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Sammandrag 
Majoriteten av de studier som avser ledande befattningshavares karaktäristiska drag och           

earnings management har gjorts med utgångspunkt i amerikanska företag. Sverige är ett            

relativt icke-homogent land i jämförelse med USA, och det finns således skäl att undersöka              

detta i en svensk kontext. Syftet med denna uppsats är att undersöka om de karaktäristiska               

dragen kön, ålder och anställningstid hos CFO:s kan förklara mängden earnings management            

hos företag noterade på Stockholmsbörsens Large-, Mid och Small cap för perioden 2014 till              

2016. Hypoteserna har undersökts med en kvantitativ metod där earnings management           

estimerats med modifierad Jones-model. Sambandet mellan karaktäristiska drag hos CFO:s          

och earnings management prövas med multipla regressioner. Dock har inga signifikanta           

samband mellan de karaktäristiska dragen och earnings management identifierats. Detta          

resultat kan tyda på att Upper echelon theory inte kan förklara sambandet i en svensk kontext. 
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1. Problematisering 
Intresset för hur ledande befattningshavare som t.ex. CFO:s (Chief financial officer) fattar            

beslut och agerar har sedan länge varit ett stort forskningsområde. Enligt “Upper Echelon             

theory” påverkas företags strategiska beslut av ledande befattningshavares personliga         

uppfattningar av situationer. Dessa personliga tolkningar är en funktion av de ledande            

befattningshavarnas erfarenheter, värderingar och personligheter (Hambrick och Mason        

1984). Det är emellertid svårt att mäta en persons erfarenheter, värderingar och            

personligheter, utan vanligtvis studeras dessa genom att utgå från olika karaktäristiska drag            

som t.ex. könstillhörighet, ålder eller anställningstid hos dessa aktörer (Hambrick 2007). 

 

I företag kan det finnas olika ledande befattningshavare som har mer eller mindre inflytande              

över företagets förvaltning, finansiella rapportering och andra angelägenheter. Dessa         

individer är av stor vikt för vad ett företag presterar och har avgörande betydelse för de beslut                 

som fattas (Demerjian et al. 2013). Vad företagen presterar och vilka beslut som tas är något                

som till stor del ska förmedlas i den finansiella rapporteringen. Enligt Chava och             

Purnanandam (2010) har ett företags CFO ett större inflytande över den finansiella            

rapporteringen än vad en CEO (Chief executive officer) har. Chava och Purnanandam (2010)             

framhåller vidare att en CFO utgör det högsta beslutsorganet för hur företaget t.ex. väljer att               

periodisera intäkter och utgifter över tid. Till följd av detta är denna aktör av särskilt intresse                

vid granskning av den finansiella rapporteringen. Det stora inflytande som CFO:n har över             

bolagets finansiella rapporter innebär även att CFO:n är den individ på företaget som             

rimligtvis har möjlighet till att kunna manipulera de finansiella rapporterna. Enligt           

revisionsbolaget EY:s rapport angående korruption framgår det att cirka sju procent av de             

anställda vid Sveriges storbolag skulle kunna tänka sig att manipulera och rapportera            

felaktiga finansiella resultat. Anledning till detta grundar sig i möjligheten att på ett eller              

annat sätt göra en egen vinning (EY 2017). Ett sådant agerande brukar sammanfattas med              

begreppet “earnings management” vilket innebär att befattningshavare manipulerar siffror för          

att göra en egen vinst (Healy och Wahlen 1999). 

 

Många tidigare studier har gjorts om earnings management av olika ledande           

befattningshavare och deras påverkan på den finansiella rapporteringen. Emellertid har de           
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flesta studier som går att hitta gjorts enbart på CEO:s. Tidigare forskning antyder dock att               

även CFO:n besitter stor makt och inflytande över den finansiella rapporteringen och har             

således möjlighet att manipulera företagets rapporter (Chava Purnanandam 2010). Dessa          

studier har bland annat undersökt olika karaktäristiska drag hos CFO:s och utgått från främst              

USA. De olika karaktäristiska drag som studerats har främst varit kön, ålder och             

anställningstid (Gavious, Segev och Yosef 2012; Huang, Rose-Green och Lee 2012; Geiger            

och North 2006). I en artikel av Peni och Vähämaa (2010) undersöktes sambandet mellan              

earnings management och könstillhörighet hos chefer på olika nivåer inom amerikanska           

börsnoterade bolag. Resultatet av undersökningen visade ett negativt samband mellan          

earnings management och kvinnliga chefer jämfört med chefer med manlig könstillhörighet.           

Författarna förklar detta som ett resultat av att kvinnor generellt besitter ett mer konservativt              

tankesätt avseende redovisning jämfört med män (Peni och Vähämaa 2010). En liknande            

studie som avsåg ålder, av Huang, Rose-Green och Lee (2012) fann ett negativt samband              

mellan hög ålder på företagets CEO och earnings management. Ett annat karaktäristiskt drag             

som studerats är CFO:ns sammanlagda anställningstid på företaget. En studie av Geiger och             

North (2006) i USA visar att earnings management minskar vid byte av CFO och således att                

desto längre tid som CFO:n arbetat på företaget, desto högre sannolikhet för förekomsten av              

earnings management.  

 

Vad dessa studier har gemensamt är att de främst fokuserar på ett enda karaktäristiskt drag för                

att kunna förklara earnings management och de flesta undersökningar har fokuserat på            

amerikanska bolag. Sverige är ett land som är relativt icke-homogent avseende ledande            

befattningshavare i fråga om ålder och kön. Enligt SCBs rapport (2013) var 26% av de               

ledande befattningshavarna under 35 år och 28% var kvinnor i de undersökta bolagen.             

