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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: En studie om intresset av blankningspositioner i bolag med 

avseende på earnings quality 

Presentationsdatum: 2019–06–03 

Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 

Författare: Emil Klaxman 

Handledare: Åsa Grek 

Examinator: Madelen Lagin 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om blankade bolag har lägre grad 

av earnings quality än icke-blankade bolag. 

Metod: Kvantitativ metod, t-test för två populationer som antar olika varianser. 

Resultat och slutsats: Resultatet i den här studien visar att blankade bolag inte har lägre 

grad av earnings quality än icke-blankade bolag. Resultatet visar även att icke-blankade 

bolag har lägre grad av earnings quality än blankade bolag. Därför kan jag inte uttala 

mig om huruvida blankare använder earnings quality vid tagandet av 

blankningspositioner. 

Nyckelord: Earnings quality, periodiseringar, kassaflöde, blankning, blankningspositioner, 

blankare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Title of the essay: A study of the interest of short positions in companies regarding to 

their earnings quality. 

Presentation date: 2019–06–03 

Subject, course: FÖ2023, Thesis for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Emil Klaxman 

Supervisor: Åsa Grek 

Examiner: Madelen Lagin 

Purpose: The purpose of this essay is to examine if shorted companies have poorer 

earnings quality than non-shorted companies 

Method: Quantitative analysis, t-test for two-sample assuming unequal variances 

Result and conclusion: The results of this study show that shorted companies do not 

have poorer earnings quality than non-shorted companies. The results also indicate that 

non-shorted companies have poorer earnings quality than shorted companies. Thus, I 

cannot comment on whether short sellers are using information about earnings quality 

when taking short positions. 

Keywords: Earnings quality, accruals, cash flow, short selling, short positions, short sellers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Viktiga begrepp 

• Periodiseringar: Periodiserad redovisning är en redovisningsmässig teknik där 

inkomster och utgifter periodiseras när de intjänas respektive förbrukas, syftet är 

att ge ett rättvisande resultat för den mätbara perioden. 

• Kassaflöde: En kassaflödesanalys visar ett företags in- och utbetalningar för en 

viss tidsperiod. Kassaflödet kan delas upp i tre olika delar: 

- Löpande verksamheten 

Avser kassaflöden från den egentliga rörelseverksamheten, t.ex. betalning 

till och från kunder, betalning av lager eller kortfristiga skulder. 

- Investeringsverksamheten 

Avser kassaflöden från investeringar, exempelvis förvärv eller avyttring av 

anläggningstillgångar. 

- Finansieringsverksamheten 

Avser kassaflöden från finansieringar, exempelvis upptagna eller 

amorterade lån, utdelning till aktieägare och nyemissioner. 

• Earnings quality: Eftersom begreppet earnings quality är etablerat i tidigare 

forskning kommer det engelska begreppet användas i studien. Begreppet saknar 

en allmänt accepterad svensk översättning, men skulle kunna översättas till 

resultat- eller vinstkvalité.  

• Likvid handel: Eller en likvid aktie. En aktie med hög omsättning, dvs. som 

köps och säljs mycket och i stora volymer. Är handeln i en aktie likvid är det 

enkelt att köpa eller sälja aktien. 

• Hedge: En ”hedge” är en investering för att minska risken vid prisnedgång i en 

tillgång, exempelvis en aktie. Generellt består en ”hedge-position” av en motsatt 

position i en ägd/köpt aktie. 

• Institutionellt ägande: Aktier som ägs av exempelvis investmentbolag, 

stiftelser, försäkringsbolag eller fonder. 
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1. Inledning 

Det här kapitlet innehåller en introduktion till earnings quality och blankning. Kapitlet 

avslutas med problemformulering, frågeställning och syfte. 

Earnings quality definieras oftast som den redovisade vinstens uthållighet och hållbarhet 

(Richardson, 2003). Dechow, Ge och Schrand (2010) menar att det finns flera 

definitioner av earnings quality och att det är kontextuellt beroende. Earnings quality 

kan definieras enligt följande: 

“Higher quality earnings provide more information about the features of a firm’s 

financial performance that are relevant to a specific decision made by a specific decision-

maker” (Dechow m.fl., 2010 s.344). 

I enlighet med tidigare forskning menar Schipper och Vincent (2003) att earnings quality, 

och mer generellt, finansiell rapportering, främst är av intresse för beslutsfattare som 

använder finansiella rapporter för kontraktsändamål och investeringsbeslut. 

I den här studien används earnings quality ur ett investeringsperspektiv. Från det 

perspektivet uppnås earnings quality när den redovisade vinsten reflekterar bolagets 

nuvarande prestation och att nuvarande prestation ger en god indikation för framtida 

prestationer (Dechow & Schrand, 2004). Dechow och Schrand (2004) menar att earnings 

quality uppnås genom att den redovisade vinsten korrekt överensstämmer med bolagets 

verkliga värde.  

Bolagets verkliga värde återspeglas ofta i aktiepriset, givet att bolaget är börsnoterat. 

Investerare kan köpa aktier om de anser att börsvärdet är för lågt i förhållande till bolagets 

verkliga värde. Investerare kan även blanka aktier om de anser att börsvärdet är för högt i 

förhållande till bolagets verkliga värde.  

En blankning är en aktielånsaffär där investeraren lånar aktier av en långivare, t.ex. 

fondkommissionär, institutionell ägare eller annan aktieägare. Själva blankningen uppstår 

när investeraren, hädanefter blankaren, har sålt de lånade aktierna. För att stänga eller 

täcka blankningen måste blankaren köpa tillbaka aktierna. Syftet med blankning är 

generellt att spekulera i sjunkande aktiepris, dvs. blankaren säljer de lånade aktierna i 

förhoppning om att aktiepriset ska falla, för att sedan kunna köpa tillbaka aktierna till ett 

lägre pris (Dechow, Hutton, Meulbroek & Sloan, 2001). Sammanfattningsvis råder 
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motsatt förhållande till köp av aktier, dvs. blankare kan göra vinst genom att aktiepriset 

sjunker och förlust genom att aktiepriset stiger. En förutsättning för att lyckas med en 

blankning, dvs. erhålla vinst, är att det råder någon form av felprissättning i den blankade 

aktien. En teori som förklarar felprissättning på aktiemarknader är 

periodiseringsanomalin. 

1.1 Periodiseringsanomalin 

Periodiseringsanomalin är översatt från den engelska benämningen accrual anomaly, 

vilket även skulle kunna översättas till periodiseringsavvikelsen på svenska. 

Periodiseringsanomalin dokumenterades ursprungligen av Sloan (1996) som fann att den 

del av vinsten som består av kassaflöde är mer uthålligt än den del av vinsten som består 

av periodiseringar. Han fann också att aktiepriserna inte reflekterade att periodiseringar 

var mindre uthålliga än kassaflöden, därför har investerare generellt en naiv syn på den 

redovisade vinsten. Det finns ett flertal studier som styrker att periodiseringsanomalin 

existerar (Collins & Hribar, 2000; Xie, 2001; Pincus, Rajgopal & Venkatachalam, 2007; 

Ball, Gerakos, Linnainmaa & Nikolaev, 2016). 

1.2 Problemformulering 

Det finns många anledningar till tagandet av blankningspositioner. Enligt Desai, 

Krishnamurthy och Venkataraman (2006) finns det emellertid inte mycket empiriska 

bevis på vad blankare använder för information vid tagandet av blankningspositioner, i 

synnerhet redovisningsinformation och om det är en viktig beslutsfaktor. Dechow m.fl. 

(2001) har bland annat visat att blankare särskilt blankar bolag som värderas relativt 

högt i relation till bolagets eget kapital, vinst eller kassaflöde, vilket indikerar att 

blankare bland annat använder sig av en värderingsprocess vid blankningsbeslut. Andra 

faktorer som kan påverka blankningsbeslut är exempelvis hedgefonders behov av att 

”hedga” och således skydda nedsidan på sina långa positioner (D’avolio, 2002).  

Det finns tidigare studier som undersökt om blankare tar hänsyn till earnings quality vid 

blankningsbeslut, där låg grad av earnings quality är när vinsten inte är att anse som 

uthållig, dvs. när vinsten utgörs av mycket periodiseringar, vilket är i enlighet med 

periodiseringsanomalin. Låg grad av earnings quality inkluderar exempelvis bristfälliga 

bedömningar av osäkra kundfordringar, bristfälliga bedömningar av inkurant lager och 

aggressiv redovisning, där framtida intäkter tas med under den aktuella mätperioden 
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(Richardson, 2003). Nedanför följer en sammanfattning av tidigare studier inom 

ämnesområdet: 

Richardson (2003) studerade alla 2 402 noterade bolagen i USA mellan åren 1990–1998 

och fann att blankare inte verkade utnyttja informationen om höga periodiseringar (låg 

earnings quality). De som hade högst periodiseringar var emellertid mindre bolag som 

var mindre likvida på börsen, vilket enligt Richardson (2003) kan vara en av 

anledningarna till att resultatet inte blev positivt, dvs. aktier som inte är likvida är 

svårare att låna och därför svårare att blanka. 

Desai m.fl. (2006) undersökte till skillnad från Richardson (2003) ett begränsat urval 

med 477 amerikanska bolag mellan 1 jan 1997–30 jun 2002 som var kända sedan innan 

att ha låg grad av earnings quality. De undersökte hur blankare agerade när bolagen 

publicerade korrigerande fel som gjorts i tidigare finansiella rapporter. Desai m.fl. 

(2006) fann att blankare var särskilt aktiva i bolag med lägre grad av earnings quality, 

där periodiseringarna var mindre pålitliga och mindre uthålliga i vinsten. 

Hirshleifer, Teoh och Yu (2011) undersökte till skillnad från Richardson (2003) och 

Desai m.fl. (2006) ett urval av amerikanska bolag där de tog i beaktande graden av 

institutionellt ägande, eftersom det underlättar möjligheterna till blankning. Hirshleifer 

m.fl. (2011) undersökte mätperioden mellan åren 1988–2009. Hirshleifer m.fl. (2011) 

fann att blankare särskilt blankade bolag med höga periodiseringar (låg earnings quality) 

och där bolagen hade relativt mer institutionellt ägande. 

