativa 

och marknadsföringskostnader som leder till minskade marginaler. Detta leder till att det kan bli 

större incitament för ett företag att ingå i manipulation (Beneish et al, 2013). 

 

LEVI 

LEVI är ett hävstångsindex som Beneish (1999) menar framhäver förändringar i 

kapitalstrukturen som kan påverka företagen. En ökad skuldsättningsgrad anses öka motiven till 

att utföra manipulation då skulderna blir överbärande.  

 

DSRI, AQI, DEPI och TATA är framtagna för att fånga den faktiska manipulationen i den 

finansiella rapporten. 
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DSRI 

DSRI är framtagen för att hitta manipulation i fordringar för att identifiera om företagen försöker 

påverka bilden av sin inkomst. En ökning av DSRI kan påvisa en ohållbar eller en överskattad 

försäljning enligt Beneish et al (2013). 

 

AQI  

Fångar upp investeringar inom företaget som är överflödigt eller utom det rimliga, vilket skulle 

kunna vara ett resultat av redovisningsmanipulation. (Beneish et al, 2013) 

 

DEPI 

DEPI identifierar när företag markant förändrar sina avskrivningar i jämförelse med deras 

materiella tillgångars värde mellan åren (Beneish et al, 2013). Detta kan visa försök att påverka 

resultatet med hjälp av ändrade avskrivningsmetoder samt avskrivningstakt. Därav identifiering 

av en möjlig manipulation.  

 

TATA  

Tittar på det rapporterade kassaflödet från aktuellt år för att se hur mycket det ligger till underlag 

för företagets redovisade vinster. (Beneish et al, 2013) 

 

Beneish M-score modell har inte en 100-procentig träffsäkerhet och det flaggas en del falsk-

positiva företag. En del kritik har således uppstått. Herawati (2015) hittade indikationer på att 

företags skuld till banker och även fordringar som realiseras, inte kan användas för att identifiera 

manipulation. Dock står de fast vid att M-score är en användbar metod för att finna manipulerade 

rapporter. Likt Herawati fann Özcan (2018) att M-score har en god förmåga att förutspå 

manipulation och lyckades i Özcans studie identifiera 85,63 procent av tidigare kända 

manipuleringsfall. Det bör tas i beaktning att det är svårt korrekt identifiera manipulation av 

företag, speciellt vid de tillfällen då chefer och ledning är med på spåren för att undanhålla det. 

Då modellen inte har en 100 procentig träffsäkerhet uppstår det en kostnad. Av den anledning att 

M-score metoden är menat att fördela företag i två kategorier så uppstår det två typer av 

klassifikationsfel (Beneish et al, 2013). Typ ett är de företag man missar att identifiera, typ två 

uppstår när man felaktigt flaggar ett företag. Av dessa klassifikationsfel uppstår det en kostnad 
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där Beneish hittade en brytpunkt vid -1,78. Då kostnaden för att missa att flagga ett företag är 

högre än att flagga någon felaktigt så flaggar även M-score modellen ett antal icke 

manipulerande företag. 

2.6 Buy And Hold Abnormal Returns 

Buy And Hold Abnormal Returns, hädanefter BHAR, är baserat och utvecklat utefter 

Cumulative Adjusted Returns, CAR, vilket är den kumulativa avkastningen för varje månad. 

BHAR definieras istället av Ritter (1991) som ett sätt att mäta den totala anormala avkastningen 

procentuellt sett på en “Buy and Hold” strategi för nynoterade företag under en 36-

månadersperiod. Där aktien förvärvas direkt efter att företaget genomfört sin börsnotering och 

hålls fram tills antingen 3-årsperiodens slut eller fram tills dess att företaget avnoteras. BHAR 

används i stor omfattning för att mäta prestationen av en IPO på lång sikt. 

 

Eftersom tidigare forskning visar att börsnoteringar generellt sett underpresterar 

marknadsindexet på lång sikt (Ritter, 1991) argumenterar därför Barber och Lyon (1997) för att 

detta bidrar till att en positiv partiskhet ökar marknadsindexet vilken kan ge en negativt felaktig 

bild av den långsiktiga anormala avkastningen på IPO:n. Dessutom kan 36 månader vara en 

alltför kort tidsperiod när man undersöker långsiktig prestanda enligt Jakobsen och Sorensen 

(2001) som istället undersöker över en period av 5 år. De finner i sin undersökning att den 

genomsnittliga IPOn i Danmark presterar bättre än marknaden i upp till 30 månader efter 

genomförd notering innan den därefter börjar prestera dåligt. Det skulle kunna innebära att en 

BHAR som räknas över 36 månader visar en alltför positiv bild av det långsiktiga resultatet än 

vad som faktiskt stämmer. Ytterligare svagheter gentemot BHAR-modellen presenteras av 

Gompers och Lerner (2003) som diskuterar modellens oförmåga att hantera extremvärden. 

Diskussion förs kring att modellen förstorar underprestation och därför bidrar till att slutresultatet 

blir skevt. Exempelvis om aktien underpresterar gentemot marknaden kraftigt en period men 

därefter överpresterar de två nästföljande perioderna så kommer modellen visa att aktien 

underpresterat mycket kraftigare totalt sett än vad andra liknande modeller anger. (Gompers & 

Lerner, 2003). 
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2.7 Tidigare Forskning  

2.7.1 Earnings Manipulation and Expected Return  

Studien av Beneish et al (2013) undersökte om ett samband fanns mellan M-score och framtida 

avkastning under en 12 månadersperiod. Huvudhypotesen i korthet var att manipulatörer riskeras 

att vara överprissatta och därmed påverka framtida avkastning negativt. Av de 43553 noterade 

företag som granskades mellan åren 1993 till 2010 flaggades 17,4 procent av dessa för risk för 

manipulation. Beneish et al (2013) noterade att M-score lyckades identifiera 71 procent, av i 

efterhand kända manipulationer under studiens tidsperiod. 

 

Beneish et al (2013) studie kom fram till att företag som blev flaggade för manipulation 

presterade sämre än icke flaggade företag med en storleksjusterad avkastning på -7,5 procent 

under en 12 månadersperiod. Motsatsen noterades hos företag som var icke flaggade, dessa hade 

en storleksjusterad avkastning på 2,4 procent. En skillnad på 9,9 procentenheter. Studien 

genomförde också en hedgad investeringsstrategi där företag med hög M-score blankades medan 

icke flaggade köptes. Detta resulterade i en årlig avkastning på cirka 14 procent (Beneish et al, 

2013).  

2.7.2 The long- run performance of initial public offerings 

Studien av Ritter (1991) undersökte nynoterade aktiers långsiktiga prestation under en 

treårsperiod från noteringdagens stängningskurs. Företagen granskades utifrån tidigare nämnda 

CAR “cumulative adjusted return” på 3 år och jämfördes sedan med likvärdiga redan noterade 

bolag. Studien visade att av 1526 IPO-företag som studerades mellan åren 1975–1984, så fick 

den hypotetiska investeraren endast ut 83 cent för varje dollar de alternativ hade kunnat investera 

i den övriga marknaden.  

 

Ritter (1991) framför tesen att denna underprestation möjligen kan kopplas till en överoptimism 

av samtliga aktörer gällande framtida prestationer och prognoser. Dessutom sker ofta 

börsintroduktioner ofta sker under relativt goda tider för företagen vilket också kan ha en 

inverkan på detta. Ritter menar att nynoteringar oftas kan ses som övervärderade och att 

underprestationer av aktien i de kommande åren kan ses som en justering av den initiala 
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förstadagsavkastningen. Ritter ser också att det finns en tendens vid mindre noteringar att de ofta 

har en större förstadagsavkastning eller så kallat underprissättning och att dessa aktier presterar 

markant sämre än andra noteringar på lång sikt. Denna sämre prestation kunde också ses i större 

noteringar med stor förstadagsavkastning men ej i samma utsträckning och nivå.  

 

Ritters (2020) icke-publicerade IPO-data från 2020 visar att den långsiktiga anormala 

avkastningen på 3 år med BHAR låg på -17,5 procent. Denna data bygger på ett urval av 8,497 

företag från USA mellan åren 1980 till 2018. Dock noterar Ritter att ett tydligt trendbrott har 

skett i den senaste observationen mellan åren 2001 till 2018. Där den genomsnittliga BHAR:en 

hamnat på 0,2 procent över marknadsindex vilket är markant högre än tidigare år. 

2.7.3 Do stock markets acceptably reflect earnings manipulation?  

I denna studie av Chopra och Miglani (2018) tas ett urval om 1123 företag från 

tillverkningssektorn. På dessa beräknas Benish M-score mellan åren 2006 och 2016 för att se 

vilka företag som kan ha en tendens att manipulera sina finansiella rapporter. Vidare räknas det 

ut en långsiktig genomsnittlig anormal avkastning, med hjälp av BHAR över en 36-

månadersperiod, på företagen i olika viktade portföljer. Detta för att se om 

redovisningsmanipulation kan ha ett potentiellt samband med avkastning. Portföljerna skapade 

av Chopra och Miglani bestod av tio grupper, värdet för varje grupp var densamma och 

baserades på dess börsvärde. Antalet flaggade företag gentemot oflaggade varierade stark genom 

åren, exempelvis var det 342 av 1128 företag flaggade år 2006, 580 av 1128 företag flaggade år 

2011 och bara 67 av 1128 år 2016. Det byggdes således upp portföljer för varje år baserat på 

flaggning för det året och företagets storlek. Studiens resultat blev att i sex av de elva åren 

presterade oflaggade företag bättre i minst fem av de tio grupperna som etablerades. Dock kunde 

man i studien inte se ett tydligt samband mellan flaggade gentemot oflaggade företag baserat på 

dess avkastning på respektives aktier. Däremot hittade Chopra och Miglani relativt större 

sambandsnivå när man kollade i de övre grupperna, 9 och 10. Dessa innehöll Large cap företag 

som i studien hade en bättre prestanda om de var oflaggade. Detta ledde till en rekommendation 

att investerare bör ha starka bolagsstyrnings kriterier i deras process för aktieval enligt Chopra 

och Miglani (2018). 
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2.8 Hypotes 

Utifrån granskning av tidigare forskning går det att finna argument som tyder på att det kan 

existera en koppling mellan manipulation och den långsiktiga anormala avkastningen.  

 

Argumenten tagna i beaktning är Darrough och Ragan (2005) som hittade tydliga tecken på att 

företag tenderar att manipulera sina siffror vid börsintroduktioner. El Diri (2018) utvecklar detta 

och tar upp kapitalmarknadsmotivet där företag försöker påverka aktiepriset för egen vinning 

med hjälp av manipulation. Clout och Willett (2016) hittade att företag ofta blev värderade högre 

baserat på dess resultat och vinster. Detta kan dock leda till att företag som manipulerar vid 

IPO:n blir övervärderade och informationsasymmetrin mellan informerade och icke-informerade 

investerare växer. Rock (1986) menar på att informationsasymmetrin kompenseras genom att 

börsnoteringar generellt underprissätts. Dock kvarstår problemet att det finns en större 

informationsasymmetri vid manipulering. Även om företag blir underprissatta generellt sätt, så 

blir även manipulerande företag det, men det är istället deras missvisande finansiella rapporter 

som blir underprissatta. Om förutsättningen är att företagen manipulerar i enlighet med 

kapitalmarknadsmotivet och maximerar sina finansiella rapporter blir de trots kompensationen 

ändå övervärderade. Detta får stöd av Beneish et al (2013) som påpekar att flaggade företag kan 

antas vara övervärderade då de presenterar en missvisande bild av sin finansiella situation och 

spär därmed på informationsasymmetrin. Vidare hypotiserade Miller (1977) att större divergens 

av åsikt kring företaget indikerar en större risk. Detta byggdes vidare på av Houge et al (2001) 

som hittade att företag vars åsiktsdivergens var större även resulterade i en sämre långsiktig 

aktieavkastning. Detta stärks ytterligare av Roan och Yaari (2008) som menar att maximering av 

vinst med redovisningsmanipulation vid tidpunkt noll troligen kommer att resultera i en 

minimering på lång sikt, varav aktiepriset troligen kommer följa. 

 

Sammanfattningsvis finns det starka motiv för företag att genomföra manipulation för att till 

synes förbättra sina finansiella rapporter. Detta leder till att företag kommer att maximera sitt 

finansiella resultat vid IPO-tillfället för att få tillgång till mer kapital. Dock skulle detta resultera 

i större informationsasymmetri och därmed en övervärdering av det manipulerande företaget. Då 

övervärdering har kunnat ses påverka den långsiktiga aktieavkastningen negativt och en 
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minimering kommer att följa en maximering, bör detta leda till att manipulerande företags 

aktieprestation generellt sett presterar sämre varav följande hypoteser formuleras: 

 

H0: Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan IPO företag flaggade för manipulation 

och långsiktig anormal aktieavkastning 

H1: Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan IPO företag flaggade för manipulation 

och långsiktig anormal aktieavkastning 

 

Denna hypotes får stöd av tidigare forskning Chopra och Miglani (2018) som fann en tendens 

hos flaggade företag att få en lägre avkastning på lång sikt jämfört med oflaggade, speciellt vid 

Large cap-företag. Ytterligare stöd av Beneish et al (2013) ges till hypotesen då Beneish 

identifierade att flaggade företag presterade sämre på aktiemarknaden på lång sikt. Dock bör det 

tas i beaktning att varken Beneish eller Chopra och Miglani studerar manipulation vid IPO 

tillfället. 