Exempel tagna ur undersökningen som visar på detta fenomen är bland annat Collector som              

nyligen tillsatt en kvinnlig CFO, samt det av Folksam ägda SalusAnsvar som har en CFO               

som endast är 35 år gammal (Collector AB 2017; Interimsearch 2016). Vidare är Sverige ett               

land som karaktäriseras av starka ägare som är aktiva i företagens styrelser, vilket resulterar i               

att bolagsstyrningen blir svagare i Sverige (La Porta och Lopez-de-Silanes 1999), till skillnad             

mot de anglosaxiska länderna som t.ex. USA som har en lägre ägarkoncentration där det visat               

sig att bolagsledningen har större inflytande på styrelsen (Kaplan 1997). Detta indikerar på att              

kontexten ser annorlunda ut i Sverige jämfört med USA. Med detta i beaktande är det av                
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intresse att undersöka sambandet mellan earnings management och CFO:s olika          

karaktäristiska drag i Sverige. Med utgångspunkt i Upper echelon theory, skulle denna studie             

kunna bidra med empiriskt stöd för teorins applicerbarhet på svenska börsbolag, vilket leder             

in oss på vårt syfte.  

 

1.1 Frågeställning och syfte 

Studien syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan flera olika karaktäristiska              

drag hos CFO:s och earnings management på svenska börsnoterade bolag på           

Stockholmsbörsens Large-, Mid och Small cap för perioden 2014 till 2016. Valda            

karaktäristiska drag är kön, ålder och anställningstid som presenteras närmare under teori.            

Detta leder oss till frågeställningen: 

  

“Finns det ett samband mellan CFO:s karaktäristiska drag och earnings management?” 

 

1.2 Disposition 

Ovan har avsnitt ett redogjorts för och har avsett en inledande problematisering av ämnet i               

stort. Denna uppsats är vidare indelad i ytterligare fyra avsnitt, där avsnitt två behandlar              

bakomliggande teori som hypoteserna bygger på. I det tredje avsnittet förklaras           

undersökningens metod och datainsamling. Vidare under avsnitt fyra framförs en redogörelse           

avseende resultat och analys som följs av slutsats. I den avslutande delen, avsnitt fem, görs en                

redogörelse för begränsningar i studien och förslag på framtida forskning. 
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2. Teori 
I denna del av uppsatsen återfinns en redogörelse för begrepp, teori och tidigare forskning för               

de valda karaktäristiska dragen. Varje respektive delavsnitt av de karaktäristiska dragen kön,            

ålder och anställningstid avslutas med en hypotes som ligger till grund för den utförda              

studien. 

 

2.1 Earnings quality och earnings management 

Earnings quality är ett begrepp för att avgöra om ett företags finansiella rapporter speglar              

företagets finansiella prestationer på ett tillförlitligt sätt. Enligt Dechow, Ge och Schrand            

(2010) använder beslutsfattare vid skapandet av de finansiella rapporterna sig av sina            

ackumulerade kunskaper och tidigare erfarenheter för att göra de uppskattningar av vissa            

periodiseringar som är bäst lämpade att spegla företagens prestationer. Speglas prestationen           

väl i den finansiella rapporten är det hög kvalité på informationen (Healy och Wahlen 1999).               

Det framhålls dock att det föreligger en inbyggd risk i att beslutsfattaren utnyttjar sitt              

förtroende att göra en korrekt bedömning för att få företagets prestation att se bättre ut än i                 

verkligheten (Healy och Wahlen 1999). Dechow, Ge och Schrand (2010) kallar denna            

manipulation, som i vissa fall kan bero på förtroendemissbruk, vid begreppet “earnings            

management” och antas försämra ett företags earnings quality. 

 

Earnings management är ett fenomen som definieras som en medveten inverkan på den             

externa finansiella rapporteringsprocessen med avsikt att skapa privata fördelar för individen.           

Denna inverkan kan uppkomma i olika delar av processen och ta sig olika form (Ronen och                

Yaari 2008, s. 26). En av dessa metoder är att manipulera periodiseringar som används för att                

jämna ut intäkter och utgifter över tid och därigenom få de finansiella rapporterna att verka               

bättre än vad de faktiska finansiella prestationerna är för läsaren (Dechow et al. 2012). Ett               

exempel är att hänföra utgifter till en senare period för att inte behöva redovisa dessa för en                 

gällande period och på så sätt försöka framhäva ett resultat på ett mer positivt sätt.               

Huvudregeln vid redovisning av intäkter och utgifter är att den s.k. matchningsprincipen ska             

användas, i vilken intäkter och utgifter ska matchas till den tidsperiod som de hänförs till               

(Dechow et al. 2012). Principen utvecklades för att förbättra möjligheterna att på ett mer              

tillförlitligt sätt mäta ett företags prestation. Det finns dock potentiella problem med            
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efterlevandet av matchningsprincipen eftersom beslutsfattare och ledning har inflytande över          

hur dessa periodiseringar redovisas. Om det finns incitament att göra ekonomiska vinningar            

finns det en risk för att beslutsfattare och ledning manipulerar periodiseringarna (Dechow            

1994). De periodiseringar som manipuleras har av Holthausen, Larcker och Sloan (1995)            

benämnts som diskretionära periodiseringar (DA) medans icke manipulerade periodiseringar         

motsatsvis benämns icke-diskretionära periodiseringar.  