Studierna ovan visar olika resultat, vilket indikerar att det finns behov av fortsatt 

forskning inom ämnesområdet. Studierna är även utförda i USA på den amerikanska 

aktiemarknaden. Till min vetskap har det inte utförts någon forskning i Sverige inom det 

här ämnesområdet, därför vore det intressant att undersöka det här i en svensk kontext, 

dvs. om blankare på den svenska aktiemarknaden tar hänsyn till earnings quality vid 

blankningsbeslut. Med avsaknad av tidigare forskning råder det bristande kunskap om 

earnings quality är en viktig beslutsfaktor vid blankningsbeslut på den svenska 

aktiemarknaden. Mot bakgrund av ovanstående avser den här studien att bidra till 

forskningen om redovisningsinformation är en viktig beslutsfaktor vid blankningsbeslut 

på den svenska aktiemarknaden. 
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1.3 Frågeställning 

Är graden av earnings quality lägre i blankade bolag jämfört med icke-blankade bolag 

på den svenska aktiemarknaden? Med blankade bolag avses där blankningarna uppgår 

till 0,5 procent eller mer av utestående aktier. Med icke-blankade bolag avses där 

blankningarna understiger 0,5 procent av utestående aktier. 

Hypoteserna är följande: 

• H1: Blankade bolag har lägre grad av earnings quality än icke-blankade bolag. 

• H2: Blankade bolag har inte lägre grad av earnings quality än icke-blankade bolag. 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka om blankade bolag har lägre grad av earnings quality än icke-

blankade bolag. 

1.5 Avgränsningar 

Den här studien kommer vara begränsad till Sverige och svenska bolag, studien är även 

begränsad till stora bolag (>1 MDEUR) eftersom det ska underlätta möjligheten till 

aktielån enligt tidigare studier (Dechow m.fl., 2001; Hirshleifer m.fl., 2011). 
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2. Teoretisk referensram 

I det här avsnittet presenteras teorier och begrepp som ligger till grund för den här 

studien. Teorierna och begreppen kommer bland annat användas för att diskutera 

resultatet. Notera att blankning inte direkt är en teori, men ingår i detta kapitel. 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är utvecklad av Fama (1970) och bygger på 

antagandet att investerare är rationella och vill maximera sin vinst. Enligt Fama (1970) 

är en effektiv marknad där priserna alltid reflekterar all tillgänglig information. 

Aktiemarknaden antas vara effektiv när all tillgänglig information inkorporeras i 

aktiepriserna, vilket leder till att ingen investerare kan förutspå aktieprisernas rörelse 

bättre än någon annan. Under det antagandet går det inte att göra någon överavkastning 

genom att t.ex. slå aktiemarknadsindex. Enligt Fama (1970) existerar inte en helt 

effektiv marknad i praktiken, eftersom en effektiv aktiemarknad förutsätter att det inte 

finns några transaktionskostnader, all information är kostnadsfri, tillgänglig och alla är 

överens om hur aktuell information ska prissättas. Graden av en effektiv marknad kan 

därför delas in i tre former eller nivåer (Fama, 1970): 

• Den svaga formen 

Aktiepriset reflekterar all historisk tillgänglig information, det går därför inte att 

använda sig av historiska data för att förutspå en prisförändring. 

• Den semi-starka formen 

Förutom historisk tillgänglig information reflekterar även aktiepriset all publicerad 

information, t.ex. publicerade finansiella rapporter, pressmeddelanden och 

nyemissioner. 

• Den starka formen 

Förutom vad som sägs i den svaga och semi-starka formen reflekterar aktiepriset all 

information som är relevant. Inte ens någon med icke-publicerad information kan 

dra nytta av den och förutspå en prisförändring. 

Resultatet av Sloan’s (1996) studie är inte förenlig med den traditionella effektiva 

marknadshypotesen, att aktiepriser reflekterar all publicerad information. Den 

övervägande tolkningen av periodiseringsanomalin är att den avviker från den effektiva 
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marknadshypotesen (Hirshleifer m.fl., 2011). Informationen kring vinstens beståndsdelar 

och dess uthållighet inkorporeras inte i aktiepriset, dvs. investerare misslyckas att 

identifiera den lägre uthålligheten av vinsten som består av periodiseringar, vilket leder 

till en felprissättning på aktiemarknaden. 

En studie som exemplifierar att det går att dra nytta av periodiseringsanomalin är Barth 

och Hutton (2004) som testade en aktiehandels-strategi genom att hypotetiskt köpa 

aktier i bolag med låga periodiseringar och hypotetiskt blanka aktier i bolag med höga 

periodiseringar. I Barth och Hutton’s (2004) resultat genererades en avkastning på 15,5 

procent, vilket indikerar att informationen om periodiseringar inte inkorporerades i 

aktiepriset.  

2.2 Positive Accounting Theory 

Utgångpunkten i positive accounting theory är att företagsledningen antas agera 

opportunistiskt utifrån deras egenintresse, med andra ord maximerar företagsledningen 

sin egen nytta i stället för ägarnas. Det antas också att företagsledningen har ett 

informationsövertag gentemot ägarna, dvs. att det råder intressekonflikter mellan 

företagsledningen och ägarna, samt att det finns en stark koppling mellan 

företagsledningens redovisningsval och redovisningens ekonomiska konsekvenser 

(Hartwig, 2018). Generellt finns det tre hypoteser som förklarar vad som påverkar 

företagsledningens redovisningsval, nedanför följer en beskrivning av hypoteserna: 

• Bonushypotesen (bonus plan hypothesis) 

Hypotesen förutsäger att företagsledningar med bonusprogram är mer benägna att 

använda redovisningsval för att öka den redovisade vinsten, givet att den redovisade 

vinsten kommer öka värdet på bonuskompensationen (Watts & Zimmerman, 1990). 

• Skuldhypotesen (debt hypothesis)  

Hypotesen förutsäger att företagsledningen kommer använda redovisningsval för att 

undvika överskridandet av kovenanter som finns i skuldkontrakt, t.ex. att 

företagsledningen ökar den redovisade vinsten för att inte skuldsättningsgraden ska 

överskridas (Watts & Zimmerman, 1990). 
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• Politiska kostnadshypotesen (the political cost hypothesis) 

Hypotesen förutsäger att bolag som riskerar att få politisk uppmärksamhet (generellt 

relativt stora bolag) är mer benägna att använda redovisningsval för att minska den 

redovisade vinsten. Antagandet är att höga vinster kan leda till politiska regleringar 

eller krav på högre företagsskatter (Hartwig, 2018). 

Av de nyss nämnda hypoteserna har det har forskats mest kring bonushypotesen, dvs. 

om företagsledningar manipulerar vinsten för att erhålla högre bonusar. Healy (1985) 

noterade att vinstbaserade bonusar ofta har övre och nedre bonusgränser. När vinsten 

ligger under den nedre bonusgränsen utgår ingen bonus, när vinsten ligger ovanför den 

övre bonusgränsen utgår ingen ytterligare bonus och när vinsten ligger inom 

bonusgränserna är bonusen en funktion av vinsten. För sådana bonusprogram har 

företagsledningen incitament att öka vinsten när den ligger inom bonusgränserna. När 

vinsten ligger under den nedre eller ovanför den övre bonusgränsen har 

företagsledningen incitament att minska vinsten och spara den till framtida perioder när 

vinsten är inom bonusgränserna (Dechow & Schrand, 2004). Resultatet av Healy’s 

(1985) studie är förenlig med bonushypotesen, dvs. företagsledningar tenderar att 

använda redovisningsval för att manipulera vinsten givet att det ger dem högre bonusar 

(Healy, 1985). Det finns senare studier som inte är förenliga med Healy (1985), t.ex. 

fann Ederhof (2010) i sin studie att det inte fanns något samband mellan godtyckliga 

bonusutbetalningar och vinstmanipulering, vilket indikerar att företagsledningen inte 

manipulerar vinsten för att erhålla högre bonusar. 

Som beskrivits ovan har vinstbaserade bonusar ofta övre och nedre bonusgränser (Healy, 

1985), bonusgränserna eller målen baseras ofta på tidigare års vinster. Indjejikian, 

Matějka, Merchant och van der Stede (2014) menar att bolag med hög lönsamhet 

vanligtvis minskar vinstmålen när företagsledningen misslyckas med att nå uppsatta 

vinstmål, vilka är baserade på tidigare års vinster. 

DeAngelo, DeAngelo och Skinner (1994) undersökte om bolag som hade bestående 

förluster och minskade utdelningar använde redovisningsval för att undvika 

överskridandet av kovenanter. Resultatet från deras studie visar emellertid att 

företagsledningen inte använde vinstmanipulering för att undvika överskridandet av 

kovenanter eller för att framställa bolaget som mindre oroligt (DeAngelo m.fl., 1994). 
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En senare studie av Dichev och Skinner (2002) visar i kontrast till DeAngelo m.fl. 

(1994), via ett större urval av bolag, bevis för att skuldhypotesen existerar. De fann 

starka bevis att företagsledningen använder sig av redovisningsval för att inte överskrida 

kovenanter (Dichev & Skinner, 2002). 

Förutom hypoteserna enligt positive accounting theory kan aktieincitament ge 

företagsledningen incitament att manipulera vinsten. Företagsledningens aktieincitament 

är oftast baserade på aktiebaserad kompensation eller aktieägande, varför stigande 

aktiepris är av intresse för företagsledningen. Cheng och Warfield (2005) undersökte det 

här sambandet och fann att företagsledningar med relativt höga aktieincitament möter 

eller precis slår analytikernas estimat. Resultatet från studien indikerar att aktiebaserad 

ersättning och aktieägande kan leda till manipulering av vinsten (Cheng & Warfield, 

2005). Ifall vinstmanipulering kan få aktiepriser att stiga på kort sikt kan 

företagsledningen nyttja det vid aktieförsäljningar, eftersom det ökar värdet på deras 

aktier (Cheng & Warfield, 2005). 

2.3 Earnings management 

Earnings management uppstår när företagsledningen manipulerar vinsten för att 

antingen vilseleda intressenter om bolagets ekonomiska prestation eller för att påverka 

exempelvis kovenanter (Healy & Wahlen, 1999), positive accounting theory kan därför 

sägas beskriva olika anledningar till att företagsledningen manipulerar vinsten medan 

earnings management kan sägas beskriva hur företagsledningen går tillväga. Vinstens 

beståndsdelar består av kassaflöde och periodiseringar, därför kommer manipulation av 

någon beståndsdel påverka den redovisade vinsten (Dechow & Schrand, 2004). 