3. Metod 

Metodkapitlet tar upp författarnas val av arbetssätt samt tillvägagångssätt vid insamling och 

bearbetning av datamaterialet.  

3.1 Forskningsmetod 

Författarna har valt att undersöka Beneish M-score potentiella relation med långsiktigt anormal 

avkastning vid börsintroduktion utifrån en kvantitativ forskningsmetod. Studien bygger på 

deduktiv ansats som baseras på tidigare forskningsmetodik kopplat till börsintroduktioner och 

M-score som analyseras gentemot författarnas hypotes samt insamlade data. 

3.2 Urval 

Datainsamlingen har genomförts utefter fyra avgränsningskriterier. Inledningsvis har författarna 

valt att enbart undersöka företag inom den Europeiska unionen som har genomfört en 

börsnotering inom EU mellan åren 2012 - 2017. Därefter har undersökningen begränsats till att 
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endast inkludera de börsintroduktioner vars totala värde är större än fem miljoner euro. Slutligen 

har alla former av finansiella institutioner tillsammans med “research & development-företag” 

sållats bort, vilket resulterat i totalt 526 företag som kvarstår i undersökningen. 

3.2.1 Marknadsavgränsning 

Valet på avgränsning inom EU härrör sig främst till författarnas ambition att enbart undersöka 

företag som använder sig av International Financial Reporting Standards, IFRS, som är ett krav 

för samtliga noterade bolag inom EU att följa (European Commission, 2020). Detta för att 

förenkla samt standardisera datainsamlingen. Dessutom finns det ytterst lite dokumenterad 

forskning på just M-score relaterat till företag inom EU, vilket naturligtvis också ökar intresset 

för att undersöka ämnet på relativt oprövad mark. Inom denna första avgränsning har databasen 

Zephyr totalt inkluderat 1430 företag, varav 23 av dessa var felaktiga och inte noterade inom EU. 

Dessa 23 företag har därför blivit bortplockade manuellt av författarna. 

3.2.2 Tidsintervall 

Undersökningens tidsintervall var ursprungligen tänkt att omfatta en 10-årsperiod för att få ett så 

brett urval av data som författarna möjligt kan tillgodogöra sig inom rimlig tidsåtgång. Denna 

första förhoppning var dock tvungen att förkastas med anledning av att databasen Orbis, som 

författarna primärt använt sig utav vid insamling av räkenskaper, inte tillhandahåller relevant 

data från år 2010 och bakåt. Då beräkningen av M-score kräver data från både år T samt år T-1, 

samt att BHAR behöver data för 36-månader från IPO-datumet, bestämdes därför det nya 

intervallet till en 6-årsperiod mellan 2012–2017. 

3.2.3 Storlek på Börsintroduktion 

Storleken på IPO:n visade sig vara en av de större avgränsningarna där totalt 565 företag föll bort 

från det ursprungliga urvalet. Avgränsningen grundar sig i att författarna har upplevt 

exponentiellt ökande svårigheter att få tillgång till komplett data från mindre företag. 

Ursprungliga tankar var att undersökningen skulle avgränsas till Small cap och uppåt, men då 

fick undersökningen väldigt få observationer. Därför valde författarna att även inkludera Micro 

cap men då databasen Orbis dock har svårt att leverera fullständig data för små företag behövde 

därför gränsen för marknadsvärde ändras. PWC (2019) har i en undersökning av börsnoteringar i 
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Europa använt sig av avgränsningen 5 miljoner USD i noteringsvärde, därav prövades ett 

liknande kriterium på 5 miljoner euro i denna studie. Detta resulterade i ett urval med tillräckligt 

många observationer för att dra statistiska slutsatser kring. Vidare ledde exkluderingen av väldigt 

små företag till att undvika problem med datatillgänglighet. 

3.2.4 Subtraktion av finansiella institutioner samt R&D-företag 

Då M-score inte inkluderar finansiella institutioner (Beneish, 1999) såsom banker, 

försäkringsbolag och dylikt har därför totalt 271 företag plockats bort från urvalet som kan 

kategoriseras som finansiella institutioner. 236 av dessa företag är sådana som har plockats bort 

för hand då databasen Zephyr inte har kunnat avgränsa sig från att innefatta dem i urvalet. På 

liknande sätt har det resonerats att R&D-företag inte kan ingå i studien med anledning av deras 

ofta obefintliga försäljningsintäkter som därigenom innebär att M-scoreuträkningen blir omöjlig 

att genomföra. Totalt 44 R&D-företag har därför plockats bort från urvalet. Slutligen kan därför 

urvalet sammanfattas av Tabell 3.1. 

 

 

Tabell 3.1: Avgränsningstabell 

Tabellen visar det totala antalet företag som försvann från det ursprungliga urvalet samt hur många företag som 

kvarstår i undersökningen.  

 

3.3 Datainsamling och bearbetning 

Studien har primärt inhämtat data från Bureau van Dijks två databaser Orbis och Zephyr. 

För att inhämta och identifiera IPO:er inom EU samt för datainhämtningen av första 

handelsdagens stängningskurs har databasen Zephyr använts. Zephyr har också använts för att 

identifiera börsintroduktionernas marknadsvärde, antal utomstående aktier och noteringsbörs. 
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För inhämtningen av de 8 variablerna som ingår i att beräkna M-score har databasen Orbis varit 

det primära verktyget. Data har inhämtats och beräknas utifrån tidpunkt T-1 den 31 december 

året innan börsintroduktion skett samt tidpunkt T den 31 december året när börsintroduktionen 

genomförts. Ej fullständig data från Orbis har manuellt kompletteras med data från publicerade 

årsrapporter från respektive företag för att minska potentiellt bortfall.  

  

Orbis har använts för att inhämta aktiedata från respektive företags stängningskurs månadsvis 

under 36 månader efter börsintroduktion, antal utestående aktier per år och respektive börsvärde.  

Vid inkomplett aktiedata från Orbis har uppgifter manuellt kompletteras med data från Yahoo 

finance för att minska potentiellt bortfall.  

 

Då urvalet omfattar 28 olika europeiska länder har samtlig data konverterats till valutan euro då 

majoriteten av studiens population använder sig av just denna valuta. Växelkursen som har 

använts för respektive valuta har utgått ifrån stängningskurs för respektive månad uttagen från 

databasen Orbis. Marknadsindex för jämförelse baseras på Stoxx Europe 600 index vilket har 

inhämtas från Stoxx (2020) egna hemsida.  

 

Inhämtad data har slutligen behandlas först i Excel för att möjliggöra hantering av datan i 

statistik- och ekonomiprogrammen IBM SPSS samt Eviews. Tabeller har sedan gjorts i Excel av 

estetiska skäl. 

3.3.1 Bortfall  

 

Tabell 3.2: Bortfallstabell 

Denna tabell visar det totala urvalet och andelen bortfall. Bortfallen består av de som hade inkomplett data på 

antingen BHAR eller M-score. Därefter presenteras de företagen som hade en komplett M-score samt BHAR men 

inkomplett börsvärde, vilket var 5 stycken. Totalt återstår därför 377 företag med fullständig data i undersökningen. 
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Inledningsvis efter att enbart ha använt informationen tillhandahållen av databasen Orbis samt 

Zephyr hade undersökningen ett bortfall eller inkomplett data på totalt närmare 60 procent som 

framförallt grundat sig i att beräkningar av M-score inte var genomförbar med den begränsade 

mängd data som fanns tillgänglig via Orbis. Författarna har dock efter ett rigoröst 

datainsamlingsarbete lyckats få ner det totala bortfallet till 28,33 procent. Datainsamlingsarbetet 

innebar att författarna gått igenom varje bortfall för sig och om möjligt kompletterat datan från 

Orbis med informationen från de bortfallna företagens årsredovisningar. På detta vis har 

författarna lyckats få fram ett M-score för totalt 377 företag. Totalt 144 av undersökningens 

bortfall grundar sig i att varken Orbis, Zephyr eller författarna har kunnat erhålla tillräckligt 

komplett data för att räkna ut alla de 8 variabler som M-score innefattar samt få tillgång till en 

komplett 36 månaders stängningskurs för dessa företagens aktier, vilket krävs vid beräkning av 

respektive BHAR. Ytterligare 5 bortfall kan härledas till ett misslyckande att få tillgång till ett 

inledande börsvärde för samtliga företag. Det totala bortfallet går därför upp till 149 (28,33%) 

företag vilket sammanfattas i tabell 3.2.  

3.3.2 Bortfallsbeskrivning  

Andel av observationer som är bortfall per år är markant större under 2012 än de efterkommande 

åren inom det observerade tidsintervallet. 2012 var hela 69,7 procent av samtliga observationer 

markerade som bortfall jämfört med 2017 som låg på 22,02 procent. Det som har varit den 

enskilt största anledning till bortfallen har berott på att det varit ogenomförbart att beräkna en 

komplett M-score för alla företag. Detta på grund av ofullständig detaljerad finansiell 

information som årsredovisningar. Dessa har varit svårare att hitta desto längre bak i tiden de har 

publicerats. Detta har också noterats i databasen Orbis att komplett data från 2012 och innan har 

varit svårt att få ut. 

 

Det som också går att urskilja angående genomsnittskapitaliseringen för bortfallen är att den är 

markant lägre än företagen med komplett tillgänglig data. Detta kan tyda på att mindre företag 

kan utgöra en stor andel av bortfallen då den genomsnittliga kapitaliseringen endast ligger på 380 

miljoner euro i jämförelse med de 740 miljoner genomsnittet för de kompletta företagen. (bilaga 

11).  
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3.4 Beroende variabel  

3.4.1 BHAR 

Då det har varit författarnas avsikt att undersöka om det finns en korrelation med långsiktig 

anormal avkastning och manipulation identifierad med M-score, sätts BHAR som den beroende 

variabeln. Variabeln används likt Ritter (1991) för att mäta den långsiktiga anormala 

avkastningen. Metoden mäter avkastningen per månad på aktien från det att börsintroduktionen 

genomfördes och 36 månader framåt. Även (Brown & Warner, 1985) nämner BHAR som den 

lämpligaste metoden vid en undersökning över 3 år.  

 

För att kunna beräkna BHAR behövs först Buy and Hold Return, hädanefter BHR, vilket enligt 

Ritter (1991) räknas ut genom att produkten av den procentuella förändringstakten för aktiens 

månadsavkastning under 36-månadersperioden summeras, vilket ger ett BHR-värde. 

                                                                        𝑅𝑖  =  ∏ (1 + 𝑟𝑖𝑡)𝑡
𝑡=1                                                    (3.1) 

 

I denna formel räknas produkten av de tre åren månadsvis dvs 36 månader. 𝑟𝑖𝑡 består av 

avkastning (r) på företaget (i) under månad (t). BHR-värdet subtraheras därefter med ett på 

liknande sätt uträknat BHR-värde för ett vägt marknadsindex för att visa utvecklingen av IPO:n 

gentemot marknaden (Barber & Lyon, 1997). Ett värde som överstiger 0 innebär därför att IPO:n 

har överträffat marknaden medan ett värde på mindre än 0 tyder på att IPO:n har presterat sämre 

än marknaden. 

                                               𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖𝑡 = ∏ [1 + 𝑅𝑖𝑡]𝑡
𝑡=1 − ∏ [1 + 𝐸(𝑅𝑖𝑡)]𝑡

𝑡=1                                (3.2) 

 

För att därefter kunna jämföra genomsnittsavkastningen hos en specifik grupp IPO:er ställd mot 

marknaden eller mot ett annat index (E(𝑅𝑖𝑡)), kan en portfölj ställas upp där en genomsnittlig 

𝐵𝐻𝐴𝑅𝑡
 tas fram genom att summera det totala värdet 𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖𝑡 för att sedan dividera med antalet 

IPO:er i portföljen.   

                   
𝐵𝐻𝐴𝑅𝑡

=
1

𝑛
∑ 𝐵𝐻𝐴𝑅𝐼𝑇

𝑛
𝑡=1                                             (3.3) 
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BHAR definieras i teorikapitlet och beräknas genom de ovan nämnda formlerna för att erhålla 

den genomsnittliga procentuella avkastningen för respektive företag samt för de olika portföljer 

undersökningen ämnar att undersöka.  