 

2.2 CFO:s påverkan på Earnings management  

Som ovan har nämnts är en CFO den individ i företagen som innehar störst överblick över                

den finansiella rapportering, då denna styr och slutligt bestämmer över processen för            

finansiell rapportering. CFO:n har ansvaret för bland annat vilka justeringar som genomförs            

och vilken redovisningsmetod som tillämpas. Dessutom har CFO:n det yttersta ansvaret för            

samtliga individer i ett företag som arbetar med finansiell rapportering. (Mian 2001; Geiger             

och North 2006) 

 

Vidare är en stor del av en CFO:s arbetsuppgifter att överse de finansiella rapporterna och               

detta kan ge indikationer på att CFO:s har en stor inverkan på earnings management (Jiang,               

Petroni och Wang 2010). En studie av Jiang, Petroni och Wang (2010) påvisade ett resultat               

av att earnings management var mer kopplat till en CFO:s incitament att manipulera än vad               

det var till en CEO:s incitament att manipulera. Det har även belysts i en studie genomförd i                 

Belgien avseende sambandet mellan finansavdelningens och ledande befattningshavares        

agerande att CFO:s personliga förväntningar har betydande inflytande på finansiella beslut,           

till följd av att anställda på finansavdelningen strävar efter att tillfredsställa de ledande             

befattningshavarnas förväntningar (Sarens och De Beelde 2006). Detta innebär att även om            

det inte går att härleda earnings management direkt till en CFO, innehar denna en betydande               

påverkan på earnings management genom sina förväntningar och uppfattningar.  

 

2.3 Upper Echelon theory 

Upper Echelon theory utvecklades i USA och framhåller att strategiska val och            

prestationsnivåer delvis kan förutspås utifrån karaktäristiska drag hos individer i ledningen           

(Hambrick 2007). Strategier och effektivitet i en organisation ska ses som rena reflektioner av              
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ledande befattningshavares personliga värderingar och kognitiva bas. Till följd av att dessa            

individer kan antas ha vissa förväntningar, går det att till viss grad upptäcka samband mellan               

strategiska beslut och individen, genom att empiriskt studera de karaktäristiska dragen hos            

den ledande befattningshavaren. Det finns dock forskning som argumenterar för att stora            

företag styr sig själva och att individen är oviktig (Hambrick och Mason 1984). 

 

Upper Echelon theory har som främsta utgångspunkt att individen, dvs. den ledande            

befattningshavaren, är av betydelse då denne har en påverkan, förutsatt att det finns en inte               

obetydlig handlingsfrihet (Hambrick 2007). Ett exempel på situationer där CFO:n har           

handlingsfrihet är möjligheten att välja redovisningsmetod för aktiviteter i bolagen, vilka           

sedermera påverkar de rapporterade intäkterna eller nyckeltal (Ge, Matsumoto och Zhang           

2011). Earnings management kan anses vara ett strategiskt val för ett företag då det påverkar               

företagens prestation (Dechow et al. 2012). Ett exempel på detta som studerats av Gavious,              

Segev och Yosef (2012) är att företag med hög skuldkvot har incitament att manipulera              

intäkter för att undvika att bryta avtal med kreditinstitut. Detta är något som skulle ha en                

tydlig påverkan på företagens prestation.  

 

Nedan återges en modell av teorin. Rutan Upper Echelon Characteristics är uppdelad i             

psykologiska och observerbara karaktäristiska drag. Modellen visar hur en individs          

karaktäristiska drag påverkar företagets prestation.  

 

 
Modell 1: An Upper Echelon perspective of organizations (Hambrick och Mason 1984). Variabler under              

Characteristics, Strategic choices och Performance utgör exempel på vad modellen kan förklara.  
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Användandet av karaktäristiska drag som variabel för att undersöka bredare tendenser har            

använts inom flertalet olika forskningsområden för att kunna dra slutsatser. Karaktäristiska           

drag i jämförelse med psykologiska aspekter hos en ledande befattningshavare såsom           

kognitiv bas, värderingar och uppfattningar är lättare att mäta och konvertera till användbara             

mått (Hambrick och Mason 1984). En individs kognitiva bas, värderingar och uppfattningar            

kan förändras med ålder och kan potentiellt skilja sig beroende på kön. Dessa psykologiska              

aspekters påverkan på informationskomplexa företagsbeslut är emellertid svåra att empiriskt          

observera (Hambrick 2007). Således menar Hambrick (2007) att karaktäristiska drag lämpar           

sig bättre för en studie då de är enklare att observera samt är relaterade till psykologiska                

aspekter.  

 

2.4 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning gjord på studiens valda variabler kön, ålder och            

anställningstid. I slutet av varje underrubrik framställs en hypotes för vardera variabel. 

 

2.4.1 Kön 

Könstillhörighet är ett av de mer välstuderade karaktäristiska drag som denna uppsats            

fokuserat på. Flertalet tidigare studier har gjorts angående skillnader mellan män och kvinnor             

med varierande resultat, där många studier har fokuserat på olika beteendefenomen kopplat            

till konservatism och risktagande (Jianakoplos och Bernasek 1998; Peni och Vähämaa 2010).            

Den tidigare forskningen har även studerat beteendeskillnader inom redovisning och för           

ledande befattningshavare inom företag.  

 

I en studie av Gavious, Segev och Yosef (2012) har författarna undersökt sambandet mellan              

andelen kvinnliga styrelseledamöter i USA och earnings management. Då styrelsen innehar           

inflytande över ett bolags styrning skulle ett eventuellt samband kunna finnas mellan            

styrelsen och earnings management. I studien fann de ett negativt samband mellan kvinnliga             

styrelseledamöter och earnings management och menar att detta kan förklaras av att            

redovisningsmetoderna blir mindre aggressiva när andelen kvinnor ökar i bolagens styrelser           

(Gavious, Segev och Yosef 2012). I studier där författarna undersökte sambandet mellan            

periodiseringskvalité och könstillhörigheten på företagens CFO fann författarna att kvalitén          
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blir högre då företagen har en kvinnlig CFO (Powell och Ansic 1997; Jianakoplos och              

Bernasek 1998). I likhet med dessa två studier fast i en mer tidsaktuell kontext fann Barua et                 

al. (2010) ett liknande resultat. Slutsatsen av denna studie var att för företag med en kvinnlig                

CFO tenderar mängden diskretionära periodiseringar att minska. Författarna menar att i de            

företag där CFO:n är en kvinna är skattningen av periodiseringarna mer exakta, vilket innebär              

att dessa företag besitter en högre earnings quality och således mindre earnings management             

(Barua et al. 2010). En tänkbar förklaring av dessa resultat skulle kunna vara att kvinnor är                

mer riskaversiva och män mer risktagande avseende finansiella beslut, vilka påverkar           

earnings quality. Denna skillnad mellan könen blev mer påtaglig vid beslut med en större              

grad av tvetydighet (Powell och Ansic 1997; Jianakoplos och Bernasek 1998). Då tidigare             

forskning gjord i andra länder än Sverige har funnit ett negativt samband mellan kvinnor som               

ledande befattningshavare och earnings management leder detta oss till vår första hypotes:  

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan kvinnliga CFO:s och earnings management.   