Kassaflödet kan exempelvis manipuleras genom att skära ner på forskning och 

utveckling (FoU) eller nödvändiga underhåll och reparationer för att minska 

kostnaderna. Kassaflödet kan även manipuleras genom att erbjuda förmånliga rabatter 

för att öka intäkterna. Gemensamt för all manipulering av kassaflödet är att det påverkar 

bolagets befintliga verksamhet (Dechow & Schrand, 2004). 

2.3.1 Manipulation av periodiseringar 

Det vanligaste sättet för företagsledningen att framställa en önskad vinst är att 

manipulera periodiseringarna. Manipulation av periodiseringar påverkar inte bolagets 

verksamhet på det sättet som kassaflödesmanipulation gör, istället redovisas 

opportunistiska intäkter för den befintliga verksamheten (Dechow & Schrand, 2004). 
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Nedanför följer exempel på manipulation av periodiseringar: 

Kundfordringar: Genom att sälja på kredit till kunder som vanligtvis inte skulle få 

köpa på kredit. Företagsledningen ska också bedöma andelen kunder som inte kommer 

betala (osäkra kundfordringar), vilket kan göras godtyckligt för att öka de redovisade 

intäkterna (Dechow & Schrand, 2004). 

Lager: Företagsledningen måste estimera förväntad efterfrågan för att kunna bestämma 

framtida försäljningspriser och eventuella nedskrivningar, vilket kan göras godtyckligt 

för att minska de redovisade kostnaderna. (Dechow & Schrand, 2004).  

Anläggningstillgångar: Företagsledningen måste avgöra och estimera om det finns 

nedskrivningsbehov, vilket kan göras godtyckligt för att minska de redovisade 

kostnaderna (Dechow & Schrand, 2004). 

Manipulering av periodiseringar påverkar emellertid bara tidpunkten för erkännandet av 

vinsten, vilket betyder att en överskattad vinst en period kommer leda till en lägre vinst 

en senare period. Exempelvis kommer en underskattning av osäkra kundfordringar en 

period leda till avskrivningar av förfallna kundfordringar en senare period (Dechow & 

Schrand, 2004). 

Enligt tidigare forskning skiljer sig nivåer av earnings management mellan olika länder. 

Leuz, Nanda och Wysocki (2003) fann i deras studie att länder med stor ägarspridning, 

starkt investeringsskydd och stora aktiemarknader uppvisar lägre nivåer av earnings 

management. Länder med mer koncentrerat ägande, svagt investeringsskydd och mindre 

utvecklade aktiemarknader uppvisar istället högre nivåer av earnings management. 

Enligt Leuz m.fl. (2003) uppvisade Sverige relativt låga nivåer av earnings management, 

vilket kan indikera på att svenska bolag har relativt höga nivåer av earnings quality. 

2.4 Intressentteorin 

Intressentteorin kan enligt Donaldson och Preston (1995) beskrivas som en modell som 

förklarar att ett bolags intressenter, t.ex. investerare, leverantörer, kunder, anställda, 

myndigheter och långivare, har intressen i ett bolags inneboende värden. Enligt 

Donaldson och Preston (1995) kan investerare, anställda och leverantörer beskrivas som 

bidragande inputs till bolaget, t.ex. investerare bidrar med kapital och anställda med 

arbetskraft. Bidragande intressenter förväntar sig även outputs från bolaget i form av 
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belöningar, t.ex. investerare förväntar sig avkastning och anställda förväntar sig lön 

(Donaldson och Preston, 1995). Enligt Deegan och Unerman (2011) kan intressentteorin 

kan delas upp i två varianter. En etisk-variant, där alla intressenter har rätt att bli 

behandlade rättvist, och en företagslednings-variant, där företagsledningen sannolikt 

kommer uppfylla förväntningarna hos de viktigaste intressenterna. I den sistnämnda 

varianten är bland annat redovisningsinformation en viktig faktor för att hantera (eller 

manipulera) intressenter för att få deras förtroende och godkännande.  

Wearing (2006) är en av få som undersökt om blankare bör betraktas som intressenter. 

Enligt Wearing (2006) bör blankare betraktas som intressenter, eftersom blankningar 

kan fungera som en säkerhet- eller kvalitetsstämpel för bolag i nöd. Wearing (2006) 

menar att blankningar är någonting positivt, eftersom det kan få aktiepriser att komma 

tillbaka eller ligga på realistiska nivåer. 

2.5 Blankning 

För att förstå den här studiens val av mätningsperiod är det viktigt att presentera EU:s 

blankningsförordning som började gälla i Sverige första november 2012. Förordningen 

gäller för alla EU-länder och utgörs av regler för blankningar, vilket syftar till att öka 

transparensen och ge myndigheterna bättre möjlighet att kontrollera 

blankningsaktiviteter. Syftet är också att förbättra informationen till kapitalmarknaden 

om vilka bolag som är blankade och till vilken andel (Official Journal of the European 

Union, 2012). Enligt förordningen ska blankningspositioner som överstiger 0,2 procent 

av bolagets emitterade kapital anmälas till Finansinspektionen (FI, 2018a). 

Finansinspektionen offentliggör emellertid endast blankningspositionerna som överstiger 

0,5 procent (FI, 2018b).  

Det är viktigt att poängtera att blankare inte är homogena i den bemärkelsen att de tar 

blankningspositioner av samma anledningar, exempelvis spekulerar vissa att aktiepriser 

ska gå ner i pris medan andra använder blankningar för att skydda nedsidan på långa 

positioner, dvs. en ”hedge-position” (Diether, Lee & Werner, 2008). Det är även viktigt 

att poängtera att blankning är förenat med höga risker och vissa begränsningar, för att 

exemplifiera presenteras nedanför fyra exempel: 

1. Lämnandet av säkerhet: För att få låna aktier måste oftast blankaren lämna en 

säkerhet för aktielånet (Hirshleifer m.fl., 2011). 
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2. Betalning av ränta: Den direkt kostnaden för blankningen, blankaren måste betala 

ränta på aktielånet (Hirshleifer m.fl., 2011). 

3. Begränsad potentiell avkastning: Aktiepriset kan endast falla med 100 procent, 

varför den maximala potentiella avkastningen är 100 procent, vilket sker om 

aktiepriset faller till noll (Dechow m.fl., 2001). 

4. Obegränsad potentiell negativ avkastning: Aktiepriset kan stiga med mer än 100 

procent, varför den maximala potentiella negativa avkastningen är oändlig (Dechow 

m.fl., 2001). 

Utöver dessa fyra exempel finns det risker som i kombination med stigande aktiekurser 

kan få ödesdigra konsekvenser, ett exempel är en short squeeze som uppstår när 

långivaren återkallar de utlånade aktierna. I händelse av en short squeeze måste därför 

blankaren hitta en alternativ långivare eller återköpa aktierna i marknaden. Blankare 

brukar därför föredra mer likvida aktier, eftersom det underlättar återköp av aktierna 

(Desai m.fl., 2006). 

För att exemplifiera problematiken med short squeeze och aktier som inte är likvida:  

I händelse av en short squeeze där en blankare inte hittar någon alternativ långivare, 

måste återköpa ett stort block aktier och handeln inte är likvid, måste kanske blankaren 

betala ett väldigt högt pris för att någon ska vara villig att sälja aktierna. 

Likvida aktier eller likvid handel är det som kännetecknar aktiehandeln i stora bolag. För 

att blanka aktier måste det emellertid finnas aktieägare som är villiga att låna ut aktier. 

Dechow m.fl. (2001) menar att bolag med höga blankningspositioner tenderar att ha 

mycket institutionellt ägande, vilket är förenligt med högre utbud av belåningsbara 

aktier. Enligt Hirshleifer m.fl. (2011) är det institutionella ägare som står för den största 

delen av utbudet av belåningsbara aktier, därför är institutionellt ägande en viktig faktor 

för underlättandet av blankningar. 
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3. Metod 

Det här kapitlet innehåller en beskrivning av metodiken och tillvägagångssättet som 

använts i den här studien. Kapitlet innehåller val av metod, urval, datainsamling och 

hur data blivit analyserad. 

3.1 Deduktiv och kvantitativ 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är ett deduktivt arbetssätt när tidigare teorier 

används för att studera empirin. Den här studien har ett deduktivt arbetssätt, eftersom 

tidigare teorier och studier använts för att definiera earnings quality, för att beräkna 

earnings quality, för att förklara vad som kan påverka earnings quality samt för att 

förklara varför låg grad av earnings quality kan ge incitament till blankning. Enligt 

Eriksson och Hultman (2014) innebär en deduktiv ansats att undersökningen utgår från 

en modell. Den här studien har utgått från tidigare modeller och studier inom 

ämnesområdet som undersökt liknande samband (Richardson, 2003; Desai m.fl., 2006; 

Hirshleifer m.fl., 2011). 

Studiens syfte är att undersöka om blankade bolag har lägre grad av earnings quality än 

icke-blankade bolag, därför har ett kvantitativt tillvägagångssätt använts, vilket enligt 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) är lämpligt när material i form av siffror ska 

analyseras och jämföras.  

Hypoteserna i den här studien har formulerats med hjälp av tidigare studier och teorier, 

insamlat datamaterial har testats mot hypoteserna och därefter har resultatet kopplats 

tillbaka till tidigare studier och teorier. 

3.2 Urval 

I studien ingår bolag som är noterade på OMX Stockholm Large Cap den 2019-03-08. 

Börslistan revideras halvårsvis, 1 januari respektive 1 juli och baseras på bolagens 

viktade börsvärde för maj och november. För att vara noterad på Large Cap krävs ett 

börsvärde på minst 1 miljard Euro. Den här börslistan har valts eftersom stora bolag 

generellt är förenligt med institutionellt ägande, vilket underlättar möjligheten till 

blankning (Dechow m.fl., 2001; Hirshleifer m.fl., 2011). Totalt ingår 69 bolag i studien 

där banker, fastighetsbolag och investmentbolag har exkluderats då de använder 

annorlunda redovisningsmetoder eller följer andra regelverk. EU:s blankningsförordning 
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började gälla i Sverige år 2012, därför har mätningsperioden 2012–2018 använts i den 

här studien. 

3.3 Datainsamling 

Den redovisningsdata som samlats in är sekundärdata och har hämtats från Börsdata. 

Börsdata är en databas med finansiell information för alla svenska börsnoterade bolag 

samt många utländska börsbolag. Primärkällan för de svenska bolagens finansiella 

informationen kommer direkt från respektive bolags publicerade finansiella rapporter 

(Börsdata b, U.å.). Börsdata hämtar informationen från bolagens finansiella rapporter, 

därför kan det finnas felaktigheter i data, exempelvis fel vid inmatning från rapporterna 

till deras databas. 