3.4.2 Extremvärden BHAR 

Då BHAR till skillnad från M-score beräknas som en intervallskala och inte en nominalskala 

innebär det att effekten av extremvärden får en mycket större påverkan på slutresultatet. Detta 

eftersom alltför stora värden på enskilda BHAR kan bidra till att hela urvalets genomsnitt kraftigt 

förskjuts. Vid kontroll av BHAR har därför statistikprogrammet SPSS använts för att identifiera 

extremvärden som sticker ut från urvalet. En spridningsanalys har genomförts enligt bilaga 15 

samt 16. Av leaf-diagrammet framgår det att alla värden som är lika med eller överstiger en 

BHAR på 2, är extremvärden. En winsorisering har därför genomförts för att korrigera detta. 

Alla BHAR-värden över 2 blir därför borttagna. Denna winsorisering innebär att 23 av 377 

värden blir exkluderade från undersökningen därav återstår endast 354 företag. 

3.5 Oberoende variabel 

3.5.1 M-score  

M-score definieras i denna undersökning som den oberoende variabeln som undersökningen 

delas in i. Variabeln beräknas genom formlerna 2.1 och 2.2 från teorikapitlet. Via dessa formler 

delar författarna in företagen i två grupperingar. En grupp med oflaggade företag, de som har fått 

ett M-score värde mindre än -1,78. Gruppen definieras som de företag där det är låg sannolikhet 

att respektive företag genomför manipulation av sina räkenskaper. En grupp med flaggade 

företag, de som har fått ett M-score värde större än -1,78. Denna grupp definieras som de företag 

där det är hög sannolikhet att respektive företag genomför manipulation av sina räkenskaper. De 

två grupperingarna kontrolleras därefter kontinuerligt genom undersökningen mot den beroende 

variabeln BHAR för att kunna besvara nollhypotesen.  

3.5.2 Extremvärden M-score 

Vid beräkning av M-score har det framförallt varit en variabel som har stuckit ut, AQI. Denna 

variabel har vid enstaka tillfällen kunnat anta värden som är tusentals gånger större än något 
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rimligt resultat. För att få en konsekvent beräkning av M-score har därför alla variabler i 

uträkningen som varit över den 97,5:a eller under den 2,5:a percentilen blivit korrigerat till sina 

respektive gränsvärden. Korrigeringen innebär att totalt 18 av 377 företag har fått variablerna för 

sin M-score justerad.  

3.6 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler tas med i regressionsanalysen för att minska en potentiell falsk korrelation 

mellan M-score och BHAR. Valet av kontrollvariabler utgår ifrån tidigare forskning som har 

kunnat identifiera ett förklaringsvärde eller använts för att studera BHAR och M-score. 

Variablerna Noteringsbörs, Sektor och År är nominalskalor och har därför kodats om till 

dummyvariabler med siffrorna 0 och 1 för att på så sätt kunna göra dem jämförbara. Variablerna 

Storlek samt Ålder är redan intervallskalor och behöver därför inte kodas om till 

dummyvariabler. Dessa variabler tas med för att öka studien kausalitet och validitet, för att 

studera det potentiella sambandet mellan M-score samt BHAR.  

3.6.1 Storlek efter Marknadsvärde  

Studien följer tidigare forsknings definition av storlek och baserar det på börsvärde (Lyon, 

Barber & Tsai, 1999; Chopra & Miglani, 2018). Det räknas ut i denna studie genom att ta antal 

aktier vid börsnoteringen för att sedan multipliceras med aktievärdet vid första handelsdagens 

slut. Ritter (1991) argumenterar dessutom för att värdet på börsnoteringen har en korrelation med 

företagets långsiktiga avkastning vilket också kan användas som definitionen av 

storleksvariabeln. Men då Ritter får en väldigt svag korrelation samt att Dang et al (2013) finner 

att en överväldigande majoritet av publicerad forskning kring företagsekonomi istället använder 

sig utav den logaritmerade storleken av marknadsvärdet, har författarna valt att följa denna norm. 

Definitionen av storlek baseras därför på första dagens marknadsvärde och logaritmeras därefter 

i enlighet med Hart och Oulton (1996) som förklarar att en logaritmering av storleken är 

nödvändig för att undvika ett skevt urval i regressionsanalysen. För att jämföra huruvida urvalet 

faktiskt blir mindre skevt med hjälp av en logaritmering eller inte så har ett kontrolltest av typen 

Jarque-Bera genomförts. Testet visar enligt bilaga 8 att den logaritmerade storleken blir 

normalfördelad medan den icke logaritmerade storleken inte blir det (bilaga 7). 
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3.6.2 Noteringsbörs 

Studien omfattar bolag som har noterat sig vid 22 olika börser författarna har valt att inkludera 

denna variabel för att kunna kontrollera om det finns några synergieffekter beroende av val av 

börs och om ett rimligt förklaringssamband kan finnas mellan BHAR och val av noteringsbörs.  

 

För att kunna undersöka om denna variabel kan ha en potentiell påverkan, har dessa börser delats 

in i större grupper efter vilken plattform som hanterar dessa börser. Detta resulterade i att 

samtliga Nasdaq-hanterande börser har delats in i en grupp och samtliga Euronext i en annan. 

Valet att slå ihop börserna bygger på att de har liknande förhållningsregler inom respektive 

koncern. De övriga börserna som ej kunde kategoriseras efter en större koncern eller ej haft 

tillräckligt många enskilda observationer har satts ihop till en egen grupp som benämns som 

“övrig” (Tabell 4.5). 

3.6.3 Sektor 

Studien täcker 17 olika sektorgrupper som är indelade efter Bureau van Dijks sektorsystem som 

används i det tidigare databaserna Orbis och Zephyr. Detta används för studera om möjliga 

sektoreffekter kan förekomma som kan påverka BHAR. I tidigare forskning har det visat sig att 

det råder en viss skillnad mellan olika sektorers prestationer som kan påverka resultatet av 

BHAR (Ritter 1999). Urvalet sprids över många olika sektorer men cirka 80 procent av urvalet 

kan kopplas direkt till de 8 största sektorerna. För att kunna statistiskt undersöka de mindre 

sektorernas potentiella påverkan på BHAR har de mindre satts ihop för att bilda större 

sektorgrupper som benämnts som “övrig” (Tabell 4.6). 

3.6.4 År 

Undersökningen sträcker sig över tidsperioden 2012–2017 och då Ritter (1991) tidigare har 

funnit att IPOer följer externa trender och därmed försöker notera sig vid den mest lönsamma 

tidpunkten kan dessa externa trender ha en påverkan på den långsiktiga avkastningen. 

Kontrollvariabeln År har därför lagts till för att säkerhetställa att något enskilt år inte sticker ut 

och som kan påverka studien med en falsk positiv. I regressionsanalysen kan därför dessa 

potentiella trender sedan neutraliseras vilket ger ett mer riktigt resultat.  
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3.6.5 Ålder 

Variabeln företagssålder vid börsintroduktionen har inkluderats i studien. Denna variabel 

används i Ritters (1991) undersökning om långsiktig prestation. Definitionen av ålder som 

används är: året då IPO skedde minus året när det berörda företaget grundades. Ritter fann att 

yngre företag vid IPO:er oftare tenderar att ha en större förstadagsavkastning än äldre företag. 

Ritter fann även gällande den långsiktiga prestationen att yngre företag presterade sämre än 

genomsnittet av sitt studerade urval. Därmed blir denna variabel relevant att inkludera i studien. 

Vidare logaritmeras variabeln ålder för att få en bättre normalfördelning i regressionsanalysen.  

3.7 Portfölj 

För att kunna illustrera företagens BHAR och kunna identifiera vilken praktisk effekt M-score 

kan tänkas ha på avkastningen har ett antal portföljer konstruerats för perioden 2013 till 2017. 

Tabell 4.10 består av tre olika portföljer som benämns “Jämförelse-Portföljer” i studien. 

Portföljerna representerar en grupp med alla oflaggade företag, en grupp med alla flaggade 

företag och en grupp med de samtliga IPO-företagen. Detta är för att illustrera skillnaden mellan 

de oflaggade och flaggade samt hur exkludering av flaggade kan tänkas påverka en potentiell 

investerares abnormala avkastning. Den andra Tabellen (Tabell 4.11) består av tre portföljer som 

byggdes utifrån kontrollvariablerna noteringsår och börsvärde dag 1. Portföljernas uppbyggnad 

följer de av Gompers och Lerner (2003), Chopra och Miglani (2018) samt Lyon och Barber 

(1999) framställda modeller för portföljuppbyggnad. Detta illustreras av Chopra och Miglani 

(2018) som delar in sin portfölj i jämnviktade deciler. Dock med angivet urval var det mer 

relevant för denna studie att dela in företagen i kvartiler. Därav har portföljer som konstruerats 

delats in enligt följande.  

  

   (1) Fördelning av flaggade samt oflaggade i separata grupper 

   (2) Fördelning i kvartiler som sedan viktas baserat på dess börsvärde dag ett på marknaden 

   (3) Fördelning baserat på respektive börsnoterings år.  

 

I tidigare forskning har man fördelat in företag i jämnviktade delar baserat på dess börsvärde. 

Detta resulterar i att små företag får mindre inflytande och stora företag får väldigt mycket 
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inflytande. Eftersom denna studies urval består av en betydande del Micro och Small cap företag 

och ett mindre antal Large cap företag, detta ledde till att Large cap företagen fick ett väldigt 

stort inflytande över den anormala avkastningen som presenterades. För att motverka detta 

problem logaritmerades börsvärdet dag 1 vilket resulterade i en normalfördelning på portföljen. 

En ytterligare anledning till att börsvärdet logaritmeras är att hålla enlighet med andra 

undersökningar genomförda i denna studie. Författarna benämner hädanefter denna typ av 

portföljer som “DFS-portföljer”. 

3.8 Statistiska test 

Vid undersökning av huruvida det föreligger ett statistiskt säkerhetsställt samband mellan 

manipulerande företag samt långsiktig anormal avkastning, har först flera bivariata 

korrelationstest genomförts i SPSS. Detta för att undersöka huruvida det föreligger en långsiktig 

korrelation mellan enbart BHAR samt M-score. Därefter har liknande korrelationstest 

genomförts för att undersöka de viktade portföljerna. Utöver det har regressionsanalys samt 

kontroll av regressionsmodellen genomförts i ekonomitriprogrammet Eviews för att undersöka 

kontrollvariablernas påverkan på beroendevariabeln. 

3.8.1 Regressionsanalys OLS 

För att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan den beroende variabeln samt de 

oberoende variablerna genomfördes ett Ordinary Least Squares-test även kallat OLS. Testet 

minimerar summan av de kvadrerade avvikelserna för att på så sätt få en regressionslinje som 

bäst beskriver sambanden mellan X och Y -variabeln. OLS-testet är det vanligaste testet vid 

regressionsanalys. (Brooks, 2008)  

 

Gauss-Markov antagandet förklarar att, för att ett OLS-test överhuvudtaget ska vara möjligt samt 

ge rimliga resultat så måste den insamlade datan uppfylla ett antal antaganden. (Studenmund, 

2017) 

 

(1) Regressionsmodellen är linjär, korrekt specificerad samt har en felterm.  

Detta innebär att den beroende variabeln (𝑦𝑖) måste kunna skattas utifrån en linjär 
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ekvation bestående av en uppskattad konstant (𝛽0) som är interceptet i y-axeln, en eller 

flera oberoende variabler(𝑥𝑖)som antar lutningen(𝛽𝑖) samt en felterm (𝜖𝑖). Detta leder till 

formeln 3.4 som presenteras nedan. Kan inte denna ekvation skattas så kan inte heller 

OLS-modellen användas för att hitta ett samband, även om det existerar (Studenmund, 

2017). För att undersöka huruvida datan är linjär eller inte har vi genomfört ett Ramsey’s 

Reset test för att kontrollera regressionsmodellen. 

 

(2) Feltermenas medelvärde är lika med noll, (𝜖𝑖)=0.  

Detta antas bara ske rent matematiskt när urvalen närmar sig oändligheten. För ett urval 

som inte är enormt så är det inte heller troligt att medelvärdet av feltermerna kommer 

anta ett värde som är exakt noll. Antagande (2) kan därför antas uppfyllas så länge 

ekvationen har en konstant som skär y-axeln (Studenmund, 2017). Då ekvationen har en 

uppskattad konstant,(𝛽0), så uppnås därmed antagande (2). 

 

(3) Feltermerna(𝜖𝑖) har en konstant varians.  

Innebärande att variansen på feltermerna är lika stora oberoende av de stokastiska 

variablerna. Råder detta så innebär det att feltermerna är homoskedastiska, motsatsen 

hade varit om feltermerna var heteroskedastiska (Studenmund, 2017). Detta kontrolleras 

genom ett homoskedasticitetstest. 

 

(4) De oberoende variablerna(𝑥𝑖) får icke korrelera med varandra. 

Skulle de oberoende variablerna till hög grad korrelera med varandra så går det inte att 

avgöra om den beroende variabeln korrelerar med de oberoende eller inte. Skulle detta 

fenomen inträffa så råder det en multikollinearitet, OLS-modellen kan då inte tillämpas 

(Studenmund, 2017). Detta undersöks genom ett multikollinearitetstest.  

 

(5) Feltermerna (𝜖𝑖) är normalfördelade.  