 

2.4.2 Ålder 

Det vanligaste fenomenet att studera avseende det karaktäristiska draget ålder har varit            

skillnader mellan risktagande och ålder. I en amerikansk psykologistudie som genomfördes           

av Vroom och Pahl (1971) studerades skillnader i åldrar och risktagande för olika chefer.              

Resultatet de fick i denna studie var att desto äldre en chef är desto högre riskaversivitet.                

Författarna framhåller att denna skillnad i risktagande skulle kunna förklaras av att äldre             

personer ofta har familj som ska försörjas och fler fasta utgifter varför de har mer att förlora i                  

detta avseende än vad yngre människor generellt har (Vroom och Pahl 1971). En studie av               

Barker och Mueller (2002) som gjordes på sambandet mellan en CEO:s olika karaktäristiska             

drag och anslag till forskning och utveckling, har författarna i hypotes anfört att det fanns ett                

negativt samband mellan en CEO:s ålder och mängden anslag till forsknings och utveckling.             

Resultatet av studien visade att mindre anslag till forskning ledde på kort sikt till bättre               

resultat men att företag på lång sikt tappar sin konkurrensstyrka. Hypotesen grundar sig i              

antagandet att äldre personer är mindre risktagande och påverkar mängden anslag till            

forskning för sin egna kortsiktiga vinning (Barker och Mueller 2002). Högre risktagande hos             

ledande befattningshavare har även visat sig enligt andra studier korrelera med earnings            

management (Huang, Rose-Green och Lee 2012; Barker och Mueller 2002). 
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I en studie av Huang, Rose-Green och Lee (2012) har sambandet mellan en CEO:s ålder och                

finansiell rapporteringskvalité undersökts. Vid genomförandet av studien jämfördes        

analytikers resultatprognoser och företagens faktiska resultat i förhållande till åldern på           

företagens CEO. Resultatet författarna fick i denna studie var ett positivt samband mellan             

CEO:s ålder och rapporteringskvalité (Huang, Rose-Green och Lee 2012). Det finns dock            

studier som går emot detta där ett konvext samband identifierats och dessa brukar oftast              

belysa det s.k. horisontproblemet. Detta problem innebär att ledande befattningshavare          

tenderar att bry sig om företagets prestation endast på kort sikt då de närmar sig               

pensionsåldern (Davidson III et al. 2007). Oftast tenderar earnings management således att            

öka vid sådana situationer och det sker oftast då ledande befattningshavares bonus baseras på              

företagets prestation (Davidson III et al. 2007). Detta är emellertid något som endast berör              

ledande befattningshavare som snart går i pension som innehar en bonus som är kopplad till               

företagets prestation. Information angående huruvida bonus är kopplad till företagets          

prestation är ej offentlig för CFO:s därav kommer den inte gå att kontrollera för i denna                

studie.  

 

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att tidigare studier tyder på att vid en högre ålder              

hos ledande befattningshavare skapas det en högre kvalité på rapporter vilket indikerar på             

mindre earnings management. Detta förklaras vara en följd av en minskad riskbenägenhet hos             

äldre personer. Trots att denna studie avser att studera karaktäristiska drag hos en CFO:s, kan               

de tidigare studier som är gjorda på CEO:s vara relevanta för argumentationen avseende             

karaktäristiska drag då CFO:s, i likhet med CEO:s, utgör ledande befattningshavare. Detta            

leder oss till vår andra hypotes: 

 

H2: Det finns ett negativt samband mellan CFO:s ålder och earnings management.  

 

2.4.3 Anställningstid 

I en studie av Ashiq och Weining (2015) studerades en CEO:s anställningstid och dess              

samband med earnings management. Det författarna kom fram till var att under de inledande              

anställningsåren fanns tendenser av överskattningar för intäkter som ett resultat av en önskan             

till att positivt ändra marknadens åsikt om CEO:ns förmåga att leda företaget. Ashiq och              
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Weining’s (2015) slusats var att desto längre anställningstid desto mindre blev dessa            

överskattningar av intäkter fram tills deras sista år som anställda.  

 

Andra studier som har utgångspunkt i anställningstid har fokuserat på vilken påverkan ett             

byte av ledande befattningshavare har haft för skillnaden i earnings management före            

respektive efter bytet (DeAngelo 1988; Pourciau 1993; Murphy och Zimmerman 1993;           

Geiger och North 2006). I DeAngelos (1988) artikel studerades händelser som resulterade i             

byten av ledande befattningshavare och fann att dessa aktörer före bytet nyttjade sin             

handlingsfrihet till att framställa en bättre bild av deras prestation inför att aktieägare skulle              

rösta för ett eventuellt byte. Studien indikerar att sittande befattningshavare kan ägna sig åt              

earnings management för att rädda sitt jobb (DeAngelo 1988). I en studie av Geiger och               

North (2006) studerades påverkan på earnings management vid byte av CFO:s. Studien fann             

att mängden earnings management minskar efter byten. Dessa resultat kan tolkas som att ju              

kortare anställningstid desto mindre earnings management.  