För att få access till Börsdata behövs ett konto. Börsdata erhåller en gratistjänst som är 

begränsad med information som t.ex. översikt på nyckeltal och bevakningslistor. För att 

få tillgång till redovisningsinformation behövs ett konto som kostar 89 kr/mån, 499 

kr/halvår eller 899 kr/år (Börsdata c, U.å.). 

Information om vilka bolag som ingår i den valda börslistan har hämtats från Börsdatas 

Screener, vilket är en lista med alla bolagen som finns på Börsdata. Några av de 69 bolag 

som ingår i studien har ej fullständig redovisningsinformation för hela 

mätningsperioden. Totalt innehåller studien 472 räkenskapsår. Nedanför i tabell 1 visas 

alla bolag som ingår i studien för respektive år.  

Tabell 1. Alla bolag som ingår i studien för respektive år. 

Räkenskapsår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal bolag: 61 66 69 69 69 69 69 

Totalt antal räkenskapsår: 472 
      

Källa: Egen bearbetning 

För varje bolag som ingår i studien har en Excel-fil laddats ner med redovisningsdata. 

All redovisningsdata för respektive bolag har sedan sammanställts i en separat Excel-fil. 

Den redovisningsdata som hämtats från Börsdata är följande: 
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• Vinst (Resultat som är hänförligt till aktieägarna) 

• Kassaflöde från löpande verksamheten 

• Kassaflöde från investeringsverksamheten 

• Fritt kassaflöde 

• Totala tillgångar 

De här variablerna har sedan använts för att beräkna earnings quality (se avsnitt 3.4) för 

respektive bolag. Beräkningarna har utförts i Microsoft Excel.  

Beräkningarna av earnings quality har kompletterats med blankningspositioner, dvs. 

noterande av vilka bolag som varit blankade och icke-blankade under respektive år. 

Informationen om blankningspositionerna har hämtats från Finansinspektionen, som 

offentligt publicerar en Excel-fil med blankningspositioner som överstiger 0,5 procent 

av bolagets emitterade aktiekapital (FI, 2018b). 

Informationen om blankningspositionerna är sekundärdata eftersom Finansinspektionen 

erhåller informationen från blankarna. Blankare är skyldiga enligt lag att göra en 

anmälan om blankningspositionen överstiger 0,2 procent av bolagets emitterade 

aktiekapital (FI, 2018a), därför kan det finnas felaktigheter i data, t.ex. en 

blankningsanmälan som är felaktig. 

Finansinspektionens Excel-fil för publicerade historiska blankningar har laddats ner den 

2019-03-08. Excel-filen innehåller en lista med alla historiska (sedan 1 nov 2012) samt 

aktuella blankningspositioner. Listan är omfattande och innehåller mer än 11 000 rader i 

Excel. Varje rad i listan innehåller sex kolumner, vilka är följande:  

Innehavare av positionen, namn på emittent, ISIN, position i procent, datum för 

positionen och kommentar. 

En data-funktion i Excel har använts för att sortera följande i alfabetisk ordning: 

• Namn på emittent (bolagsnamn) 

• Innehavare av positionen (blankare) 

Blankningspositionerna har sedan sorterats efter datum. Bolag som inte ingår i studien 

har tagits bort, vilket minskade listan till 6998 rader. Excel-listan har sedan gåtts igenom 

manuellt för att notera vilka bolag som varit blankade under perioden 2013–2019.  
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Det datum som valts för blankningspositionerna är sju dagar efter offentliggörandet av 

det fjärde kvartalet för respektive bolag, exempelvis om ett bolag offentliggör det fjärde 

kvartalet den 10/2 beräknas blankningspositionerna den 17/2. Richardson (2003) och 

Hirshleifer m.fl. (2011) mäter blankningspositionerna som förekommer tre respektive 

fem månader efter att redovisningsinformationen för räkenskapsåret presenterats. I den 

här studien har sju dagar valts med syftet att mäta hur blankare agerar direkt efter 

publiceringen av redovisningsinformationen. Den här mätningsperioden har använts 

eftersom aktiemarknaden ofta anses vara effektiv, där antagandet är att publicerad 

information inkorporeras snabbt i aktiepriset (Fama, 1970). Blankare måste emellertid få 

chans att bearbeta redovisningsinformationen, varför sju dagar bör fånga de blankare 

som agerar direkt samt de som agerar några dagar senare. Förutom bearbetningen av 

informationen kan det även tänkas ta några dagar att bygga upp en blankningsposition 

som överstiger 0,5 procent av utestående aktier, i synnerhet om det gäller bolag med 

högt börsvärde. Med blankade bolag avses där blankningspositionerna överstiger 0,5 

procent av utestående aktier. Med icke-blankade bolag avses där blankningspositionerna 

understiger 0,5 procent av utestående aktier. 

Information om publiceringsdatum för respektive bolags kvartalsrapporter har hämtats 

från MFN. MFN är en leverantör som erbjuder strömmande pressmeddelanden och 

historik för alla noterade bolagen i Norden. MFN utvecklas och drivs av Modular 

Finance (MFN, U.å.). Publiceringsdatumen är sekundärdata och kommer direkt från 

respektive bolags informationskanaler, därför kan det finns fel i data, t.ex. fel vid 

inmatning till deras databas. 

Notera att blankningspositionerna har beräknats efter varje räkenskapsår, varför 

mätningen för blankningspositionerna avser åren 2013–2019 och inte 2012–2018 som 

redovisningsdata. Förklaringen är att det fjärde kvartalet för år t publiceras år t+1, 

generellt i början av år t+1. För information kring antal blankade bolag, se kapitel 4. 

Eftersom den här studien utgår från det fjärde kvartalet vid beräkning av 

blankningspositionerna, så är det viktigt att notera att det fjärde kvartalet summerar 

räkenskapsåret tillsammans med tidigare kvartal, dvs. Q1+Q2+Q3+Q4 = räkenskapsåret. 

 

 



 

16 
 

3.4 Beräkning av earnings quality 

I den här studien används omfattningen av periodiseringar som proxy för att bedöma 

earnings quality, vilket är i enlighet med Sloan (1996) som fann att den del av vinsten 

som består av periodiseringar är mindre uthållig än den del av vinsten som består av 

kassaflöde. Låg grad av earnings quality är enligt den här proxyn när vinsten utgörs av 

mycket periodiseringar, eftersom den delen av vinsten är mindre uthållig (Dechow m.fl., 

2010). Motsatsvis gäller därför att hög grad av earnings quality är när vinsten utgörs av 

mycket kassaflöde, eftersom den delen av vinsten är mer uthållig. Proxyn kan enligt 

Dechow m.fl. (2010) beräknas matematiskt enligt följande: 

Ekvation 1. Proxy för att beräkna earnings quality. 

Periodiseringar = Vinstt – Kassaflödet  

Där: 

Periodiseringar = Δ (Rörelsekapital exkl. Δ likvida medel)  

Periodiseringar = Δ (Nettotillgångar) 

Källa: Dechow m.fl. (2010) 

I enlighet med Richardson (2003), Desai m.fl. (2006) och Hirshleifer m.fl. (2011) har 

följande ekvationer använts för att beräkna earnings quality: 

Ekvation 2. Totala periodiseringar. 

Totala periodiseringar = 
Vinst − Fritt kassaflöde

Genomsnittliga tillgångar
 

Källa: Richardson (2003) och Desai m.fl. (2006) 

Ekvation 3. Operativa periodiseringar. 

Operativa periodiseringar = 
Vinst −Kassaflöde från den löpande verksamheten

Genomsnittliga tillgångar
 

Källa: Richardson (2003), Desai m.fl. (2006) och Hirshleifer m.fl. (2011) 

Där: 

Vinst = Resultat hänförligt till aktieägare 

Fritt kassaflöde = Kassaflöde från löpande- och investeringsverksamheten 

Genomsnittliga tillgångar = (Tillgångar år t + tillgångar år t-1) / 2 
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Beräkningarna har utförts och sammanställts i Microsoft Excel. Enligt beräkningarna 

divideras periodiseringarna med bolagets genomsnittliga tillgångar, vilket gör det 

möjligt att jämföra periodiseringar och earnings quality mellan bolagen. Desto större 

positivt tal desto högre periodiseringar och även lägre earnings quality. 

Mätningen av totala periodiseringar är utformad att fånga alla periodiseringar. 

Richardson (2003) menar att likvida medel som spenderas på investeringar och andra 

förvärvsrelaterade aktiviteter skapar tillgångar som ska ge framtida ekonomiska fördelar. 

Enligt Richardson (2003) är de framtida ekonomiska fördelarna inte är garanterade, även 

om de är sannolika, därför blir analysen av periodiseringar och earnings quality 

ofullständig genom att endast använda operativa periodiseringar som mått (Richardson, 

2003). Mätningen av operativa periodiseringar är utformad att fånga periodiseringar från 

rörelsekapitalet och den operativa verksamheten, t.ex. förändringar i kundfordringar, 

leverantörsskulder osv. som inte är kassaflödespåverkande. 

3.5 Statistisk analys 

För att kunna säga någonting om materialet har statistiska beräkningar utförts, dvs. för 

att kunna säga något om skillnaden mellan blankade bolag och icke-blankade bolag med 

avseende på earnings quality. Uträkningarna har baserats på statistiska beräkningar av 

Lantz (2013) och uträkningarna har utförts i Microsoft Excel. Den statistiska 

beräkningen som använts i den här studien är t-test, vilket är en jämförelse av 

medelvärden för två oberoende populationer (Lantz, 2013). Det finns två olika varianter 

av t-test, en variant antar att standardavvikelserna är lika och en variant som antar att 

standardavvikelserna är olika (Lantz, 2013). I den här studien har t-test för två 

populationer som antar olika varianser använts. 

Med hjälp av t-test har medelvärden för blankade bolag jämförts med medelvärden för 

icke-blankade bolag. 

Det finns nackdelar med t-test, exempelvis förutsätter beräkningen att data är 

normalfördelat och att urvalet är av rimlig storlek. Dessutom säger ett för litet urval 

ingenting om populationen (Lantz, 2013). 
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3.6 Metodkritik 

Bjereld m.fl. (2009) menar att det finns risk att en studie med ett deduktivt arbetssätt blir 

styrd av tidigare teorier, därför är det viktigt att operationalisera problemet som ska 

undersökas. När en studie baseras på tidigare teorier kan det hindra forskaren från att 

utforska nya sätt att tänka (Spector, Rogelberg, Ryan, Schmitt & Zedeck, 2014). Om en 

studie måste baseras på tidigare teorier finns det inget utrymmet för nya fenomen som 

inte faller under tidigare teorier (Spector m.fl., 2014). 