Detta antagande är inget krav för att OLS-modellen ska fungera utan appliceras nästan 

enbart vid för att hypotesprövning för att öka reliabiliteten av testerna (Studenmund, 

2017). För kontroll av detta genomförs ett Jarque-Bera test.   
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(6) De oberoende variablerna är icke korrelerade med feltermen (𝜖𝑖)  

Då det är allmänt vedertaget att anta att feltermerna inte är korrelerande med de 

oberoende variablerna (Studenmund, 2017) så väljer författarna att följa denna praxis och 

ser därför det 6:e antagandet som uppfyllt. 

 

(7) Urvalets observerade feltermer (𝜖𝑖)är icke korrelerade med varandra.  

Detta antagande riskerar bara att brytas när de oberoende variablerna mäts vid olika 

tidpunkter (Studenmund, 2017). Då undersökningen enbart tittar på oberoende variabler 

mätta vid samma tidpunkt, datumet för genomförd börsnotering, så risker detta antagande 

inte att brytas och är därför automatiskt uppfyllt. 

 

Om alla dessa antagande är uppfyllda innebär det att OLS-testet bör ge verklighetstrogna resultat 

och kan därefter ställas upp enligt formeln för den multipla regressionen: 

 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2+. . . +𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜖𝑖                                          (3.4)                                 

3.8.2 Ramsey’s Reset Test 

Testet undersöker huruvida en linjär regressionsmodell är det bästa sättet att undersöka ett 

möjligt samband mellan de beroende och oberoende variablerna. Testet genomförs i Eviews där 

den oberoende variabeln ställs mot de oberoende för att se om datan uppfyller OLS-modellens 

första antagande. Testet tilldelas ett p-värde där ett värde under den kritiska gränsen på 0,05 

innebär att nollhypotesen förkastas och en linjär regressionsanalys då inte är den bästa 

undersökningsmetoden (Brooks, 2008). 

 

H0: Datan är linjär och en linjär regressionsanalys är den bästa undersökningsmetoden.  

H1: Datan är inte linjär och en linjär regressionsanalys är då inte den bästa 

undersökningsmetoden. 

3.8.3 Jarque-Bera 

För att uppfylla OLS-modellens femte antagande, att feltermerna ska vara normalfördelade, 

genomförs ett Jarque-Bera test i enlighet med Brooks (2008). Testet ställer upp residualerna för 
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urvalets observerade BHAR i ett försök att få en symmetrisk normalfördelning. Den kritiska 

gränsen för p-värdet sätts till 0,05. Även Jarque-Bera testet genomfördes i Eviews där 

nollhypotesen ställdes upp enligt nedan: 

 

H0: Feltermerna är inte normalfördelade. 

H: Feltermerna är normalfördelade. 

3.8.4 Multikollinearitet 

Multikollinearitet förekommer när en eller flera oberoende variabler korrelerar med varandra. 

Enligt Gauss-Markovs fjärde antagande får oberoende variabler som korrelerar med varandra 

inte finnas med då dessa kommer förskjuta värdet på regressionslinjen samt ge undersökningen 

ett större konfidensintervall (Brooks, 2008). För att undersöka om multikollinearitet existerar, 

genomfördes tester i SPSS där ett kritiskt värde för variansinflationsfaktorer, VIF, sätts till 10. 

Detta innebär att så länge VIF-värdet understiger 10 för samtliga oberoende variabler så 

förekommer det ingen multikollinearitet (Abaci et al. 2020) 

3.8.5 Homoskedasticitet 

För att uppfylla det tredje antagandet för OLS-modellen så måste residualerna av urvalet vara 

homoskedastiska. Det vill säga att residualerna måste vara konstanta för att en regressionslinje 

ska kunna appliceras (Brooks, 2008). Detta testas genom ett “Whites test” via Eviews som ställer 

upp nollhypotesen enligt nedan. Där ett kritiskt värde på över 0,05 innebär att nollhypotesen 

förkastas. 

H0: Feltermerna är homoskedastiska 

H1: Feltermerna är inte homoskedastiska  

3.8.6 Tvåsidigt t-test 

Det tvåsidiga t-testet appliceras på de hypotetiska portföljerna för att påvisa huruvida en 

signifikant skillnad finns mellan stickproven. Detta för att med en 95 procentig säkerhetsnivå 

kunna se om avkastning skiljer sig åt mellan portföljerna (Körner & Wahlgren 2015). Testen 

görs i det tidigare nämnda statistikprogrammet SPSS. 
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3.8.7 Förklaringsgrad, R 

Determinationskoefficienten eller den så kallade förklaringsgraden tas fram vid varje 

regressionsmodell och definierar till vilken grad den linjära regressionen kan förklaras av de 

jämförda variablerna. Detta genom att mäta hur stor andel av den totala variationen av den 

beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablernas påverkan under förutsättning 

att linjärt samband existerar (Körner & Wahlgren 2015). 

 

Denna studie utgår i huvudsak från den justerade determinationskoefficienten då detta test tar i 

beaktning antalet variabler som ingår i regressionsanalysen. Detta för att 

determinationskoefficienten brukar öka när fler variabler läggs till i regressionen som kan ge en 

skev bild av förklaringsgraden (Körner & Wahlgren 2015). 

3.8.8 Kausalitet 

Studien har ett stort antal kontrollvariabler för att kunna kontrollera att det potentiella 

orsakssambandet mellan M-score och BHAR kan anses säkert. Studien har gjort omfattande 

kontroller och statistiska tester utifrån tidigare nämnda kontrollvariabler som samtliga har 

använts i tidigare forskning inom ämnet. Författarna anser därmed att kausaliteten gällande M-

score potentiella koppling till BHAR kan studeras väl med vald metod. Det ska dock påpekas att 

det ej går till 100 procent att utesluta att någon okänd variabel påverkar regressionen. Det som 

minskar denna risk är det stora antalet tidigare beprövade kontrollvariabler som användes i 

studien. 

3.9 Metodkritik 

Överlag anser författarna att studien uppnår kriterierna för validitet samt reliabilitet med den 

valda metoden. Författarna har löpande genom metoddelen beskrivit studiens tillvägagångssätt 

och arbetssätt utförligt för att öka replikerbarheten för framtida studier. Vidare har de 

regressionsanalys-test som genomförts säkerställt en god mätningsvaliditet och reliabilitet. 

Resultaten och eventuella förändringar som behövdes göras för att uppfylla de olika antaganden 

presenteras i resultatkapitlet. Dock vill författarna påpeka som i alla studier att svagheter finns i 

den valda metoden och belysa dessa.  
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3.9.1 Applikationen av BHAR 

Applikationen av BHAR kan kritiseras då aktiepriset vid börsnoteringen inte har hunnit 

stabiliserats. Hougue et al (2001) argumenterar för att det ofta krävs en stabiliseringstid på tjugo 

dagar för aktiemarknaden för att ge mer representativ bild av företagets faktiska börsvärde. 

Därefter bör man börja beräkna den långsiktiga avkastningen med nollpunkten från det att tjugo 

dagar har gått från börsnoteringen. Asquith, Jones och Kieschnick (1998) argumenterar dock för 

användningen av både aktiepriset första dagen, för att fånga underprissättningen, och aktiepriset 

efter stabilisering bör användas. Vi anser att då övervärderade företag kan användas för att 

prognostisera den långsiktiga avkastningen, så är det valda tillvägagångssättet med att använda 

aktiepriset första dagen relevant för att studera hypotesen. 

3.9.2 M-Score användandet vid IPO:er 

Vid en börsintroduktion sker ofta relativt stora förändringar i ett företags balansräkning vilket 

möjligen kan påverka M-score som söker efter orimligt stora förändringar mellan två tidpunkter i 

företags finansiella information. Ett mått som möjligen kan påverkas mycket av en IPO är AQI 

då detta baseras på omsättningstillgångar som kan förändras markant vid en IPO. Detta kan i sin 

tur resultera i att ett företag möjligen kan flaggas felaktigt. För att minska felflaggningar har som 

tidigare nämnt en winsorisering använts för att minska just AQI extremvärdes utfallspåverkan.  

 

Det som också kan tilläggas angående användning av M-score är att den endast tittar på två 

tidpunkter. Detta gör att M-score inte tar data i beaktning från andra perioder och gör det svårare 

identifiera trender som sträcker sig över längre perioder. Det kan således argumenteras för att det 

finns en svaghet i studien då den endast inkluderar T-1 och T0. För kunna få en blick om 

manipulation sker åren inför en börsnotering skulle M-score även behöva beräknas för flera år 

innan IPO:n sker. Författarna har valt på grund av tids- och resursbegränsningar att ej göra detta 

men det kan vara intressant för framtida studier att titta närmare på T-3 och T-2, för att 

identifiera företag som manipulerat långt innan sin börsnotering. Dock är informationen ofta 

väldigt svårfunnen eller otillräcklig vilket gör det svårt att studera denna typ av hypotes. Då vi 

anser att flaggade företag är övervärderade då deras finansiella rapporter har blivit manipulerade 

och värderas därefter, så är metoden som innefattar T-1 och T0 högst relevant för att lyckas 

identifiera sagda hypotes. 
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Det kan även uttryckas att M-score som modell är problematisk. M-score har en tillsatt brytpunkt 

på -1,78 där företag som ligger över eller under delas in i två delar. Detta resulterar i att ett 

företag som får ett M-score på -1,79 inte blir flaggat för manipulation medan ett annat med en 

M-score på -1,77 blir flaggat. M-score är ett fördelningsverktyg och kan inte användas som en 

skala för graden av manipulation. Graden av manipulation hade varit av intresse då det hade varit 

enklare att kunna se ett potentiellt samband mellan hög grad av manipulation samt svag 

långsiktig avkastning. Dessvärre finns det inte till författarnas kännedom ett tillförlitligt verktyg 

som uppfyller de kriterierna. Därav anses M-score som mest lämplig för att uppfylla studiens 

syfte. 

3.9.3 Källkritik 

De databaser som använts har i denna studie visat sig till viss del bristfälliga. Orbis som 

visserligen är en väl erkänd databas för akademisk användning, har dock i denna studie 

kontinuerligt misslyckats med att samla in data från företags årsredovisningar. Det går således att 

rikta en del kritik mot användandet av Orbis som databas. Detta har försökts motverkas genom 

att komplettera ofullständiga finansiella rapporter genom att data har hämtats från respektive 

företags årsredovisningar, där stor mängd eller all data saknas. Då Orbisdatan inte var helt 

fullständig genomfördes ett flertal stickprov för att kontrollera om årsredovisningarna för 

stickprovsföretagen stämde överens med Orbisdatan. Stickproven stämde helt överens. Då ett 

flertal börser enbart höll data i fem år så behövdes tidigare år kompletteras. För att hålla det 

konsekvent ansågs det mer rimligt att använda Yahoo Finance än respektive börs. Anledningen 

till valet av Yahoo Finance och inte respektive börs var dels dess lättillgänglighet men även 

tillgången till all aktiedata samlad på samma plats. Dock kan valet av Yahoo Finance anses 

problematiskt då det är en publik andrahandsdatabas. Trots ovanstående nämnda svagheter hos 

databaserna så anser vi att studien uppnår en hög validitet då en såpass stor mängd data har 

kompletterats och kontrollerats genom förstahandskällor såsom företagens egna 

årsredovisningar. 
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4. Resultat 

I resultatkapitlet presenteras först resultaten av den deskriptiva datan författarna har tagit fram 

från det inhämtade materialet. Därefter presenteras genomförda beräkningar för prövning av 

författarnas nollhypotes.  

4.1 Deskriptiv Statistik av Urvalet 

 

Tabell 4.1: M-Score 

Denna tabell presenterar antalet flaggningar som har gjorts på urvalet med hjälp av M-score. Företag med en M-

score över -1,78 har markerats som flaggad. Att bli flaggad innebär att bli identifierad för att vara en potentiell 

manipulerare av finansiella rapporter. 

 

 

Av de 354 företagen som det har gått att hämta fullständig data från, har M-score beräknas enligt 

formel 2.1-2.2 där ett värde större än -1,78 innebär att det finns en stor risk att företagen 

manipulerar sina siffror. Efter genomförda beräkningar har totalt 95 av 354 företag flaggats som 

möjliga manipulatörer, resultatet innebär att 26,8 procent av alla undersökta företag flaggats för 

risk för manipulation. Enligt tabell 4.1 presterade de oflaggade företagen bättre än de flaggade i 

genomsnitt med 18,4 procentenheter 

 

 

Tabell 4.2: BHAR 

Här presenteras antalet företag vars BHAR var antingen positiv eller negativ. När företag har en positiv BHAR 

innebär det att företaget presterat bättre än valt marknadsindex. När ett företag har en negativ BHAR innebär det att 

de har presterat sämre än marknadsindex. Att bli flaggad innebär att bli identifierad för att vara en potentiell 

manipulerare av finansiella rapporter. 
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Av de granskade företagen hade 201 företag, 56,8 procent av urvalet, en genomsnittlig negativ 

relativ avkastning mot marknaden. Genomsnittlig BHAR för samtliga observationer ligger på 

0,15 procent. Det som kan observeras är att företag som flaggas för manipulation oftare har en 

negativ BHAR än de oflaggade. 