 

Tidigare forskning har fokuserat på själva bytet av ledande befattningshavare. Ett antagande            

som kan göras är att nytillsatta befattningshavare har kort anställningstid medans           

befattningshavare innan bytet kan antas ha en längre anställningstid på sin position. Studier             

av detta karaktäristiska drag, dvs. anställningstid, har både visat på ett positivt (DeAngelo             

1988; Geiger och North 2006) och ett negativt samband (Ashiq och Weining 2015). De              

studier som funnit ett positivt samband har studerat CFO:s vilket även denna uppsats avser              

göra. Till följd av detta formulerar vi vår tredje hypotes enligt följande: 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan en CFO:s anställningstid och earnings            

management.  
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3. Metod 
Denna studie har använt en kvantitativ metod med hjälp av sekundärdata för att besvara den               

ställda forskningsfrågan. Valet av metod motiveras av att tidigare liknande studier har gjort             

på samma sätt (Gavious, Segev och Yosef 2012; Huang, Rose-Green och Lee 2012; Geiger              

och North 2006). Inledningsvis behandlar detta kapitel valet av modell samt mätning av             

earnings management, vilket görs genom att studera periodiseringar. Därefter följer en           

redogörelse för regressionsmodellen som används för att undersöka sambandet mellan CFO:s           

karaktäristiska drag och earnings management. Avslutningsvis framhålls en förklaring av det           

tillvägagångssätt som har använts för datainsamling och urval. 

 

3.1 Val av modell 

Ett av de vanligaste sätten att mäta earnings management är genom att studera företags              

periodiseringar (Barua et al. 2010; Beaudoin, Cianci och Tsakumis 2015; Dechow et al.             

2012). Anledningen till varför earnings management anses vara mätbart i periodiseringar är            

en följd av att företagens självbestämmande över fördelningen av kostnader och intäkter i             

form av periodiseringar medför utrymme för manipulation (Dechow, GE och Schrand 2010).            

Den totala mängden periodiseringar består av summan av de diskretionära och           

icke-diskretionära periodiseringarna (Ronen och Yaari 2008, s.173). Under denna studie har           

diskretionära periodiseringar beräknats som skillnaden mellan totala mängden periodiseringar         

och icke-diskretionära periodiseringar (Jones 1991). Det finns flera beräkningsmetoder för att           

studera diskretionära periodiseringar. Ett tillvägagångssätt är att studera det totala antalet           

diskretionära periodiseringar som är gjorda i ett företag för att fånga upp en större del av                

manipuleringar gjorda av ledande befattningshavare, jämfört med att studera diskretionära          

periodiseringar för ett enskilt konto (Jones 1991). För denna studie har modifierad            

Jones-model använts för att mäta earnings management i likhet med tidigare studier            

(Dechow, Sloan och Sweeney 1995). Denna modell är vedertagen och har använts vid             

tidigare studier som är jämförbara med denna undersökning (Davidson III et al. 2007; Barua              

et al. 2010; Dauth, Pronobis och Schmid 2017).  
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3.1.1 Modifierad Jones-model 

I Jones model (Jones 1991) delas den totala mängden periodiseringar upp i icke-diskretionära             

periodiseringar, som är naturligt förekommande i företaget, och diskretionära periodiseringar          

enligt formel (1). Denna grundberäkning är densamma som modifierad Jones-model utgår           

från (Dechow, Sloan och Sweeney 1995) och uttrycks enligt följande formel: 

 

Formel (1): TA = NDA + DA 

 

där: 

 

TA = Totala mängden periodiseringar 

NDA = Icke-diskretionära periodiseringar 

DA = Diskretionära periodiseringar 

 

Mängden earnings management motsvaras av mängden diskretionära periodiseringar enligt         

denna modell. Vidare beräknades den totala mängden periodiseringar för ett företag i under år              

t enligt formel (2):  

 

Formel (2): TAit =ΔCAit – ΔCLit – ΔCashit + ΔSTDit – Depit 

 

Variablerna för företag i under år t: 

 

TA it = totala periodiseringar 

ΔCAit = förändring i omsättningstillgångar 

ΔCL it = förändring i kortfristiga skulder 

ΔCashit = förändring i kontanter och likvida medel 

ΔSTDit = förändring i kortfristiga lån 

Depit = avskrivning- och amorteringskostnader 

 

Beräkningen av formeln ger den totala mängden periodiseringar för respektive företag.  
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När totala periodiseringar är framtagna genom Jones-model (Jones 1991) kan          

icke-diskretionära och diskretionära periodiseringar estimeras enligt följande formel (3)         

nedan (Dechow, Sloan och Sweeney 1995), vilket ger uttryck för modifierad Jones-model: 

 

Formel (3):                  TAit/Ait-1 = α1t[1/Ait-1]+ α2t[(ΔREVit – ΔARit)/ Ait-1] + α3t[PPEit/ Ait-1]+εit  

 

Variablerna för företag i under år t: 

 

TA it = totala periodiseringar 

Ait-1 = totala tillgångar år t-1 

REVit = totala intäkter 

ARit = kundfordringar 

ΔREVit – ΔARit = förändring i kontantintäkter 

PPEit = anläggningstillgångar 

εit = diskretionära periodiseringar 

 

Till följd av att de använda variablerna härrör från olika subpopulationer, i detta fall olika               

företagsbranscher, kan det vid genomförande av en regressionsanalys av resultatet från           

modifierad Jones-model uppstå problem i form av s.k. heteroskedasticitet (Jones 1991;           