Vid användandet av ett kvantitativt tillvägagångssätt är det viktigt att mäta det som 

studien syftar till att mäta, annars blir studiens validitet låg. Det är även viktigt att mäta 

på ett lämpligt och korrekt sätt, annars blir studiens reliabilitet låg (Bjereld m.fl., 2009). 

Earnings quality har ingen allmängiltig definition, därför måste det mätas via en proxy, 

vilket kan påverka mätningen negativt. Det finns många olika metoder att mäta earnings 

quality, vilket gör det svårt att veta vilken metod som är bäst lämpad. Det är viktigt att 

notera att en proxy överlag är förenad med osäkerhet eftersom mätningen inte är exakt, 

andra faktorer kan ha betydelse (Dechow m.fl., 2010). Fördelarna med modellerna som 

använts i den här studien för att beräkna earnings quality är att de direkt fångar upp det 

periodiserade redovisningssystemet i förhållande till det kassaflödesbaserade systemet, 

det är även enkelt att göra beräkningarna. Nackdelarna med modellerna är att den 

underliggande prestationen sannolikt kommer skilja sig mellan bolag som har mycket 

hög respektive mycket låg earnings quality, eftersom den lägre uthålligheten av 

periodiseringar kan vara drivet av både redovisningsval och underliggande faktorer 

(Dechow m.fl., 2010).  

Richardson (2003) använder vinsten före extraordinära poster vid beräkning av 

periodiseringar. I den här studien har emellertid nettovinsten använts i modellerna för att 

beräkna periodiseringarna, vilket kan vara negativt eftersom intäkter eller kostnader som 

inte hör till vanligheten är inkluderade, t.ex. en ovanlig uppskrivning eller nedskrivning.  

Viktigt att notera är att den här studien inte tar hänsyn till storleken på blankningarna i 

respektive bolag, utan endast om bolagen är blankade eller inte, vilket kan vara en 

svaghet då blankningsintresset kan variera mellan bolagen. Dessutom krävs det mer 

kapital desto högre börsvärde bolaget har, eftersom blankningspositionen måste 

överstiga 0,5 procent av utestående aktier. 
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En svaghet med vald mätningsperiod för blankningspositionerna är att kvartalsrapporter 

generellt inte innehåller detaljerad information om rörelsekapitalet och investeringar, 

vilket en årsredovisning gör. Blankare kan tänkas vara intresserade av en specifik 

periodiseringspost som t.ex. ökade kundfordringar, vilket generellt inte redovisas i en 

kvartalsrapport, under det antagandet kommer inte blankare agera på kvartalsrapporter, 

även om graden av earnings quality är låg. 

Slutligen kan egen hantering av data kan haft en negativ påverkan på den här studien, 

t.ex. felaktigheter vid egna sammanställningar och beräkningar. 
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4. Data 

Det här kapitlet innehåller deskriptiv statistik om vilka data som samlats in. 

4.1 Deskriptiv statistik 

För att ge en översikt över datamaterialet är det sammanställt variablernas läges- och 

spridningsmått i tabell 3. I tabell 2 är det sammanställt hur många bolag som är blankade 

och icke-blankade för respektive år, den procentuella andelen blankade bolag för 

respektive år och hur många räkenskapsår totalt som avser blankade och icke-blankade 

bolag. 

Tabell 2. Icke-blankade bolag och blankade bolag för respektive år. 

Räkenskapsår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Icke-blankade bolag 45 51 54 48 44 41 42 

Blankade bolag 16 15 15 21 25 28 27 

Andel blankade 26% 23% 22% 30% 36% 41% 39% 

Icke-blankade totalt: 325 
      

Blankade bolag totalt: 147 
      

Källa: Egen bearbetning 

Eftersom det är 472 räkenskapsår som undersökts blir antalet observationer 472 för 

respektive variabel i tabell 3. Variabeln årtal är emellertid 483, eftersom alla bolagen 

inte har fullständig redovisningsinformation för hela mätningsperioden 2012–2018 (se 

avsnitt 3.3, tabell 1).  

Icke-blankade bolag och blankade bolag beskrivs som andelar i tabell 3. Exempelvis är 

medelvärdet för blankade bolag 0,311, vilket betyder att 31,1 procent av studiens totala 

räkenskapsår avser blankade bolag.  Allt annat i tabell 3 avser hela tal.
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Tabell 3. Summering av deskriptiv statistik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Källa: Egen bearbetning 
 

 

 

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minvärde Maxvärde 

Vinst (årets resultat) 472 3017 5552 -35206 41119 

Kassaflöde från löpande verksamheten 472 5285 8076 -883 58440 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 472 -3199 5865 -58225 11994 

Fritt kassaflöde 472 2085 5677 -17612 33231 

Tillgångar 472 59181 92384 204 568361 

Genomsnittliga tillgångar 472 57608 90690 102 542665 

Totala periodiseringar 472 0,033 0,086 -0,180 0,724 

Operativa periodiseringar 472 -0,037 0,065 -0,286 0,590 

Blankade bolag 472 0,311 0,464 0 1 

Icke-blankade bolag 472 0,689 0,464 0 1 

Årtal 483 2015 2 2012 2018 
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5. Resultat 

Det här kapitlet innehåller studiens resultat. Kapitlet inleds med totala periodiseringar 

och avslutas med operativa periodiseringar. 

T-test har utförts för att mäta skillnaden i totala periodiseringar och operativa 

periodiseringar mellan icke-blankade bolag och blankade bolag. Studien avser att 

undersöka om medelvärdena är större för blankade bolag, därför har enkelsidigt t-test 

använts. Desto högre positivt tal desto högre periodiseringar, vilket även ger lägre grad 

av earnings quality.  

5.1 Totala periodiseringar 

Totala periodiseringar fastställs utifrån formeln för totala periodiseringar (se avsnitt 3.4, 

ekvation 2). Den hypotes som testas är H1 (se avsnitt 1.3). 

Tabell 4 visar totala periodiseringar för icke-blankade bolag och blankade bolag för alla 

räkenskapsår som ingår i studien samt signifikansnivån för skillnaden mellan 

medelvärdena. 

Tabell 4. Totala periodiseringar. 

 
Icke-blankade bolag Blankade bolag Signifikansnivå 

Räkenskapsår Medelvärde 
 

Medelvärde 
 

P-värde (ensidigt) 

2012–2018 0,040 
 

0,020 
 

0,005*** 
 

Signifikansnivåerna ***, **, * representerar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 %. 

Hela urvalet uppgår till 472 räkenskapsår varav 325 avser icke-blankade bolag och 147 

avser blankade bolag (se avsnitt 4.1, tabell 2). De icke-blankade bolagen hade högre 

totala periodiseringar än de blankade bolagen, det var även signifikant på 1 %-nivån (P-

värde<0,01). Hypotesen H1 förkastas och hypotesen H2 behålls. 

Tabell 5 visar totala periodiseringar för icke-blankade bolag och blankade bolag för 

varje räkenskapsår som ingår i studien samt signifikansnivån för skillnaden mellan 

medelvärdena. 
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Tabell 5. Totala periodiseringar för varje räkenskapsår. 

 
Icke-blankade bolag Blankade bolag Signifikansnivå 

Räkenskapsår Medelvärde 
 

Medelvärde 
 

P-värde (ensidigt) 

2018 0,040 
 

0,036 
 

0,411 
 

2017 0,037 
 

0,019 
 

0,135 
 

2016 0,059 
 

-0,005 
 

0,001*** 
 

2015 0,025 
 

-0,012 
 

0,004*** 
 

2014 0,037 
 

0,050 
 

0,315 
 

2013 0,030 
 

0,039 
 

0,363 
 

2012 0,053 
 

0,028 
 

0,211 
 

Signifikansnivåerna ***, **, * representerar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 %. 

År 2013 och 2014 var totala periodiseringarna högre bland de blankade bolagen, 

däremot var det ingen signifikant skillnad (P-värde>0,05). Alla övriga år var totala 

periodiseringarna högre för de icke-blankade bolagen. År 2015 och 2016 var det 

signifikant skillnad på 1 %-nivån (P-värde<0,01). 

5.2 Operativa periodiseringar 

Operativa periodiseringar fastställs utifrån formeln för operativa periodiseringar (se 

avsnitt 3.4, ekvation 3). Vid beräkning av operativa periodiseringar erhålls oftast ett 

negativt tal, därför gäller att desto närmare noll desto större periodiseringar, vilket 

även ger lägre grad av earnings quality. Den hypotes som testas är H1 (se avsnitt 1.3). 

Tabell 6 visar operativa periodiseringar för icke-blankade bolag och blankade bolag 

för alla räkenskapsår som ingår i studien samt signifikansnivån för skillnaden mellan 

medelvärdena. 

Tabell 6. Operativa periodiseringar. 

 
Icke-blankade bolag Blankade bolag Signifikansnivå 

Räkenskapsår Medelvärde 
 

Medelvärde 
 

P-värde (ensidigt) 

2012–2018 -0,033 
 

-0,045 
 

0,029** 
 

Signifikansnivåerna ***, **, * representerar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 %. 

Hela urvalet uppgår till 472 räkenskapsår varav 147 av dem är blankade räkenskapsår 

(se avsnitt 4.1, tabell 2). Precis som med totala periodiseringar (tabell 4) hade icke-

blankade bolagen även högre operativa periodiseringar än de blankade bolagen, det var 
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emellertid inte signifikant på 1 %-nivån (P-värde>0,01), däremot uppnåddes en 

signifikant skillnad på 5 %-nivån (P-värde<0,05). Hypotesen H1 förkastas och 

hypotesen H2 behålls. 

Tabell 7 visar operativa periodiseringar för icke-blankade bolag och blankade bolag för 

varje räkenskapsår som ingår i studien samt signifikansnivån för skillnaden mellan 

medelvärdena. 

Tabell 7. Operativa periodiseringar för varje räkenskapsår. 