 

Tabell 4.3: Storlek efter Marknadsvärde i tusentals euro 

Denna tabell visar företagens storlek baserat på dess marknadsvärde. Följande indelning i Micro cap, Small cap, 

Mid cap och Large cap baseras på indelningsmåtten där Micro cap: >250 Miljoner euro, Small cap: 250 Miljoner 

euro <2 Miljarder euro, Mid cap: 2 Miljarder euro< 10 Miljarder euro, Large cap: > 10 Miljarder euro. Vidare 

presenteras andelen flaggade per storleksgrupp. Att bli flaggad innebär att bli identifierad för att vara en potentiell 

manipulerare av finansiella rapporter. 

 

 

Den genomsnittliga marknadskapitaliseringen efter första avslutad handelsdag låg på cirka 740 

miljoner euro. Spridningsintervallen på observerade företagens marknadskapitalisering är relativ 

stor. Från ett minsta värde på 5,4 miljoner euro, till ett största värde på 15 miljarder euro. Det 

som kan utläsas från tabellen ovan är att andelen flaggade företag ökar i de lägre 

marknadskapitaliseringsklasserna. Majoriteten av de studerade företagen kan kategoriseras som 

antingen Micro eller Small cap företag. Dessa utgör över 90 procent av det totala urvalet. Det 

kan därmed vara svårt att analysera urvalet gällande Large och Mid cap företag i studien. 
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Tabell 4.4: Urval per År 

I denna tabell presenteras antalet företag som genomförde en IPO ett visst år. Vidare presenteras andelen flaggade 

samt oflaggad för respektive år. Att bli flaggad innebär att bli identifierad för att vara en potentiell manipulerare av 

finansiella rapporter. 

 

 

Studien sträcker sig över en 6-årsperiod mellan 2012–2017. Majoriteten av observationer (98 

procent) ligger mellan åren 2013 till 2017. Detta gör att det kan vara svårt att studera 2012 

enskilt. Det som tydligt kan urskiljas i tabellen ovan är att den andel av företag som flaggas för 

manipulation minskar successivt för varje år. 2013 flaggades 28,6 procent av de observerade 

företagen jämfört med 2017 då endast 20,3 procent flaggades för manipulation.  

 

Tabell 4.5: Marknad 

I denna tabell presenteras de marknader där företag genomförde sin börsintroduktion. Vidare presenteras andel 

flaggade och oflaggade på respektive börs. Att bli flaggad innebär att bli identifierad för att vara en potentiell 

manipulerare av finansiella rapporter 

 

 

Londonbörsen är den största noterningsbörsen med hela 128 noteringar enligt tabell 4.5. För att 

möjliggöra en jämförelse mellan dom olika börserna har de delats in i grupper som visas i 
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tabellen ovan där samtliga Nasdaq och Euronext börser har satts ihop för att bilda större 

noteringsbörser. Det som kan ses utifrån flaggning kopplat till börs är att flaggningen är ganska 

jämnt utspridd och majoriteten ligger runt att en fjärdedel av dess företag har flaggats. Det som 

kan noteras är att två börser sticker ut, Londonbörsen där 33,6 procent företagen flaggades för 

manipulation samt Nasdaq där endast 17,5 procent flaggades för manipulation. 

 

Tabell 4.6 Antal Företag per Sektor 

I denna tabell presenteras antalet företag per sektor. Vidare presenteras andelen flaggade samt oflaggade på 

respektive sektor. Att bli flaggad innebär att bli identifierad för att vara en potentiell manipulerare av finansiella 

rapporter. 

 

 

Nio olika sektorer har studerats, den största som utgör 18,3 procent av observationerna som är 

Property and Business Services. Ur tabell 4.6 går det att notera att det skiljer sig en del mellan 

sektorerna kopplat till risken för manipulation. Av de undersökta sektorerna sticker Travel. 

Personal & Leisure ut med minst antal flaggade på 15,4 procent. Property and Business Services 

får störst andel flaggningar på 36,4 procent. 

 

Tabell 4.7 Ålder på företagen vid genomförandet av börsnoteringen 

I denna tabell presenteras antalet företag per åldersgrupp uppdelat i ett 5-årsintervall upp till 25 år. Företag som är 

26 år eller äldre ingår i samma årsintervall. Vidare illustreras antalet flaggade samt oflaggade företag per 

åldersgrupp samt hur stor del åldersgruppen utgör av det totala urvalet. Att bli flaggad innebär att bli identifierad 

för att vara en potentiell manipulerare av finansiella rapporter. Ålder på företagen är mätta som datumet för 

börsnoteringen minus datumet för grundandet av företaget.  
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Av tabellen ovan går det att utläsa att den stora majoriteten av företagen som genomför 

börsnoteringar är relativt unga. Då 55,9 procent av företagen i urvalet är 10 år eller yngre vid 

tillfället för sin IPO kan det konstateras att majoriteten av företagen i undersökningen är relativt 

unga. Vidare sticker åldersgrupperna 16–25 då väldigt få av företagen blir flaggade för 

manipulation. 

4.2 Korrelationstest

 

Tabell 4.8 Korrelationsmatris 

Denna tabell presenterar ett enkelt bivariat korrelationstest mellan BHAR samt variabeln Flaggade. BHAR visar på 

den långsiktiga anormala aktieutvecklingen för företaget gentemot marknadsindex. Att bli flaggad innebär att bli 

identifierad för att vara en potentiell manipulerare av finansiella rapporter. 

  

I korrelationsmatrisen har enbart det totala urvalet flaggade företag testats gentemot det totala 

urvalet icke flaggade. Inledningsvis undersöks de båda urvalen utifrån sin originella data, vilket 

genererat BHAR. Efter ett bivariat korrelationstest kan det konstateras att det finns ett statistiskt 

säkerhetsställt samband (0,018) mellan BHAR och Flaggade. Testet visar på en negativ 

korrelation på -0,125* som innebär att flaggade företag har en sämre BHAR. Huvudhypotesen 
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stärks med detta test men kan inte anses förklaras då kontrollvariabler ej tagits i beaktning. 

Nollhypotesen kan ej förkastas. Därför genomfödes även en regressionsanalys. 

4.3 Regressionsdiagnostik 

För att en regressionsanalys ska kunna ge en korrekt bild samt säkerställa en god 

mätningsvaliditet samt reliabilitet och se om den linjära regressionsmodellen är rätt val av 

undersökningsmetod genomfördes regressionsdiagnostik. Detta i syfte att uppfylla OLS-

antagandena för att på så sätt bestyrka validiteten av resultatet.  

4.3.1 Ramsey’s Reset Test 

Som det går att urskilja från bilaga 5 visar Ramsey Reset testet på en signifikansnivå på 0,58 

vilket är större än det kritiska värdet på 0,05. Nollhypotesen kan därför accepteras och 

förhållandet mellan variablerna anses därför vara linjärt. En linjär regressionsanalys är därmed 

det bästa valet för undersökningen vilket stämmer överens med OLS-modellens grundantagande.  

4.3.2 Jarque-Bera Test 

Jarque-Bera testet visar enligt bilaga 6 en signifikansnivå på 0,0. Då detta är under den kritiska 

gränsen på 0,05 förkastas nollhypotesen om att residualerna skulle vara normalfördelade. Istället 

accepteras mothypotesen, residualerna i undersökningen är inte normalfördelade. Trots att detta 

strider mot antagandet av Gauss-Markov att residualerna måste vara normalfördelade så menar 

Brooks (2008) på att när urvalet är tillräckligt stort så blir detta antagande obetydligt. I och med 

att urvalet är tillräckligt stort så kommer “regressionsanalysen asymtomatisk följa en lämplig 

fördelning, även om residualerna inte är normalfördelade” - Brooks (2008, s.164). Då vår studie 

har ett stort urval kan det därför undantas från antagandet om att residualerna måste vara 

normalfördelade. Det kan därför i enlighet med Brooks förkastas och OLS-modellen anses ge ett 

tillförlitligt resultat.  

4.3.3 Multikollinearitet Test 

Testet genomfördes i SPSS och framgår av bilaga 3. Som tidigare nämnt sattes den kritiska 

gränsen för testet vid en VIF-gräns på över 10. Enligt bilaga 3 framgår det att det högsta värdet 
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antar en VIF på 1,67 vilket är långt under den kritiska gränsen. De undersöka kontrollvariablerna 

har alltså ingen multikollinearitet och urvalet uppfyller därför OLS-modellens fjärde antagande.   

4.3.4 Homoskedasticitet Test 

Det sista testet som genomfördes för att påvisa undersökningens validitet samt att uppfylla 

Gauss-Markov antagandet var Whites test för att undersöka om residualerna var 

homoskedastiska eller heteroskedastiska. Testet genomfördes i Eviews vilket framgår av bilaga 

4. Resultatet av testet visar på en signifikansnivå på 0,66 vilket är högre än det kritiska värdet på 

0,05. Nollhypotesen accepteras därför och residualerna anses vara homoskedastiska, det sista 

antagandet är därmed uppfyllt.   

4.3.5 Sammanfattning Regressionsdiagnostik  

Dessa test har visat att det går att dra korrekta statiskt säkerställda slutsatser och resultat från den 

genomförda regressionsanalysen. Vidare har testen säkerställt att regressionsanalysen uppfyller 

en hög reliabilitet och validitet då alla OLS-antaganden blir bemötta.  

4.4 Regressionsanalys 

I nedanstående kapitel presenteras resultaten från regressionsanalysen med extremvärden samt 

utan extremvärden. 

4.4.1 Multipel Regressionsanalys med extremvärden 

Utifrån bilaga 1 där extremvärden ej har exkluderats kan resultatet från den första 

regressionsanalysen utläsas. Resultatet visar på att flera dummyvariabeler korrelerar med BHAR. 

Dock visar analysen på att varken Flaggade eller någon av de kontrollvariabler som Ritter 

nämner korrelerar med BHAR. Huvudhypotesen angående att företag som manipulerar sina 

siffror i samband med sin IPO ska prestera sämre på lång sikt går därför inte att bevisa. 

Nollhypotesen accepteras därför om att manipulation inte har någon korrelation med långsiktig 

avkastning då variabeln Flaggade får en signifikans på 0,5292 (Bilaga 1). 
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4.4.2 Multipel Regressionsanalys utan extremvärden 

 

Tabell 4.9 Winsoriserad regressionsanalys 

I tabell 4.9 presenteras resultatet av regressionsanalysen. Där År, Börs samt Sektor endast är med för att kontrollera 

multikollinearitet. Flaggade tas upp för att undersöka huvudhypotesen. Att bli flaggad innebär att bli identifierad för 

att vara en potentiell manipulerare av finansiella rapporter. Logaritmerad ålder är den normalfördelade åldern för 

företagen. Logaritmerad storlek är den normalfördelade storleken för företagen. Riktningskoefficient beskriver i 

vilken grad och riktning som variabeln överensstämmer med BHAR. P-värde är till vilken nivå av statistisk säkerhet 

som resultatet visar, där en ett lågt P-värde innebär ett säkrare resultat. Förklaringsgraden beskriver till vilken nivå 

de oberoende variablerna kan förklara den beroende variabeln. Sig illustrerar till vilken nivåvariabeln är signifikant 

korrelerade med BHAR.  
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Regressionsanalysen genomfördes även utan de extremvärden som SPSS identifierat enligt 

bilaga 7. Den winsoriserade regressionsanalysen, som syns ovan, visar att flera oberoende 

variabler korrelerar med BHAR. De mest intressanta av dessa är: flaggade företag samt den 

logaritmerade storleken av företagen. Den logaritmerade storleken av företagen får en 

signifikant positiv korrelation på 0,141577* vilket innebär att IPO företag presterar bättre på lång 

sikt ju större marknadsvärdet är vid tillfället för IPO:n. Slutligen får variabeln Flaggade en 

signifikant negativ korrelation på -0,179893*. Nollhypotesen kan därför förkastas vilket innebär 

att företag som genomför manipulation i samband med sin IPO statistiskt säkerhetsställt presterar 

sämre på lång sikt än de som inte genomför manipulation vid tidpunkten för börsnoteringen. 

Regressionsanalysen fick en förklaringsgrad på 18,2 procent och en justerad förklaringsgrad på 

12,8 procent. Detta visar att cirka 12,8 procent av värdet på BHAR kan förklaras av de 

oberoende variablerna.   

4.5 Portföljstudie Resultat 

Tabell 4.10 Jämförelse-Portföljer 

I tabellen nedan finns tre olika portföljer. Dessa är indelade i Oflaggade, Flaggade och Samtliga IPO:er. Samtliga 

IPO:er består av hela urvalet i studien. Den Oflaggade portföljen består enbart av oflaggade företag. Den Flaggade 

portföljen består enbart av flaggade företag. Årspalterna representerar företagens börsnoteringsår samt dess 

anormala avkastning 3 år framåt. Att bli flaggad innebär att bli identifierad för att vara en potentiell manipulerare 

av finansiella rapporter. BHAR mäter den långsiktiga anormala avkastningen. 