DeFond och Park 1997). Heteroskedasticitet innebär att variansen hos observationerna inte är            

konstanta och påverkar förhållandet mellan de oberoende och beroende variablerna. Detta           

medför att observationerna inte blir jämförbara med varandra (Jones 1991), vilket kan leda             

till att hypotesprövningen invalidiseras. Genom att dividera variablerna i formeln med de            

totala tillgångarna för det föregående året anses detta motverka heteroskedasticitet, som för            

denna studie innebär att företag av olika storlek från olika branscher blir jämförbara med              

varandra (Jones 1991; DeFond och Park 1997). En estimering av koefficienterna i formel (3)              

för modifierad Jones-model har gjorts för respektive år och bransch. Anledningen till att             

indelning skett per bransch kommer att utvecklas i nästkommande kapitel. Med hjälp av             

koefficienterna har sedan en estimering av icke-diskretionära periodiseringar genererats för          

respektive år och företag. Avslutningsvis har de diskretionära periodiseringarna räknats fram           

som skillnaden mellan totala periodiseringar och icke-diskretionära periodiseringar för         

respektive företag och år vilket fångas av feltermen som representerar spridningen från            
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regressionslinjen. Denna beräkning har skett genom individuella regressioner för respektive          

bransch och år för att få fram diskretionära periodiseringar för respektive företag och år som               

motsvaras av residualen (se nedan avsnitt 3.2). 

 

3.1.2 Beräkning av modifierad Jones-model 

Modifierad Jones-model kan beräknas på två olika sätt, via tvärsnittsmetod eller           

tids-seriemetod. Vad som skiljer dessa två från varandra är beräkningen av koefficienterna            

som återfinns i formel (3): α1t, α2t och α3t. Vid tids-seriemetoden görs ett antagande av att                

det inte förväntas finnas någon systematiserad earnings management vid beräkningen av           

koefficienterna i formel (3) som genomförs för vardera företag under en estimeringsperiod            

(Dechow, Sloan och Sweeney 1995). För att detta antagande ska anses korrekt krävs det vid               

användande av tids-seriemetoden ett urval som sträcker sig under en lång tidsperiod och             

koefficienterna antas under denna period vara konstanta. Ett problem med denna metod är att              

bortfallet av datan blir relativt stort till följd av att endast bolag som existerat under hela                

perioden tar plats i urvalet. Detta kan leda till s.k. survival bias och mer osäkra resultat                

(Subramanyam 1996). Tids-seriemetoden ger dock en större effektivitet gällande         

uppskattningsfel (Jones 1991).  

 

För tvärsnittsmetoden görs beräkningen av koefficienterna i modifierad Jones-model på ett           

annorlunda sätt jämfört med tids-seriemetoden, vilket resulterar i att problematiken avseende           

survival bias minskar. Vid beräkning enligt tvärsnittsmetoden används data från företag inom            

samma bransch under ett år. Till följd av att det är tillräckligt för att metoden ska fungera att                  

det finns data att tillgå från företagen för endast ett år, leder detta till att urvalet blir större och                   

med andra ord att färre företag faller bort (Subramanyam 1996). Vidare innebär denna metod              

att nyetablerade företag kan inkluderas i datan som annars fallit bort (Bartov, Gul och Tsui               

2000). Eftersom att urvalet av företag blir större med denna metod blir även estimeringen av               

koefficienterna mer precis (Subramanyam 1996). En nackdel med tvärsnittsmetoden är dock           

att då koefficienterna beräknas för respektive bransch kan detta leda till att estimeringen av              

diskretionära periodiseringar blir missvisande. Detta är ett resultat av att diversifieringen av            

flertalet bolag inom en och samma bransch kan medföra varierande nivåer av periodiseringar             

då det kan skilja i mängden periodiseringar inom en bransch (McNichols 2000). Ett problem              

kan även framhållas ur ett geografiskt perspektiv då det inom ett land, som t.ex. Sverige, kan                
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finnas allt för få företag inom respektive bransch vilket innebär att en mindre specificerad              

branschindelning kommer att behöva göras. Trots detta är tvärsnittsmetoden en vedertagen           

och vanligt förekommande modell vid estimering av diskretionära periodiseringar. För att           

komma ifrån problematiken att koefficienterna antas vara konstanta samt för att få ett större              

urval för att kunna göra en mer precis estimering har vi i denna uppsats valt att använda                 

tvärsnittsmetoden (Ronen och Yaari 2008, s. 416-417).  

  

3.2 Samband mellan CFO:s karaktäristiska drag och earnings management  

Vid undersökningen avseende sambandet mellan CFO:s karaktäristiska drag och earnings          

management har multipla regressioner genomförts i statistikanalysprogrammet SPSS. I         

Formel (4) utgör varje residual från vardera företag enskilda observationer på hur långt ifrån              

regressionslinjen dessa värden ligger och används sedan för att mäta sambandet mellan            

CFO:s karaktäristiska drag och earnings management. Följande uttryck har använts för den            

slutliga regressionen innehållande de karaktäristiska dragen:  

 

Formel (4): DAit = α0 + α1KÖNit +α2ÅLDERit+α3ATIDit+ α4SIZEit + α5LEVit + α6ROAit+             

α 7INCit + εit  

 

Variabeldefinition för period t och företag i: 

 

DAit = diskretionära periodiseringar 

ÅLDERit = CFO:s ålder 

ATIDit = CFO:s Anställningstid  

KÖNit = CFO:s kön 

SIZE it = Bolagsstorlek 

LEV it = Skuldsättningsgrad 

ROAit = Avkastning på tillgångar 

INCit = CFO:s incitament  

 

Som ovan har angetts har måttet i denna studie för att mäta earnings management varit               

diskretionära periodiseringar (DA) vilket utgör regressionens beroende variabel. Denna studie          
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har inte gjort någon skillnad beroende på om det varit inkomstökande eller            

inkomstminskande diskretionära periodiseringar då det är förekomsten av earnings         

management som sådan som har studerats. Det har således inte gjorts någon åtskillnad i vilket               

ändamål som earnings management har tjänat; exempelvis om detta har skett           

inkomstminskande för skattesyften, eller inkomstökande för utomstående intressenters syn.         