 
Icke-blankade bolag Blankade bolag Signifikansnivå 

Räkenskapsår Medelvärde 
 

Medelvärde 
 

P-värde (ensidigt) 

2018 -0,034 
 

-0,025 
 

0,252 
 

2017 -0,034 
 

-0,035 
 

0,475 
 

2016 -0,014 
 

-0,062 
 

0,004*** 
 

2015 -0,044 
 

-0,062 
 

0,142 
 

2014 -0,037 
 

-0,058 
 

0,119 
 

2013 -0,040 
 

-0,037 
 

0,447 
 

2012 -0,024 
 

-0,040 
 

0,196 
 

Signifikansnivåerna ***, **, * representerar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 %. 

År 2013 och 2018 var operativa periodiseringar högre bland de blankade bolagen, 

däremot var det ingen signifikant skillnad (P-värde>0,05). Alla övriga år var 

operativa periodiseringarna högre för de icke-blankade bolagen. År 2016 var det 

signifikant skillnad på 1 %-nivån (P-värde<0,01). Övriga år uppnåddes ingen 

signifikant skillnad (P-värde>0,05). 
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6. Diskussion 

Det här kapitlet innehåller en diskussion om studiens resultat. Kapitlet inleds med 

resultatet och vad som slår igenom. Sedan diskuteras resultatet i förhållande till teorier 

och tidigare studier. Avslutningsvis beskrivs vilken nytta den här studien kan tänkas ha 

för samhället. 

I den här studien har det undersökts huruvida blankade bolag har lägre grad av earnings 

quality än icke-blankade bolag. Resultatet från studien visar att blankade bolag inte hade 

lägre earnings quality än icke-blankade bolag. Desto mer intressant är att icke-blankade 

bolag hade lägre earnings quality än blankade bolag, både vad gäller totala- och 

operativa periodiseringar. Resultaten var även signifikanta på 1 %-nivån respektive 5 %-

nivån. Det finns emellertid vissa år som slår igenom på resultatet, i synnerhet vad gäller 

den starka signifikansnivån. För totala periodiseringar är det år 2015 (P-värde<0,01) och 

2016 (P-värde<0,01) som slår igenom på resultatet (se tabell 5). För operativa 

periodiseringar är det år 2016 (P-värde<0,01) som slår igenom i resultatet (se tabell 7). 

Resultatet från den här studien visar att blankade bolag inte hade lägre earnings quality 

än icke-blankade bolag, vilket är i enlighet med Richardson (2003) men i motsats till 

Desai m.fl. (2006) och Hirshleifer m.fl. (2011). 

Beräkningen av earnings quality som används i den här studien kan ha påverkat 

resultatet, exempelvis menar Dechow m.fl. (2010) att periodiseringarna kan vara drivet 

av grundläggande faktorer, vilket inte är påverkat av redovisningsval och 

vinstmanipulering. 

Givet Hirshleifer m.fl. (2011) var det väntade resultatet att de studerade bolagen på 

Large Cap med relativt låg grad av earnings quality skulle vara mer blankade, eftersom 

han fick ett positivt resultat samt att stora bolag med mer institutionellt ägande 

underlättar möjligheten till blankning. 

Enligt resultatet från den här studien hade icke-blankade bolag lägre earnings quality än 

blankade bolag. Med avseende på periodiseringsanomalin1 var det väntade resultatet 

emellertid att blankade bolag skulle ha lägre earnings quality, dvs. antagandet att 
                                                           
1 Periodiseringsanomalin dokumenterades ursprungligen av Sloan (1996) som fann att den del av 
vinsten som utgörs av periodiseringar är mindre uthållig än den del av vinsten som består av 
kassaflöde. Sloan (1996) fann också att informationen kring den lägre uthålligheten av periodiseringar 
inte inkorporerades i aktiepriserna. 
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blankare ibland utnyttjade periodiseringsanomalin vid tagandet av blankningspositioner. 

Det finns ett flertal studier som styrker att periodiseringsanomalin existerar (Collins & 

Hribar, 2000; Xie, 2001; Pincus m.fl., 2007; Ball m.fl., 2016).  

Earnings quality kan påverkas av earnings management, vilket avser företagsledningens 

manipulation av vinsten. Enligt positive accounting theory finns det tre hypoteser som 

kan sägas beskriva anledningar till vinstmanipulering, bonushypotesen, skuldhypotesen 

och politiska kostnadshypotesen. Mest relevant för den här studien är bonushypotesen 

och skuldhypotesen, eftersom de hypoteserna antar att vinstmanipulering sker för att öka 

vinsten och inte minska den, vilket den politiska kostnadshypotesen antar. Enligt 

bonushypotesen kommer företagsledningen manipulera vinsten för att erhålla högre 

bonusar (Watts & Zimmerman, 1990). Healy (1985) fann i sin studie att 

företagsledningen tenderar att manipulera vinsten för att erhålla högre bonusar, däremot 

fann Ederhof (2010) att det inte fanns något samband mellan godtyckliga 

bonusutbetalningar och vinstmanipulering. Det råder därför ingen konsensus över 

sambandet mellan vinstmanipulering och företagsledningens bonusar. 

Enligt skuldhypotesen kommer företagsledningen manipulera vinsten för att inte 

överskrida kovenanter (Watts & Zimmerman, 1990). DeAngelo m.fl. (1994) fann i deras 

studie att företagsledningen inte manipulerade vinsten för att undvika överskridandet av 

kovenanter. Dichev och Skinner (2002) fann, i kontrast till DeAngelo m.fl. (1994), att 

företagsledningen manipulerade vinsten för att undvika överskridandet av kovenanter. 

Likt bonushypotesen råder det därför ingen enlighet över sambandet mellan 

vinstmanipulering och bolagens kovenanter. 

Både antagandet om bonushypotesen och skuldhypotesen borde ge incitament till att 

blanka bolag där vinsten manipuleras och periodiseringarna ökar, vilket leder till lägre 

grad av earnings quality. Det finns däremot studier som visar att hypoteserna inte 

existerar (Ederhof, 2010; DeAngelo m.fl., 1994), varför incitament till blankning kanske 

inte uppstår. Resultatet från den här studien visar att blankade bolag inte hade högre 

periodiseringar än icke-blankade bolag, dvs. blankade bolag hade inte lägre grad av 

earnings quality än icke-blankade bolag. 
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Bonusar till företagsledningen baseras oftast på vinstmål som ska uppnås, Indjejikian 

m.fl. (2014) menar att bolag med hög lönsamhet vanligtvis minskar vinstmålen när 

företagsledningen misslyckas med att nå uppsatta vinstmål, vilket kan indikera att 

vinstmanipulering inte är nödvändigt, eftersom lågt uppsatta vinstmål troligen kommer 

uppnås även utan manipulering av vinsten, vilket i så fall inte kommer påverka bolagets 

earnings quality negativt. 

Bortsett från positive accounting theory borde earnings management överlag leda till 

incitament att blanka bolag, dvs. där vinsten manipuleras och periodiseringarna ökar. 

Enligt Cheng och Warfield (2005) kan exempelvis aktieincitament få företagsledningen 

att manipulera vinsten, eftersom det ökar värdet på deras aktieinnehav eller deras 

aktiekompensationer. Manipulering av vinsten med syfte att öka värdet på bolagets 

aktier borde ge blankare incitament att blanka bolaget i fråga, i synnerhet om 

företagsledningen själva har för avsikt att sälja aktier. Leuz m.fl. (2003) fann däremot att 

svenska noterade bolag uppvisade relativt låga nivåer av earnings management, vilket 

skulle kunna förklara den här studiens resultat, dvs. att graden av earnings management 

är relativt låg i Sverige, dvs. relativt hög grad av earnings quality. 

Det går inte att specifikt uttala sig om varför icke-blankade bolag hade lägre earnings 

quality i den här studien, förmodligen är det andra faktorer än earnings quality som har 

större betydelse vid blankningsbeslut. En alternativ förklaring till den här studiens 

resultat skulle kunna vara det som Dechow m.fl. (2001) fann i deras studie, dvs. att 

blankare troligen använder sig av en värderingsprocess vid blankningsbeslut. I den här 

studien har det emellertid inte tagits hänsyn till värderingen av bolagen. Diether m.fl. 

(2008) menar att blankare inte är homogena och att det finns flera anledningar till 

tagandet av blankningspositioner, därför kan en annan tänkbar förklaring vara att 

”hedge-positioner” eller andra typer av blankningar är en stor andel av totala 

blankningarna.  

Bortsett från anledningar till tagandet av blankningspositioner är blankning förenat med 

höga risker och vissa begränsningar, exempelvis risken att aktiepriset stiger mer än 100 

procent och risken för en short-squeeze2(Desai m.fl., 2006). Riskerna och 

                                                           
2 En short squeeze uppstår när långivaren återkallar de utlånade aktierna (Se avsnitt 2.5). 
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begränsningarna försämrar troligen incitamenten att utföra blankningar som enbart är 

baserade på earnings quality. 

Oavsett incitament till blankning kommer incitamenten försvinna lika snabbt om 

informationen inkorporeras direkt i aktiepriset, vilket kan förklaras med hjälp av den 

effektiva marknadshypotesen, att aktiepriserna reflekterar all tillgänglig information 

(Fama, 1970). Under antagandet om att aktiemarknaden är effektiv skulle det inte finnas 

några incitament att utföra blankningar överhuvudtaget, eftersom informationen redan är 

inkorporerad i aktiepriset. Resultatet från den här studien skulle kanske kunna förklaras 

med den effektiva marknadshypotesen, däremot har den här studien inte tagit hänsyn till 

aktieprisernas rörelse. Malkiel (2003) menar emellertid att marknaden inte alltid är helt 

effektiv, felprissättningar på aktiemarknaden kan komma att uppstå över tid och även 

kvarstå under korta perioder. 

Enligt Wearing (2006) bör blankare betraktas som intressenter till bolaget. Bodenholm 

Capitals VD och grundare Per Johansson säger till Dagens Industri att det är positivt ifall 

blankare kan avslöja aggressiv redovisning (Dagens Industri, 2018). Enligt 

intressentteorin, mer specifikt företagslednings-varianten, kommer företagsledningen 

försöka uppfylla förväntningar hos de viktigaste intressenterna, t.ex. investerare (Deegan 

& Unerman, 2011). Blankningar kan anses vara intresse för investerare, eftersom 

blankare vanligen spekulerar i att aktiepriset ska falla. Enligt intressentteorin borde 

därför företagsledningar vara intresserade av att förse marknaden med sådan 

redovisningsinformation att bolaget inte blir blankat, dvs. företagsledningar kan ha 

intresse av att inte manipulera vinsten för att undvika blankning, vilket skulle kunna 

förklara den här studiens resultat. 