 

 

I jämförelse-portföljerna bör det först lägga märkes till att samtliga IPO:er har en genomsnittlig 

BHAR på 0,0005. Den Oflaggade portföljen resulterade i en BHAR på 0,0597, vilket innebär en 

bättre långsiktig anormal avkastning med 5,92 procenenheter när flaggade företag exkluderas. 
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Det bör även läggas märke till att portföljen Oflaggade presterar bättre fyra år av fem i 

jämförelse med Samtliga IPO:er som presterade bättre 2013. Vidare ses en tydlig trend där år 

2016 och 2017 presterar betydligt sämre än tidigare år. 

 

Tabell 4.11 DFS-Portföljer med Logaritmerade värden på börsvärde 

I tabellen nedan exemplifieras användning av M-score i tre olika portföljer. Samtliga tre portföljer är uppdelade i 

kvartiler efter logaritmerat börsvärde samt år. BHAR studeras i samtliga portföljer där genomsnittliga BHAR 

presenteras per år och kvartil. Årspalterna representerar företagens börsnoteringsår samt dess anormala avkastning 

3 år framåt. Företagen presenteras i storleksordning efter logaritmerat börsvärde där kvartil 1 är minst och kvartil 4 

är störst. Det tre olika portföljerna är: Oflaggade som endast består av företag som ej har flaggats, Flaggade företag 

som endast består av företag som flaggats och Samtliga IPO:er som består av samtliga observationer i studien. Att 

bli flaggad innebär att bli identifierad för att vara en potentiell manipulerare av finansiella rapporter. BHAR mäter 

den långsiktiga anormala avkastningen. 

 

 

För att exemplifiera byggdes DFS-Portföljerna. Portföljerna innehåller variabler som har ett 

signifikant samband baserat på regressionsanalysen (Tabell 4.9). När vi tittar direkt på 

differensen mellan de Oflaggade och Flaggade portföljerna ser vi en markant skillnad på 20,73 

procentenheter. Detta tyder konkret på att de flaggade företagen försämrar den potentiella 

prestationen på de byggda portföljerna med Samtliga IPO:er. Samtliga IPO:er innehåller hela 
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urvalet oavsett flaggning och har en genomsnittlig BHAR på 1,8 procent. Därav är det relevant 

att ta i beaktning vilken effekt en exkludering av de flaggade företag kan ha. Skillnaden mellan 

Samtliga IPO:er och den Oflaggade portföljen är 5,42 procentenheter. Detta pekar på att en 

exkludering av flaggade företag kan förbättra investerares potentiella avkastning.  

 

Ett t-test genomfördes för att kontrollera att det fanns en signifikant skillnad mellan de olika 

portföljerna varav resultatet visar en signifikant skillnad. (Bilaga 9). Vidare av intresse är att de 

övre kvartilerna, 3 och 4, presterar bättre gentemot de undre kvartilerna, 1 och 2. 

5. Analys och diskussion 

I Analys och diskussionsdelen har resultatet från den empiriska datan analyserats samt 

diskuterats utifrån tidigare nämnda teorier och forskning. Detta för att kunna uppfylla studiens 

syfte.  

5.1 Beroende variabel, BHAR 

Vår studie har visat att genomsnitts BHAR för de granskande IPO företagen låg på 0,15 procent. 

Detta är högre än tidigare forskning, som har visat att den genomsnittliga BHAR låg på -19,8 

procent (Ritter 1999). Det ska dock sägas att i Ritters senaste uppdaterade data från 2020 kan ett 

trendbrott ses som liknar mer denna studies resultat där BHAR för de senaste åren mellan 2001–

2018 låg på 0,2 procent (Ritter, 2020). Även om Ritters funna trendbrott kan identifieras i denna 

studie och stärka att det faktiskt sker, kan inget uttalas om varför det sker och bör därför studeras 

närmare i framtida forskning. 

 

Överlag fann vår studie att majoriteten av IPO företagen presterade under marknadsindex. Av de 

354 observationer hade 201 en negativ BHAR (57 %). Det som kan sägas av studiens resultat är 

att den stämmer väl överens med vad tidigare forskning har funnit angående IPO:ers långsiktiga 

prestation med BHAR. Detta tordes kunna hänföras till Millers (1977) hypotes att företag vid 

introduktion övervärderas på grund av “The Divergence of Opinion Hypothesis” som senare 

resulterar i en marknadsjustering av aktiepriset i framtiden. Ritter (1998) menar med 

“Divergence of Opinion Hypothesis” att på grund av den avsaknaden av fullständig information 
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kommer det vara de optimistiska investerarna som investerar i IPO:er. Detta resulterar i att det är 

optimisternas förväntningar som prissätter aktien på marknaden.  

5.2 M-score 

Det var ett stort antal företag som blev flaggade i vår studie, 95 av 354, 26,8 procent. Beneish et 

al (2013) får att 17,4 procent av hans undersöka företag blir flaggade och menar på att detta är ett 

högt antal. Vidare menar Beneish et al (2013) att M-score avsiktligt flaggar fler då kostnaden att 

flagga falsk negativa är högre än falsk positiva. Det höga antalet flaggade i denna studie kan 

även påverkas av det faktum att det genomförts en börsnotering. El Diri (2018) påstår att det 

finns en högre tendens för företag att manipulera vid en IPO då det finns ett starkt 

kapitalmarknadsmotiv. Även Darrough och Ragan (2005) hittade att ett flertal företag 

manipulerar vid sin IPO för att ange felaktiga finansiella rapporter i syfte för att bli högre 

värderade. Det finns således ett flertal argument som förklarar denna studies höga antal flaggade 

företag i jämförelse med Beneish et al (2013).  

 

Vår studie fann att antalet företag som flaggades för manipulation minskade desto närmare i 

tiden som de observerades. Beneish et al (2013) upptäckte i likhet med denna studie att färre och 

färre företag tenderar att flaggas ju närmare i tiden företagen studeras. Detta kan bero på att 

företagen blir bättre på att dölja sin redovisningmanipulation (Beneish et al, 2013) snarare än att 

det är färre som genomför manipulation av sina räkenskaper idag än för några år sedan. 

Fortsättningsvis med tanke på att användandet av Beneish M-score i samband med 

börsnoteringar inte är välbeprövat, kan det leda till att effektiviteten av modellen att identifiera 

manipulatörer vid en börsnotering bör ses med viss skepsis. Exempelvis gällande effekten av 

kapitalet, som anskaffas under börsnoteringen, där inverkan på formeln är okänd. Eftersom 

studien dock inte berör effektiviteten, i en teknisk mening, av M-score vid en börsnotering är det 

inte möjligt att uttala sig om dess påverkan på antalet flaggningar. Det bör likväl tas i beaktning 

att M-score kan flagga ett större antal företag i samband med IPO:er. Det är således rimligt att 

antalet flaggade är större i denna studie än i tidigare forskning.  

 

Vidare hittades en tydlig signifikant negativ korrelation mellan flaggade IPO företag samt BHAR 

och därmed kan nollhypotesen inte bevisas, varav mothypotesen accepteras, vilket innebär att 
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flaggade företag statistiskt bevisat presterar sämre på lång sikt än de icke flaggade. Både Beneish 

et al (2013) samt Chopra och Miglani (2018) hittade en negativ korrelation men inget signifikant 

samband med långsiktig avkastning och manipulation. De båda fann dock en tendens för att de 

flaggade företagen presterade sämre på aktiemarknaden än de oflaggade. Därmed görs 

bedömningen att skillnaden mellan signifikansen i denna studies resultat och tidigare forsknings 

kan bero på att denna studie specifikt undersöker tidpunkten runt IPO:ns genomförande. 

 

Vid IPO-tillfället finns det rimligen starkare motiv för att maximera sina finansiella rapporter då 

en större mängd kapital kan erhållas eftersom företagen kan värderas högre. En stor del av IPO-

företagen kommer förmodligen använda sig av redovisningsmanipulering för att uppnå 

maximering av redovisat resultat vid börsintroduktionen. Detta kan då leda till att företag som 

manipulerar vid IPO:n blir övervärderade då informationsasymmetrin mellan insiders och 

vanliga investerare växer vilket påverkar beslutsprocessen hos potentiella investerare och andra 

intressenter (El Diri 2018). Detta kan resultera i att ett IPO-företag kan bli felvärderat. Även 

Miller (1977) hypotiserar att större åsikts divergens bör leda till sämre avkastning på lång sikt. 

Från detta går det att argumentera att M-score identifierar företag där det råder hög 

informationsasymmetri, då en manipulation identifierats, vilket leder till att beslutsprocessen av 

investerarna påverkas och åsikterna kring hur företaget bör värderas ökar. Detta i sin tur leder till 

den tendens som identifierats av studien; att manipulerande företag presterar sämre på lång sikt. 

Vidare förklarar Ronen och Yaari (2008) att den sämre långsiktiga avkastningen är på grund av 

att, IPO-företag som genomför maximerande manipulation kommer att resultera i en indirekt 

framtida minimering, eller enklare sagt sämre framtida redovisade resultat. 

 

M-score kan därmed kunna anses användas för att identifiera övervärdering och framtida 

långsiktig aktieprestation vid IPO tillfället eftersom det finns starkare motiv för att maximera 

sina finansiella rapporter. Detta torde leda till en övervärdering vilket illustreras med ett eget 

framtaget exempel nedan: 

 

När företag A manipulerar och maximerar sina finansiella rapporter innan börsnoteringen 

värderas företag A också högre. Detta torde skapa en stor åsikts divergens där optimisterna 

värderar företag A betydligt högre än pessimisterna. Företag A kan inte i längden upprätthålla 
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den fiktiva representationen av sig själva och måste indirekt minimera. Allt eftersom mer 

information tillkommer, närmar sig åsikterna mellan optimisterna och pessimisterna. Då klyftan 

mellan åsikterna är stor eftersom det råder en större övervärdering vid manipulation sjunker 

även aktiepriset mer kraftigt generellt sätt än icke-manipulerade firmor som ger en mer 

representativ bild av sig själva vid IPO tillfället. 

 

Då det vanligtvis råder en stark informationsasymmetri vid börsintroduktioner så avstår även de 

mer informerade investerarna från att köpa aktierna vid detta tillfälle då företaget blir 

övervärderat. Lägg till faktorn redovisningsmanipulation så späds informationsasymmetrin på 

ytterligare. Även om man blir kompenserad för denna risk genom det Rock (1986) nämner, med 

att underprissätta aktierna, så kvarstår det att företaget visat en missvisande bild. Åter till 

Akerlofs (1970) exempel, man vet inte om bilen kommer att fungera eller inte. Likt så vet inte 

den oinformerade investeraren om man kommer få ett manipulerande företag eller inte. Det kan 

bli en sur citron att bita i. 

5.3 Kontrollvariabler och Kausalitet 

Den logaritmerade storleken får en positiv korrelation med BHAR i regressionsanalysen. Med en 

signifikans på 0,0136 (Tabell 4.9) kan vi därför med god säkerhet säga att storleken på 

marknadsvärdet har en betydelse för hur den långsiktiga avkastningen efter genomförd IPO 

kommer att se ut. Resultatet bör dock undersökas närmare då regressionsanalys med den icke-

logaritmerade storleken också genomfördes utan att visa någon signifikant korrelation. Detta kan 

bero på att den icke-logaritmerade storleken varken är normalfördelad eller omkategoriserad till 

en dummyvariabel, vilket innebär att regressionsanalysen i enlighet med Gauss-Markov 

antagandet (Brooks, 2008) inte är lämpligt för variabeln. Det bör även tas i beaktning att Micro 

cap samt Small cap företag är överrepresenterade i studien vilket kan ge analysen en felaktig 

utgångspunkt. Istället för att det är en korrelation med att större företag presterar bättre kan det 

vara så att Micro cap företag generellt sett presterar sämre på grund av att de ofta är relativt 

nystartade och inte har samma etablerade struktur som de större och därmed ofta äldre beprövade 

företagen har i samband med sin IPO. Detta antagande kan ses som mycket rimligt men dock har 

denna studie inte funnit ett signifikant samband mellan företagsålder samt långsiktig prestation, 
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vilket är besynnerligt då Ritter (1991) finner en väldigt stark korrelation mellan företagsålder 

samt långsiktig prestation.  

 

Intressant nog visar undersökningens regressionsanalys på att flera av dummyvariablerna för 

vilket år IPOn genomfördes har en stark signifikant negativ korrelation med BHAR. Detta 

innebär att ju närmare i tiden IPOn genomfördes desto sämre har den presterat på lång sikt. Detta 

skulle kunna kopplas till Ritters (1991) “Window of Opportunity” som argumenterar för att 

företag tenderar att vänta med sina börsnoteringar tills marknaden är tillräckligt lukrativ för att 

genomföra en IPO. I denna studie går det att se en tydlig topp kring 2014 och 2015 då nästan 50 

procent av hela studiens urval noterade sig. Denna topp kan bidra till att regressionsanalysen blir 

signifikant för flera av åren men resultatet bör även ses med viss skepsis, då tidsspannet för 

undersökningen är för kort för att med säkerhet kunna säga något om makroekonomiska trender. 