Med andra ord har diskretionära periodiseringar presenterats i absoluta tal i likhet med             

studien av Jiang, Petroni och Wang (2010) och Barua et al. (2010). Testvariabeln ålder har               

mätts i hela årtal för varje observationsår som individen varit CFO för bolaget under              

undersökningsperioden. Anställningstid har mätts i hela årtal från det år personen stått listad             

som anställd på positionen som CFO. Sist har kön mätts som det numeriska värdet noll för                

män och ett för kvinnor baserat på om individen står listad som man eller kvinna i                

årsredovisningen. Vissa kontrollvariabler och en dummyvariabel har inkluderats i         

regressionsmodellen: SIZE, LEV, ROA och INC. Anledningen till detta är att tidigare            

forskning även funnit att dessa påverkar earnings management. Dessa oberoende variabler           

redogörs för nedan.  

 

3.2.1 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabeln SIZE räknas fram som det logaritmerade värdet av totala tillgångar. Detta            

görs i syfte att anskaffa ett mer normalfördelat urval (Barua et al. 2010). I studier gjorda av                 

Peni och Vähämaa (2010) samt Geiger och North (2006) har användandet av SIZE som              

kontrollvariabel rättfärdigats genom argumentet att samband finns mellan företagens storlek          

och earnings management. Enligt Meek, Rao och Skousen (2007) går det att härleda ett              

negativt samband mellan ett företags storlek och earnings management och förklaras utgöra            

en följd av företagens företagsstruktur. Författarna menar att större bolag ofta har en starkare              

och mer utarbetad företagsstruktur och att intern styrning upprättas för att värna om             

företagets trovärdighet och motarbeta earnings management. Författarna gör även gällande att           

större bolag utgör ett tydligare mål för att bli utsatta för en noggrannare revision, och att detta                 

således bör leda till minskad earnings management (Meek, Rao och Skousen 2007). 

 

Valet att inkludera LEV som kontrollvariabel grundar sig också i att det är vanligt              

förekommande i liknande studier (Gavious, Segev och Yosef 2012; Bergstresser och           

Philippon 2006). Enligt Gavious, Segev och Yosef (2012) innebär en hög skuldsättningsgrad            
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att det kan finnas incitament till att manipulera intäkter för att inte bryta avtal med               

kreditinstitut. Till följd av att möjligheten till belåning (både bibehållen och framtida            

belåning) från kreditinstitut är beroende av företagets redovisade finansiella kapacitet medför           

detta att det i företag som vill bibehålla kreditavtal kan förekomma earnings management för              

att försköna den finansiella kapaciteten (Gavious, Segev och Yosef 2012). LEV räknas fram             

som totala skulder genom eget kapital för att få skuldsättningsgraden (Meek, Rao och             

Skousen 2007). 

 

Slutligen valdes ROA som kontrollvariabel vilket utgör avkastning på tillgångar och ska ses             

som ett mått på företagens prestation. I en tidigare studie av Dechow, Sloan och Sweeney               

(1995) har ett negativt samband funnits mellan vad ett företag presterar och earnings             

management. Flera tidigare studier har använt ROA som ett mått på prestation och nyttjat              

detta värde som en kontrollvariabel (Barua et al. 2010; Gavious, Segev och Yosef 2012).              

ROA räknas fram som nettointäkter genom totala tillgångar i likhet med tidigare studier             

(Meek, Rao och Skousen 2007). 

 

3.2.2 Dummyvariabel 

Utöver tidigare nämnda kontrollvariabler har denna studie även inkluderat incitament i           

regressionerna som en dummyvariabel. Anledningen till detta val är att tidigare studier funnit             

ett positivt samband mellan incitament och earnings management (Beaudoin, Cianci och           

Tsakumis 2015; Jiang, Petroni och Wang 2010). Det har också visats sig att CFO:s drivs mer                

av incitament än andra ledande befattningshavare vid valet att ägna sig åt earnings             

management (Jiang, Petroni och Wang 2010). Tidigare studier har studerat detta utifrån            

bonusprogram, aktieinnehav och optionsinnehav hos ledande befattningshavare (Holthausen,        

Larcker och Sloan 1995; Bergstresser och Philippon 2006). Då information avseende           

huruvida CFO:s utöver lön erhåller kompensation från t.ex bonusprogram inte är av sådan art              

att den behöver förmedlas i företagets årsredovisning, kan en studie av variabeln incitament             

inte utgå från bonusprogram, vilket tidigare studier gjorda i USA har gjort (Jiang, Petroni och               

Wang 2010; Bergstresser och Philippon 2006). Variabeln incitament kommer i denna studie            

istället att definieras utifrån den information som finns tillgänglig i årsredovisningar; dvs. om             

CFO:n överhuvudtaget har aktie- och/eller optionsinnehav, där innehav definieras med 1 och            
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avsaknad vid 0. Emellertid ska påpekas att det inte framgår hur innehavet har uppkommit; om               

det har givits av företaget till CFO:n eller om det är inhandlat privat.  

 

3.3 Säkerställande av multipla regressioner  

Det är ett vedertaget tillvägagångssätt för att kontrollera normalfördelning av genomförda           

multipla regressioner att skevheten och kurtosis kontrolleras för både de beroende och            

oberoende variabler. Skevhet är ett mått på hur asymmetrisk en normalfördelningen är och             

Kurtosis är ett mått som beskriver hur toppen på en sådan normalfördelningskurva ser ut och               

innebär hur hög sannolikhet de mer extrema utfallen har på en normalfördelningskurva. Ett             

värde så nära 0 som möjligt för både skevhet och kurtosis är att eftersträva. Vid               

genomförande av multipla regressioner finns det risk för uppkomsten av extremvärden. Detta            

är en följd av att analysen innehåller variabler som är baserade på föränderliga faktorer som               

inte nödvändigtvis är normalfördelade. Exempelvis kan det för variabeln ålder finnas ett            

mycket stort ålders gap mellan några av de observerade företagen och extremvärden kan             

uppkomma. För att kontrollera eventuella extremvärden i denna studie har justeringar gjorts            

genom logaritmering av SIZE och winsorizing av 1:a procenten och 99:e procenten. Genom             

logaritmering och winsorizing kan man åstadkomma en bättre normalfördelning av värdena           

och således förbättras underlaget för regressionsanalysen. Variablerna som winsorizing har          

använts på är anställningstid, LEV och ROA. Kön och incitament består endast av värdena 1               

eller 0 och därmed fanns ingen anledning att winsoriza då dessa variabler inte ger upphov till                

några extremvärden. Skevhet och kurtosis presenteras i Tabell 2 under avsnitt 4.1.  