Tidigare forskning med avseende på earnings quality och blankningar har utförts av 

Richardson (2003), Desai m.fl. (2006) och Hirshleifer m.fl. (2011). Likheter med deras 

studier och den här studien är främst beräkningen av earnings quality och den statistiska 

metoden (t-test). I likhet med Hirshleifer m.fl. (2011) beaktas institutionellt ägande, 

eftersom det underlättar möjligheten till blankning. Den här studien tar exempelvis inte i 

beaktande storleken på blankningsintresset, börsvärden eller uppdelningen av 

periodiseringar i deciler. Den främsta skillnaden för den här studien i motsatt till tidigare 

studier är att en annan mätningsperiod för blankningspositioner används, med syftet att 

studera blankningspositionerna kort tid efter rapportsläpp.  
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Den här studien kan tänkas bidra till forskningen i Sverige med avseende på earnings 

quality och om det påverkar intresset för blankningspositioner. Till min vetskap är det 

ingen studie som undersökt det här på svenska aktiemarknaden tidigare. 

Den här studien kan även tänkas bidra till ökad förståelse kring hur eller om earnings 

quality påverkar blankningsbeslut på den svenska aktiemarknaden, vilket kan vara 

användbar information för t.ex. investerare, övriga aktörer på kapitalmarknaden och 

företagsledningar. 
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7. Slutsats 

Det här kapitlet innehåller studiens slutsats följt av förslag till vidare forskning och min 

lärdom. 

Resultatet från den här studien visar att blankade bolag inte har lägre earnings quality än 

icke-blankade bolag. Resultatet var oväntat eftersom antagandet var att blankade bolag 

generellt skulle ha lägre grad av earnings quality än icke-blankade bolag. Enligt 

diskussionen kan det finnas andra faktorer som har större betydelse vid tagandet av 

blankningspositioner. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Den här studien har inte tagit hänsyn till värdering av bolagen eller aktieprisernas 

rörelse, därför skulle det vara intressant med studier som tar det i beaktande, exempelvis 

om blankade bolag är högre värderade än icke-blankade bolag. Det skulle även vara 

intressant med större urval av bolag, förslagsvis Small, Mid och Large -Cap. Slutligen 

skulle det även vara intressant med en liknande studie där andra modeller för att beräkna 

earnings quality används. 

7.2 Min lärdom 

Många av de kunskaper jag lärt mig under mina tre år på Högskolan Dalarna har jag 

använt i den här studien. Jag har använt tidigare teorier och studier, formulerat ett 

problem, syfte och använt statistisk analys för att analysera data. Jag har diskuterat 

resultatet och visat på alternativa faktorer som kan ligga bakom det negativa resultatet. 

Det viktigaste jag lärt mig, är att redovisningsinformation inte nödvändigtvis är en 

betydande beslutsfaktor vid tagandet av blankningspositioner. 
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Appendix 

Bilaga 1. Bolag som ingår i studien och totala periodiseringar 

Totala periodiseringar för varje bolag som ingår i studien för respektive år. Grön färg 

indikerar lägre periodiseringar och därför högre grad av earnings quality. Motsatsvis gäller 

för röd färg. Tomma rutor saknar redovisningsdata. 

Företagsnamn TP-12 TP-13 TP-14 TP-15 TP-16 TP-17 TP-18 

AAK -0,011 0,016 0,079 0,016 0,078 0,053 0,055 

ABB 0,099 -0,003 -0,003 -0,022 -0,017 -0,003 0,054 

AddTech 0,081 0,114 0,046 0,043 0,477 0,117 0,099 

ÅF 0,187 0,041 0,026 0,114 0,112 0,059 0,092 

Ahlsell -0,121 -0,037 -0,044 -0,045 -0,016 0,004 0,029 

Ahlström-Munksjö   -0,151 -0,014 0,006 -0,027 -0,023 0,262 

Alfa Laval 0,082 -0,007 0,282 -0,024 -0,036 -0,014 0,017 

Arjo     0,021 0,001 0,007 0,015 0,002 

Assa Abloy 0,067 0,073 0,045 0,043 0,024 0,083 0,000 

Astra Zeneca 0,022 -0,036 0,024 0,064 0,056 0,026 -0,024 

Atlas Copco 0,037 0,055 0,066 -0,024 0,007 -0,033 0,034 

Attendo -0,007 -0,025 -0,010 0,007 0,040 0,167 -0,122 

AutoLiv 0,024 0,004 0,032 0,040 0,055 0,021 0,031 

Axfood -0,024 0,012 -0,038 -0,038 -0,020 0,039 -0,013 

Beijer Ref 0,033 -0,003 0,045 0,018 0,063 0,015 0,134 

Betsson 0,197 0,010 0,094 0,055 0,060 0,056 0,014 

BillerudKorsnäs 0,403 0,000 -0,018 -0,043 -0,023 0,095 0,120 

Boliden 0,048 0,067 0,007 0,002 0,145 -0,008 0,026 

Bonava   -0,011 0,040 -0,041 0,029 0,078 0,100 

Bravida Holding 0,001 -0,025 -0,019 -0,026 0,045 0,001 0,011 

Dometic Group   -0,021 0,036 -0,047 0,002 0,271 -0,002 

Electrolux 0,003 0,012 -0,023 -0,039 -0,037 0,045 0,024 

Elekta 0,008 0,038 -0,007 -0,012 -0,045 -0,016 0,029 

Ericsson -0,041 0,021 0,001 0,003 -0,014 -0,106 -0,044 

Essity     0,006 -0,012 0,010 0,113 0,015 

Evolution Gaming Group   0,289 0,143 0,178 0,268 0,165 0,076 

Fenix Outdoor 0,071 0,124 0,144 0,039 0,026 0,084 0,053 

Getinge 0,073 0,022 0,021 -0,005 -0,013 0,007 -0,050 

Hennes & Mauritz 0,014 0,027 0,064 0,080 0,091 0,069 0,040 

Hexagon 0,020 0,029 0,106 0,031 0,031 0,118 0,069 

Hexpol 0,133 -0,026 0,022 0,099 0,014 0,109 0,180 

Holmen 0,040 -0,012 -0,012 -0,032 -0,012 -0,006 0,039 

Husqvarna -0,003 -0,033 -0,001 0,005 0,012 0,081 0,046 

Ica Gruppen   0,641 -0,008 0,010 -0,004 -0,014 0,005 



 

 
 

Indutrade 0,125 0,056 0,067 0,105 0,118 0,061 0,067 

JM -0,001 0,018 0,030 0,109 -0,039 -0,009 0,120 

Kindred 0,092 0,009 0,149 0,144 0,019 0,202 -0,017 

Lifco 0,010 -0,014 0,207 0,068 0,170 0,115 0,040 

Loomis 0,046 0,016 0,149 0,044 -0,016 0,049 0,092 

Lundin mining 0,029 0,123 0,368 -0,110 -0,138 -0,180 0,067 

Lundin Petroleum 0,082 0,236 0,233 0,066 -0,024 0,040 -0,082 

Millicom 0,004 0,120 0,146 -0,069 -0,037 -0,037 0,020 

Modern Times Group -0,003 0,085 0,011 0,077 -0,005 0,011 0,039 

Munters     -0,105 0,038 -0,001 0,044 -0,030 

NCC 0,079 0,008 0,032 -0,031 0,247 -0,014 0,015 

NetEnt 0,099 0,099 -0,001 0,041 0,100 0,099 -0,049 

Nibe 0,019 0,021 0,173 -0,008 0,199 0,035 0,065 

Nobia -0,101 -0,030 -0,073 0,022 -0,072 0,055 0,097 

Nolato 0,026 -0,021 0,086 0,043 0,137 0,018 0,015 

Oriflame 0,010 0,025 -0,065 -0,102 -0,047 -0,019 -0,024 

Peab -0,008 -0,010 -0,059 -0,035 -0,031 -0,007 0,090 

Saab 0,044 0,002 0,052 0,129 0,007 0,010 0,180 

Sandvik 0,001 0,045 0,033 -0,056 -0,035 -0,030 0,015 

SCA -0,021 0,012 0,005 -0,014 0,019 0,158 0,053 

Securitas 0,000 0,010 0,017 0,011 0,101 0,015 0,057 

Skanska 0,048 -0,012 -0,013 -0,025 0,080 -0,003 -0,022 

SKF 0,019 0,095 0,036 -0,031 -0,046 0,009 -0,012 

SSAB -0,053 -0,036 0,172 -0,032 -0,012 -0,031 -0,010 

Stora Enso 0,017 -0,056 -0,003 0,043 -0,037 0,010 0,035 

Sweco 0,175 0,164 0,021 0,079 0,012 0,037 0,024 

Swedish Match 0,029 0,031 -0,024 -0,029 -0,080 -0,110 0,078 

Swedish Orphan Biovitrum -0,068 0,020 -0,049 -0,040 0,068 -0,004 0,064 

Tele2 -0,012 -0,072 0,034 -0,037 -0,008 -0,070 0,090 

Telia -0,050 -0,007 0,028 0,015 -0,058 -0,015 -0,038 

Thule -0,003 -0,021 -0,113 -0,026 0,003 -0,037 0,065 

Tieto -0,068 -0,017 -0,091 0,060 0,096 0,040 -0,002 

Trelleborg 0,021 0,033 0,074 0,013 0,276 0,000 0,031 

Vitrolife 0,724 -0,075 0,056 0,020 0,121 -0,029 0,091 

Volvo 0,083 0,026 0,012 0,001 0,018 -0,018 0,017 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. Bolag som ingår i studien och operativa periodiseringar 

Operativa periodiseringar för varje bolag som ingår i studien för respektive år. Grön färg 

indikerar lägre periodiseringar och därför högre grad av earnings quality. Motsatsvis gäller 

för röd färg. Tomma rutor saknar redovisningsdata. 