Den negativa korrelationen kan därmed anses bero på utomstående kortsiktiga faktorer som 

skulle elimineras vid undersökning över ett större tidsspann.  

 

Utifrån studiens kontrollvariabler erhåller vi en förklaringsgrad på 12 procent. Detta innebär att 

med undersökningens alla kontrollvariabler så kan vi förklara den långsiktiga anormala 

avkastningen till 12 procent. Vid en första anblick kan resultatet ses som svagt men i jämförelse 

med tidigare forskning, främst Ritter (1991) som erhåller en förklaringsgrad på 7 procent, kan 

därför resultatet ses som lyckat. I jämförelse med resultatet från korrelationsmatrisen (tabell 4.9) 

och regressionsanalysen (tabell 4.10) kan vi se en tydlig förändring på signifikansnivån mellan 

de “flaggade” och BHAR. Detta beror på att kontroll-variablerna inte togs i beaktning i det 

bivariata korrelationstestet. Vidare anser vi därför efter tidigare genomförd analys samt statiska 

tester att vi kan påvisa en god kausalitet mellan M-score och BHAR. 

5.4 Portfölj 

För att testa M-score mer praktiskt som ett investering verktyg konstruerade författarna en 

hypotetisk portfölj utifrån de framtagna observationerna uppdelade i kvartiler efter logaritmerad 

marknadsstorlek. Det som sedan gjordes var att samtliga företag som flaggats för manipulation 

uteslöts ur portföljen, vilket resulterade i en portfölj med en genomsnittlig BHAR på 7,22 

procent (tabell 4.12). Detta kan jämföras med den genomsnittliga BHAR innan exkluderingen av 
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de flaggade företagen som låg på 1,8 procent (tabell 4.12). Detta kan då ses som ett potentiellt 

exempel med att det faktiskt går att använda sig av M-score i praktiken för att gardera sig 

långsiktigt gällande IPO-investeringar. Det som portföljstudien visade var också att en 

investering i endast flaggade företag skulle resultera i en mycket dålig avkastning med en 

negativt BHAR på -13 procent (tabell 4.12). Detta illustreras även i tabell 4.11 där Jämförelse-

Portföljerna undersöktes och utlsutandet av flagggade företag resulterade i en högre BHAR med 

5,9 procentenheter.  

Dessa exempel kan ses som ett ytterligare argument för att M-score kan hjälpa investerare att 

undvika dåliga långsiktiga IPO investeringar. Rekommendation blir således att undvika att 

investera långsiktigt i IPO:er där företag flaggas för manipulation enligt M-score. Genom ett t-

test av de olika portföljerna konstaterades också att det är en signifikant skillnad mellan den 

genomsnittliga långsiktiga anormala avkastningen på de flaggade företagen gentemot de 

oflaggade. 

 

6. Slutsats 

Slutatsen besvar studiens syfte och frågställning. Vidare presenteras bidrag till existerande 

forskning. Sist läggs det fram förslag till framtida studier inom ämnet. 

6.1 Slutsats och bidrag 

Studiens syfte var att identifiera om det finns en potentiell korrelation mellan manipulation och 

långsiktig avkastning vid IPO:er samt att hitta ett verktyg för investerare, i mening att kunna 

gardera sig mot svaga investeringar. Studien fann att M-score och BHAR hade en signifikant 

negativ korrelation vilket innebär att företag som flaggas för manipulation av sina räkenskaper i 

samband med sin IPO faktiskt tenderar att prestera sämre över en 3-årsperiod. Med detta 

accepterades den av författarnas presenterade mothypotes. Studien besvarade också författarnas 

tes att manipulation kan ses som mer förekommande bland IPO företag än vad som har visats i 

tidigare studier med M-score. Detta kompletterar och förstärker tidigare forskning och teorier om 

att företag är mer benägna att manipulera inför sin börsnotering i ett försök att erhålla mer kapital 
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som ett resultat av den grova övervärderingen som tillkommer av manipulationen. I tillägg kan 

frågan ställas om företagen tar pengar från bordet istället för att som tidigare studier menar på, 

att företag lämna pengar på bordet? 

 

Då det tidigare i studien har argumenterats för att när ett företag manipulerar så ökar även åsikt 

divergensen av den anledningen att informationsasymmetrin mellan informerade investerare och 

icke-informerade investerare ökar, vilket i sin tur leder till att det bildas en allt större klyfta 

mellan de två grupperna av investerarna. Att M-score har en signifikant negativ korrelation med 

BHAR innebär att Millers (1977) “The Divergence of Opinion Hypothesis” stärks. Manipulation 

är dock inte den enda variabeln som kan ses påverka investerarnas åsikter. Houge et al (2001) 

hittade ett antal variabler som kan förklara Millers hypotes. Vi vill därför trycka på att 

manipulation är en förklarande variabel till varför åsikter skiljer sig åt. Därmed kan M-score 

även användas för att minska informationsasymmetrin. Vidare stärker studien att mätning av 

åsikter och dess divergens är instrumental för att prognostisera långsiktig anormal avkastning. 

 

För att tydligt påvisa korrelationen mellan M-score och BHAR har författarna kunnat visa att i 

jämförelse av olika hypotetiska portföljer att M-score kan användas för att förbättra en potentiell 

investerares avkastning. Med hjälp av M-score kunde den hypotetiska investeraren undvika en 

mindre avkastning på 1,8 procent och kunde istället, med en strategi där investeraren 

exkluderade de flaggade företagen, erhålla en bättre långsiktig avkastning på 7,22 procent. 

Resultatet av de båda portföljerna visar att en signifikant skillnad finns mellan flaggade och 

oflaggade företags genomsnittliga avkastning. Detta hade kunnat appliceras i verkligheten i ett 

försök att erhålla högre avkastning eller undvika sämre IPO investeringar. 

 

Dock bör liknande hypotetiska portföljer byggas över ett längre tidsspann för att minimera risken 

att resultatet av vår undersökning har blivit skevt till följd av utomstående kortsiktiga faktorer. 

Vidare kan det rekommenderas att använda M-score som ett fördelningsverktyg där man sedan 

exkluderar flaggade företag för att förbättra portföljens avkastning. 

 

Det som bör tas i beaktning är att det lägre antalet flaggningar procentuellt sett över åren 

minskar. Beneish et al (2013) identifierade samma utveckling. Detta skulle kunna innebära att 
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M-scores användbarhet försämras allt eftersom företag förbättrar sin förmåga att dölja sin 

manipulering. Därför är det viktigt att understryka behovet av att kontinuerligt förbättra och 

utveckla M-score där nya metoder för manipulation tas i beaktning. Således kan denna modell av 

M-score komma att bli föråldrad i framtiden. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att M-score är ett relevant verktyg som går att användas vid 

investeringar i IPO-företag. Det bör dock tas i beaktning att förklaringsgraden ligger på 12 

procent, även om det är högre än tidigare forskning, så borde man använda sig av ytterligare 

metoder och verktyg för att identifiera potentiella investeringar. M-score som verktyg kan 

användas för att sortera bort riskfyllda företag men kan även bli ett ännu starkare verktyg om det 

kompletteras med andra metoder, detta för att få en förbättrad avkastning och minimera risken att 

investera i ett manipulerande företag.  

 

Vi anser därför att M-score är ett bra kriterium att använda sig av för att granska IPO:er. Att vid 

flaggning rekommenderas därför den potentiella investeraren att avstå från att investera i IPO:n 

eller att granska företagets finansiella information ytterligare och utförligt för att se vad som 

ligger till grund för denna flaggning.  

 6.2 Förslag till Fortsatt Forskning 

Som tidigare nämnts finns det många saker att utveckla samt studeras vidare på gällande M-score 

och IPO:er. Det som framförallt kan behövas forskas närmare på är hur applicerbar M-score är i 

dagens läge. Den ursprungliga formeln togs fram för över 20 år sedan när ett helt annat 

ekonomiskt klimat existerade, även om formeln har uppdaterats av Beneish et al (2013) så 

upptäcker den procentuellt sett färre och färre företag varje år. Därmed kan det konstateras att 

formeln skulle behöva ses över för att kunna upptäcka fler manipulerande företag. Ytterligare 

forskning kring M-score är om den tekniska appliceringen vid tillfället för en IPO. I och med det 

stora inflödet av kapital som tillkommer från börsnoteringen så kan modellen felaktigt identifiera 

ett företag som manipulatörer, vilket också kan vara fallet i vår undersökning där vi har upptäckt 

ca 10 procent fler manipulerande företag än tidigare forskning. Det framtida studier kan studera 

mer om är hur variabeln AQI påverkar M-score i detalj gällande flaggning kopplat till IPO:er. 

Detta på grund av att, som nämnt i metodkritik, AQI är en känslig variabel som kan påverkas av 
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stora inflöden av omsättningstillgångar. Det bör därmed studeras om variabeln bör viktas om för 

att få ett säkrare och potentiellt mer representativt resultat vid just IPO:er. Vidare har vi 

identifierat olika områden som bör undersökas närmare. 

 

1. Vidare hade det varit, i Akerlof's anda, intressant att undersöka kostnaden av 

manipulation. I och med att det identifierades att M-score hade en negativ effekt och det 

råder en stark informationsasymmetri vid tillfällen det uppstår manipulation bör också 

risken kompenseras. Akerlof (1970) menar att bilåterförsäljningsmarknaden blir 

underprissatt av det faktum att det finns så kallade “lemons” på marknaden och kunderna 

måste kompenseras för risken. Rock (1986) menar på att investerarna måste kompenseras 

för risken som uppstår vid en IPO. Rimligen bör även investerarna bli kompenserade av 

informationsasymmetrin som ökar på grund av manipulerande företag på marknaden. 

Detta skulle innebära att aktiemarknaden i sig är underprissatt. Vad är således kostnaden 

för att ett börsnoterat företag manipulerar? 

 

2. I denna studie har som tidigare nämnts Micro samt Small cap företag varit 

överrepresenterade vilket kan leda till att studien endast är applicerbar för investering i 

mindre företag. Således bör fortsatt forskning undersöka huruvida det även förekommer 

något signifikant samband mellan större företag som flaggas för manipulation och deras 

långsiktiga anormala avkastning. För att bygga vidare på det hade studien även gynnats 

av en fortsatt undersökning med ett större urval samt över ett större tidsspann. Detta var 

även vår ambition från början men på grund av ofullständiga databaser blev 

undersökningen begränsad till en 5års-period. Förslagsvis hade en undersökning av 

IPO:er på den nordamerikanska marknaden kunnat genomföras över ett längre tidsspann 

samt större urval. Det skulle även vara intressant att studera enskilda marknader och 

börser för att undersöka detta fenomen mer detaljerat.  

 

3. På grund begränsad tillgång till resurser och tid för att studera detta ämne har vi inte 

kunnat undersöka M-score så utförligt som vi velat. Detta har resulterat i att vårt urval 

inte blev så stort och brett som önskat. Det som kan konstateras är att det behövs mer 
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forskning gällande detta ämne för att kunna dra mer säkra och detaljerade slutsatser.  

 

4. Ytterligare förslag till framtida studier författarna skulle vilja se är: Jämförelse mot andra 

kända earnings management identifieringstekniker för att granska M-scores effektivitet 

vid IPO:er. Andra mätinstrument av prestation än BHAR som exempelvis total return och 

CAR. Samt strategier för användningen av M-score vid IPO:er och portföljteori vid en 

buy and exit strategi för investerare och IPO:er som är flaggade.  

 

5. Det identifierades ett trendbrott för IPO:ernas långsiktiga anormala avkastning i denna 

studie. Detta liknar det trendbrott som även Ritter (2020) hittar. Detta skakar om mycket 

av vad tidigare forskning har hypotiserat om börsnoteringar. Anledningen till varför den 

genomsnittliga anormala avkastningen har gått från -17,5 procent mellan 1980–2018 och 

0,2 procent mellan åren 2001–2018 är fortfarande under diskussion. Det behövs således 

fyllas ett informationsgap på varför det sker ett så starkt trendbrott på IPO:marknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Källförteckning: 

Abaci, S.H., Tirink, C., & Önder, H. (2020). Comparison of Ridge Regression and Least Squares 

Methods in the Presence of Multicollinearity for Body Measurement in Saanen kids. Journal of 

the Institute of Science & Technology, vol. 10, no.2, pp- 1429-1437, Tillgänglig Online: LUSEM 

Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad: 2020-12-21] 

 

Akerlof, G. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. 

The Quarterly Journal of Economics. vol. 84, no. 3, pp. 488-500. Tillgänglig Online: LUSEM 

Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad: 2020-11-18] 

 

Asquith, D., Jones, J.D., & Kieschnick, R. (1998) Evidence on Price Stabilization and 

Underpricing in Early IPO Returns. The Journal of Finance, vol. 53, no. 4, pp. 1759-1773.  

Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-12-

21] 

 

Barber, B., & Lyon, J. (1997). Detecting long-run abnormal stock returns: The empirical power 

and specification. Journal of Financial Economics, vol. 43, no. 3, pp. 341-372. Tillgänglig 

Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-11-28] 

 

Barber, B., Lyon, J., & Tsai C. (1999). Improved Methods for Tests of Long-Run Abnormal 

Stock Returns. The Journal of Finance, vol. 54, no. 1, pp. 165-201, Tillgänglig Online: LUSEM 

Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad: 2020-12-04] 

 

Barr, A. (2011). Reuters, Tillgänglig Online: 

https://www.reuters.com/article/us-groupon-blog/groupon-ceo-says-ipo-small-milestone-

idUSTRE7A341E20111104 [Hämtad 2020-12-16] 

 

Barret, A. (2015). The Continuing Legacy of Enron: Whistleblowing under the Sarbanes-Oxley 

Act after Lawson v. FMR LLC, Suffolk Journal of Trial & Appellate Advocacy, vol. 21, no. 1, 

http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
https://www.reuters.com/article/us-groupon-blog/groupon-ceo-says-ipo-small-milestone-idUSTRE7A341E20111104
https://www.reuters.com/article/us-groupon-blog/groupon-ceo-says-ipo-small-milestone-idUSTRE7A341E20111104


57 

 

pp. 109-133. Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library 

[Hämtad: 2020-11-15] 

 

Beneish, M. (1997). Detecting GAAP violation: implications for assessing earnings management 

among firms with extreme financial performance, Journal of Accounting and Public Policy, vol 

16, no 3, pp. 271-309, Tillgänglig Online: LUSEM Library website 

http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-11-09]  

 

Beneish, M. (1999). The detection of Earnings Manipulation: Financial, Analyst Journal, vol 55, 

no, pp. 26-36, Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library 

[Hämtad 2020-11-10] 

 

Beneish, M., Lee, C., & Nichols, C. (2013). Earnings Manipulation and Expected Returns, 

Financial Analysts Journal, vol. 69, no. 2, pp. 57-82, Tillgänglig Online: LUSEM Library 

website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-11-10] 

 

Benveniste, L., & Spindt, P. (1989). How investment bankers determine the offer price and 

allocation of new issues, Journal of Financial Economics, vol. 24, no. 2, pp. 343-361, 

Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library[Hämtad 2020-12-

12] 

 

Berk, J., & Demarzo, P. (2019). Corporate Finance. 5. uppl. Pearson 

 

Brau, J. C. (2012). Why Do Firms Go Public?. Oxford University Press 

 

Brooks, C. (2008). Introductory econometrics for finance. 2. Uppl. Cambridge 

 

Brown, S., & Warner, J. (1985). Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies, Journal 

of Financial Economics, vol. 14, no 1, pp. 3-31. Tillgänglig Online: LUSEM Library website 

http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-11-30] 

 

http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library


58 

 

Chopra, M., & Miglani, A. (2018). Do stock markets acceptably reflect earnings manipulation? 

Analysis of Indian manufacturing firm, Decision, vol. 45, no. 3, pp. 271-280, Tillgänglig Online: 

LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-11-10] 

 

Clout, V.J., & Willett R.J. (2016). Earnings in firm valuation and their value relevance, Journal 

of Contemporary Accounting & Economics, vol. 12, no. 3, pp. 223-240. Tillgänglig Online: 

LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-11-27] 

 

CNN. (2001). Where Wall Street went wrong. Tillgänglig Online: 

https://money.cnn.com/2001/11/29/investing/q_enronanalysts/ [Hämtad 2020-12-13] 

 

Dang, C., Li, Zhichuan., & Yang, Chen. (2013). Measuring firm size in empirical corporate 

finance. Journal of Banking & Finance, vol. 86, pp. 159-176. Tillgänglig Online: LUSEM 

Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad: 2020-12-15] 

 

Darrough, M., & Rangan, S. (2005). Do insiders manipulate earnings when they sell their shares 

in an initial public offering?. Journal of Accounting Research, vol. 43, no. 1, pp. 1–33. 

Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library[Hämtad 2020-12-

26] 

 

El Diri, M. (2018). Introduction to earning management. Springer international publishing 

Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library[Hämtad 2020-12-

14] 

 

European Commission, (2020). Financial reporting. European Commission. Tillgänglig Online: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-

reporting/financial-reporting_en [Hämtad: 2020-11-30] 

 

Ghosh, P., Harris, L., Krueger, J., Ocampo, J., Simpson, Erik., & Vaidhyanathan, J. (1998). 

Enron Corporation, Unpublished, Cornell University 

 

http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
https://money.cnn.com/2001/11/29/investing/q_enronanalysts/
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en


59 

 

Gompers, P., & Lerner, J. (2003). The Really Long-Run Performance of Initial Public Offerings: 

The Pre-Nasdaq Evidence. The Journal of Finance, vol. 58, no. 4, pp. 1355-1392, Tillgänglig 

Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad: 2020-nr-nr] 

 

Gov.info. (2002). THE FINANCIAL COLLAPSE OF ENRON--PART 3. Tillgänglig Online:  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-107hhrg77991/html/CHRG-107hhrg77991.htm 

[Hämtad: 2020-12-13] 

 

Hart, P.E., & Oulton, N. (1996). Growth and Size of Firms, The Economic Journal. vol. 106, no 

438. pp. 1242-1252. Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library 

[Hämtad: 2020-12-15] 

 

Herawati, T. (2015). Application of Beneish M-Score Models and Data Mining to Detect 

Financial Fraud, Social and Behavioral Sciences, vol. 211, pp. 924-930, Tillgänglig Online: 

LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtade: 2020-11-14] 

 

Houge, T., Lougran, T., Suchanek, G., & Yan, X. (2001). Divergence of Opinion, Uncertainty 

and the Quality of Initial Public Offerings. Financial Management. vol. 30, no. 4. pp. 5-23. 

Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad: 2020-12-

21] 

 

Jain, B.A., & Kini, O. (1999). The Life Cycle of Initial Public Offering Firms, Journal of 

Business Finance & Accounting, vol. 26, no. 9/10, pp. 1280-1307, Tillgänglig Online : LUSEM 

Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-12-11] 

 

Jakobsen, J.B., & Sorensen, O. (2001). Decomposing and Testing Long-term Returns: an 

Application on Danish IPOs, European Financial Management, vol. 7, no. 3, pp. 393-417. 

Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad: 2020-11-

30] 

 

http://www.lusem.lu.se/library
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-107hhrg77991/html/CHRG-107hhrg77991.htm
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library


60 

 

Ronen, J., & Yaari, V. (2008). Earning Management. Insights in Theory, Practice, and Research. 

Springer. Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library 

[Hämtad 2020-12-13] 

 

Körner, S., & Wahlgren, L. (2015). Statistisk dataanalys. Uppl 5. Lund: Studentlitteratur. 

 

Logue, D. (1973). On the Pricing of Unseasoned Equity Issues: 1965-1969. The Journal of 

Financial and Quantitative Analysis, vol. 8, no. 1, pp. 91-103. Tillgänlig Online: LUSEM 

Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad: 2020-12-14] 

 

Miller, E. (1977). Risk, Uncertainty, and Divergence of Opinion. The Journal of Finance. vol. 

32, no. 4. pp. 1151-1168, Tillgänglig Online: LUSEM Library website 

http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad: 2020-12-22] 

 

Pwc. (2019). IPO Watch Europe. Tillgänglig Online: https://www.pwc.co.uk/audit-

assurance/assets/pdf/ipo-watch-q4-2019-annual-review.pdf [Hämtad 2020-11-06] 

 

Ritter, J. (1991). The Long-Run Performance of Initial Public Offerings. The Journal of Finance, 

vol. 46, no. 1, pp. 3-27, Tillgänlig Online: LUSEM Library website 

http://www.lusem.lu.se/libraryr [Hämtad 2020-11-03] 

 

Ritter, J. (1998). Initial Public Offerings. Contemporary Finance Digest, vol. 2, no. 1, pp. 5-30, 

Tillgänglig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-11-

15] 

 

Ritter, J. (2020). Initial Public Offerings: Updated Statistics on Long Run Returns. Warrington 

College of Business, University of Florida, Tillgänlig Online:  

https://site.warrington.ufl.edu/ritter/files/IPOStatistics2019_Longrun.pdf [Hämtad 2020-12-15] 

 

http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
https://www.pwc.co.uk/audit-assurance/assets/pdf/ipo-watch-q4-2019-annual-review.pdf
https://www.pwc.co.uk/audit-assurance/assets/pdf/ipo-watch-q4-2019-annual-review.pdf
http://www.lusem.lu.se/library
https://eds-a-ebscohost-com.ludwig.lub.lu.se/eds/detail/detail?vid=2&sid=91a4dd91-4d62-485c-8d04-a0ca8a1f3a99%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=edsjsr.10.2307.2328687&db=edsjsr
http://www.lusem.lu.se/library
https://site.warrington.ufl.edu/ritter/files/IPOStatistics2019_Longrun.pdf


61 

 

Ritter, J., & Welch, I. (2002). A Review of IPO Activity, Pricing and Allocations, Journal of 

Finance,vol. 57, no. 4, pp. 1795-1828, Tillgänglig Online: LUSEM Library website 

http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-12-11] 

 

Rock, K. (1986). Why new issues are underpriced, Journal of Financial Economics, vol. 15, no. 

2, pp. 187-212, Tillgänlig Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library 

[Hämrad 2020-12-22] 

 

Ronan, J., & Yaari, V. (2008). Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, 

and Research. Springer international publishing. Tillgänlig Online: LUSEM Library website 

http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-12-05] 

 

Sec.gov. (2001). ENRON CORP. Tillgänglig Online: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1024401/000095012901503835/h91831e8-k.txt 

[Hämtad 2020-11-30] 

 

Shiller, R. (1990). Speculative Prices and Popular Models, Journal of Economic Perspectives. 

vol. 4, no 2 pp. 55-65. Tillgänglig Online: LUSEM Library website 

http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-12-16] 

 

Stoxx. (2020) Stoxx Europe 600, Tillgänglig online:  

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP  

[Hämtad 2020-11-27] 

 

Studenmund, A. H. (2017). Using Econometrics: A Practical Guide, Global Edition. 7 Uppl. 

Pearson 

 

Walter, P. (2012) Forbes, Tillgänglig Online: 

https://www.forbes.com/sites/walterpavlo/2012/04/03/groupon-accounting-scandal-and-were-

surprised/?sh=64d5beedfa87 [Hämtad 2020-12-16] 

 

http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
http://www.lusem.lu.se/library
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1024401/000095012901503835/h91831e8-k.txt
http://www.lusem.lu.se/library
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP
https://www.forbes.com/sites/walterpavlo/2012/04/03/groupon-accounting-scandal-and-were-surprised/?sh=64d5beedfa87
https://www.forbes.com/sites/walterpavlo/2012/04/03/groupon-accounting-scandal-and-were-surprised/?sh=64d5beedfa87


62 

 

Özcan, A. (2018). The Use of Beneish Model in Forensic Accounting: Evidence from Turkey. 

Journal of Applied Economics and Business Reseach, vol. 8, no. 1, pp. 57-67. Tillgänglig 

Online: LUSEM Library website http://www.lusem.lu.se/library [Hämtad 2020-11-30] 

 

 

http://www.lusem.lu.se/library


63 

 

Bilagor: 

Bilaga 1: Regressionsanalys i Eviews innan justering för extremvärden 

 

 

 

 

 



64 

 

Bilaga 2: Regressionsanalys i Eviews efter justering för extremvärden 

 



65 

 

Bilaga 3: Multikollinaritetstest i SPSS 

 

 

 

 



66 

 

Bilaga 4: Homoskedasticitetstest i Eviews  

 



67 

 

Bilaga 5: Ramsey’s Reset Test i Eviews 

 

 



68 

 

 

Bilaga 6: Jarque-Bera Test: residualer 

 

Bilaga 7: Jarque-Bera Test: storlek 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Bilaga 8: Jarque-Bera Test: logaritmerad storlek 

 

Bilaga 9: T-test 

 

 

Bilaga 10: Andelen Bortfall per år 

 



70 

 

Bilaga 11: Genomsnitts BHAR och kapitalisering för Bortfall 

 

Bilaga 12: Deskriptiv data för de slutgiltiga 354 företagen 

 



71 

 

 

 



72 

 

 

 



73 

 

 

 



74 

 

 

 



75 

 

 

 

Bilaga 13: Deskriptiv data för bortfall 

 



76 

 

 

 



77 

 

 

 



78 

 

Bilaga 14: Deskriptiv data för bortplockade extremvärden 

 



79 

 

Bilaga 15: Leaf-diagram över extremvärden 

 

Bilaga 16: Boxplot 

 

 