Företagsnamn OP-12 OP-13 OP-14 OP-15 OP-16 OP-17 OP-18 

AAK -0,091 -0,057 0,017 -0,061 -0,014 0,006 0,013 

ABB -0,024 -0,018 -0,030 -0,045 -0,050 -0,037 -0,017 

AddTech -0,037 -0,007 -0,034 -0,045 0,385 0,067 -0,005 

ÅF -0,024 0,013 -0,007 0,011 0,010 0,011 -0,002 

Ahlsell -0,035 -0,076 -0,062 -0,054 -0,038 -0,018 -0,012 

Ahlström-Munksjö   -0,174 -0,044 -0,028 -0,061 -0,068 -0,018 

Alfa Laval -0,011 -0,034 -0,048 -0,037 -0,051 -0,028 -0,007 

Arjo     -0,046 -0,035 -0,030 -0,034 -0,055 

Assa Abloy -0,015 -0,023 -0,003 -0,011 -0,021 -0,006 -0,063 

Astra Zeneca -0,012 -0,088 -0,114 -0,009 -0,011 -0,009 -0,008 

Atlas Copco 0,001 0,002 -0,044 -0,061 -0,058 -0,039 -0,004 

Attendo -0,043 -0,042 -0,037 -0,037 -0,028 -0,019 0,016 

AutoLiv -0,032 -0,052 -0,038 -0,040 -0,040 -0,057 -0,055 

Axfood -0,119 -0,069 -0,100 -0,112 -0,073 -0,097 -0,097 

Beijer Ref 0,030 -0,014 0,014 -0,020 0,050 0,002 0,012 

Betsson -0,045 -0,038 -0,023 -0,060 -0,048 -0,024 -0,027 

BillerudKorsnäs -0,018 -0,048 -0,074 -0,073 -0,087 -0,062 -0,047 

Boliden -0,058 -0,054 -0,091 -0,083 -0,057 -0,107 -0,080 

Bonava   -0,016 0,037 -0,042 0,018 0,072 0,093 

Bravida Holding -0,004 -0,031 -0,031 -0,049 0,021 -0,017 -0,007 

Dometic Group   -0,040 -0,104 -0,026 -0,002 -0,016 -0,035 

Electrolux -0,060 -0,050 -0,069 -0,079 -0,067 -0,049 -0,045 

Elekta -0,034 -0,007 -0,065 -0,051 -0,084 -0,060 -0,004 

Ericsson -0,059 -0,020 -0,025 -0,024 -0,043 -0,165 -0,060 

Essity     -0,077 -0,040 -0,078 -0,035 -0,035 

Evolution Gaming Group   -0,286 -0,079 -0,083 -0,117 -0,003 -0,083 

Fenix Outdoor 0,089 0,079 0,032 0,026 -0,008 -0,024 -0,031 

Getinge -0,028 -0,029 -0,042 -0,039 -0,046 -0,029 -0,081 

Hennes & Mauritz -0,034 -0,106 -0,059 -0,039 -0,056 -0,053 -0,077 

Hexagon -0,026 -0,025 -0,027 -0,031 0,007 -0,029 -0,024 

Hexpol -0,065 -0,050 -0,058 -0,046 -0,034 -0,017 -0,013 

Holmen -0,011 -0,035 -0,035 -0,055 -0,015 -0,024 -0,001 

Husqvarna -0,031 -0,072 -0,051 -0,040 -0,046 -0,032 -0,021 

Ica Gruppen   0,160 -0,015 -0,013 -0,027 -0,006 -0,040 

Indutrade 0,008 -0,040 -0,027 -0,021 -0,027 -0,044 0,001 

JM -0,002 0,018 0,028 0,108 -0,039 0,013 0,120 



 

 
 

Kindred -0,071 -0,073 0,064 -0,068 -0,085 -0,146 -0,094 

Lifco -0,020 -0,033 -0,004 -0,018 -0,019 -0,022 -0,011 

Loomis -0,065 -0,062 -0,082 -0,076 -0,096 -0,059 -0,077 

Lundin mining -0,018 -0,004 -0,014 -0,145 -0,160 -0,074 -0,047 

Lundin Petroleum -0,233 -0,218 -0,250 -0,242 -0,232 -0,151 -0,278 

Millicom -0,136 -0,113 0,116 -0,190 -0,093 -0,074 -0,143 

Modern Times Group -0,034 -0,010 -0,004 -0,018 -0,053 0,036 -0,001 

Munters     -0,130 -0,043 -0,023 -0,007 -0,059 

NCC 0,053 -0,014 0,013 -0,050 0,210 -0,044 -0,014 

NetEnt -0,125 -0,153 -0,182 -0,130 -0,105 -0,087 -0,189 

Nibe -0,022 -0,019 -0,017 -0,038 -0,015 -0,016 0,006 

Nobia -0,141 -0,067 -0,143 -0,040 -0,103 0,004 -0,033 

Nolato -0,115 -0,076 0,012 -0,036 -0,036 -0,046 -0,065 

Oriflame -0,075 -0,044 -0,074 -0,124 -0,064 -0,041 -0,041 

Peab 0,007 0,015 -0,090 -0,072 -0,058 -0,024 0,068 

Saab 0,039 0,049 0,065 0,031 -0,079 -0,041 0,036 

Sandvik -0,037 -0,001 -0,035 -0,094 -0,069 -0,015 -0,023 

SCA -0,046 -0,028 -0,036 -0,046 -0,063 -0,049 0,003 

Securitas -0,043 -0,018 -0,021 -0,024 -0,015 -0,025 -0,016 

Skanska 0,034 -0,028 -0,010 -0,040 0,065 0,012 -0,043 

SKF -0,025 -0,067 0,001 -0,048 -0,039 -0,012 -0,013 

SSAB -0,076 -0,049 -0,043 -0,057 -0,027 -0,049 -0,036 

Stora Enso -0,033 -0,080 -0,063 -0,032 -0,074 -0,048 -0,007 

Sweco 0,010 -0,023 -0,009 -0,075 -0,018 0,011 -0,015 

Swedish Match 0,007 0,014 -0,041 -0,061 0,145 0,000 -0,009 

Swedish Orphan Biovitrum -0,079 -0,043 -0,078 -0,060 0,051 -0,018 0,023 

Tele2 -0,113 0,197 -0,059 -0,014 -0,182 -0,133 -0,071 

Telia -0,075 -0,063 -0,056 -0,095 -0,088 -0,056 -0,096 

Thule -0,019 -0,040 -0,066 -0,031 -0,027 -0,035 0,031 

Tieto -0,105 -0,082 -0,128 -0,040 0,009 -0,039 -0,045 

Trelleborg -0,014 -0,009 -0,022 -0,043 0,075 -0,020 -0,015 

Vitrolife 0,590 -0,105 -0,050 -0,011 0,008 -0,036 -0,025 

Volvo 0,021 -0,022 -0,018 -0,029 -0,011 -0,041 -0,014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Bolag som ingår i studien och blankningspositioner 

Blankningsposition för varje bolag som ingår i studien för respektive år. Röd ruta och 

siffran 1 är lika med blankningsposition. För att se hur blankningspositionerna är beräknade 

och insamlade, se avsnitt 3.3. 

Företagsnamn 
BP-

13 

BP-

14 

BP-

15 

BP-

16 

BP-

17 

BP-

18 

BP-

19 

AAK 0 0 0 1 0 0 0 

ABB 0 0 0 0 0 0 0 

AddTech 0 0 0 0 0 0 0 

ÅF 0 0 0 0 0 0 0 

Ahlsell 0 0 0 0 0 0 0 

Ahlström-Munksjö 0 0 0 0 0 0 0 

Alfa Laval 0 0 1 1 1 0 1 

Arjo 0 0 0 0 0 1 0 

Assa Abloy 0 0 0 0 1 1 1 

Astra Zeneca 0 0 0 0 0 0 0 

Atlas Copco 1 1 0 1 0 1 0 

Attendo 0 0 0 0 0 0 0 

AutoLiv 0 0 0 0 0 0 0 

Axfood 0 1 1 1 1 0 0 

Beijer Ref 0 0 0 0 0 0 0 

Betsson 0 0 0 0 1 1 1 

BillerudKorsnäs 1 0 0 1 0 1 1 

Boliden 0 0 0 0 0 0 0 

Bonava 0 0 0 0 0 1 1 

Bravida Holding 0 0 0 0 0 0 0 

Dometic Group 0 0 0 0 0 0 1 

Electrolux 1 1 1 0 1 1 0 

Elekta 1 1 1 1 1 1 0 

Ericsson 0 0 0 0 1 1 1 

Essity 0 0 0 0 0 0 0 

Evolution Gaming Group 0 0 0 0 0 0 0 

Fenix Outdoor 0 0 0 0 0 0 0 

Getinge 1 0 1 1 1 1 1 

Hennes & Mauritz 1 0 0 0 1 1 1 

Hexagon 0 0 0 0 1 0 1 

Hexpol 0 0 0 0 0 1 0 

Holmen 1 1 0 0 0 0 0 

Husqvarna 1 1 0 0 1 1 1 

Ica Gruppen 0 0 0 1 1 1 1 

Indutrade 0 0 0 0 0 0 0 

JM 1 0 0 1 1 1 1 



 

 
 

Kindred 0 0 0 0 0 0 0 

Lifco 0 0 0 0 0 0 0 

Loomis 0 0 0 0 0 0 1 

Lundin mining 0 0 0 0 0 0 0 

Lundin Petroleum 0 1 1 1 1 0 0 

Millicom 0 1 0 1 1 1 1 

Modern Times Group 1 1 1 1 1 1 1 

Munters 0 0 0 0 0 1 1 

NCC 0 0 0 0 0 1 1 

NetEnt 0 0 0 0 1 1 0 

Nibe 0 0 0 0 0 1 0 

Nobia 1 0 0 0 1 0 0 

Nolato 0 0 0 0 0 0 0 

Oriflame 1 1 1 1 1 1 1 

Peab 0 0 0 0 0 0 1 

Saab 0 0 0 0 0 1 1 

Sandvik 1 1 1 1 0 0 0 

SCA 0 0 0 0 0 0 1 

Securitas 1 1 0 1 0 1 1 

Skanska 0 0 0 0 0 1 1 

SKF 1 1 1 1 1 1 1 

SSAB 1 1 1 1 1 0 1 

Stora Enso 0 0 0 0 0 0 0 

Sweco 0 0 0 0 0 0 0 

Swedish Match 0 0 1 1 0 0 0 

Swedish Orphan Biovitrum 0 0 0 1 1 0 0 

Tele2 0 1 1 1 1 1 1 

Telia 0 0 0 0 1 1 0 

Thule 0 0 0 0 0 0 0 

Tieto 0 0 0 0 0 0 0 

Trelleborg 0 0 1 0 0 0 0 

Vitrolife 0 0 0 0 0 0 0 

Volvo 0 0 1 1 1 0 0 

 