 

Till följd av att multipla regressioner innehåller flera olika variabler i samma regression kan              

det även förekomma multikollinearitet. Detta innebär att flera oberoende variabler korrelerar           

på ett sätt som medför att det föreligger ett kausalt samband mellan de oberoende variablerna               

som istället kan innebära svårigheter i att identifiera ett sådant kausalt samband mellan en              

oberoende och en beroende variabel. Ett exempel på hög korrelation mellan oberoende            

variabler skulle kunna vara ålder och anställningstid då äldre CFO:s kan tänkas varit anställda              

under en längre period. Om de oberoende variablerna har en hög korrelation kan detta              

innebära svårigheter i att avgöra hur den oberoende variabeln av intresse faktiskt påverkar             

den beroende variabeln. Ett sätt för att diagnostisera om multikollinearitet föreligger är att             
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mäta VIF (variance inflation factor). VIF mäter ökningen av variansen på grund av             

multikollinearitet i förhållande till den varians som skulle varit för det fall det inte fanns               

någon multikollinearitet. Vid låg VIF föreligger låg påverkan, där 5 anses som hög. (Alin              

2010) 

 

3.4 Datainsamling och urval  

Undersökningsperioden för denna studie är år 2014-2016. Denna tidsperiod valdes då det är             

den senaste treårsperioden med den mest tidsaktuella finansiella datan som går att återfinna.             

Data samlades även in för år 2013 till följd av att vissa beräkningar krävde data från år t-1.                  

Den data som har använts har hämtats från Thomas Reuters Eikon - Datastream, vilket är ett                

standardiserat program som andra kan använda för att hämta samma information som använts             

i denna studie. Detta gör studien replikerbar av andra och ökar dess reliabilitet (Saunders,              

Lewis och Thornhill 2016, s. 338). Datan som inhämtats för vald period är bolag noterade på                

Nasdaq Stockholm. Bolagen delas därefter in i branscher efter klassificeringsmallen Industry           

Classification Benchmark (ICB) som används globalt av flertalet marknader. ICB delar in            

företag i tio huvudbranscher: Allmännyttiga tjänster, Finans, Industri, Konsumenttjänster,         

Konsumentvaror, Olja & Gas, Råvaror, Sjukvård, Teknik och Telekommunikation (FTSE          

2017). I likhet med tidigare studier som använt sig av tvärsnittsmetoden och delat upp              

företagen i branscher faller de branscher bort som har färre än 10 företag (Peasnell, Pope och                

Young 2000). Detta leder till att Olja & Gas, Telekommunikation och Allmännyttiga tjänster             

exkluderas från vidare bearbetning då dessa branscher hade färre än 10 företag och kommer              

ej inkluderas i de slutgiltiga resultaten. I likhet med tidigare studier (Peasnell, Pope och              

Young 2000) kommer även branschen Finans att exkluderas till följd av att företagen, till              

exempel banker, inom denna kategori lyder under särskild reglering. 

 

Som har redogjorts för i avsnitt 3.2 är de variabler som behövs för modifierad Jones-model:               

totala tillgångar, kortfristiga skulder, totala intäkter, avskrivning- och amorteringskostnader,         

omsättningstillgångar, nettoanläggningstillgångar, kontanter och likvida medel, kortfristiga       

lån och kundfordringar. Data har samlats in avseende dessa variabler för den undersökta             

tidsperioden. Likaså har data samlats in för att kunna räkna fram kontrollvariablerna SIZE,             

LEV och ROA via Thomas Reuters Eikon - Datastream. Enligt Dechow, Sloan och Sweeney              
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(1995) ska bruttoanläggningstillgångar användas för modifierad Jones-model. Till följd av att           

denna data inte varit tillgänglig via Datastream har istället nettoanläggningstillgångar använts           

då detta ligger närmast till hands. Detta kan dock innebära problem vad gäller validiteten av               

resultatet då datan inte enhetligt följt modifierad Jones-model. Sist samlades data in för de              

karaktäristiska dragen hos CFO:s genom samtliga företags årsredovisningar som hämtades          

via databasen Retriever. Om komplett data för CFO:s via Retriever inte har kunnat             

identifierats har detta kompletterats genom information från företagens hemsidor. Att data           

hämtades från en annan källa än en standardiserad databas under insamlingsprocessen togs i             

beaktande vid bedömningen om huruvida denna information var korrekt. För samtliga fall har             

vi utgått från att detta inte utgjort ett problem då det bör ligga i företagens intresse att                 

förmedla korrekt information om bolagets ledning för utomstående intressenter.  

 

Studien har även omfattat en viss mängd bortfall då det för vissa bolag inte gick att finna                 

fullständig data för i den använda databasen. Andra bolag noterades under den senare halvan              

av studien vilket omöjliggjorde beräkningar av dessa företag till följd av att det krävdes data               

från år t-1. Konsekvensen av detta blev att dessa företag därmed exkluderas från urvalet.              

Således har observationer där alla karaktäristiska drag hos en CFO inte har kunnat samlas in               

exkluderats ur studien. Det totala urvalet innan bortfall var 936 stycken observationer och det              

slutgiltiga antalet faktiska observationer blev 563 stycken. Tabell 1 nedan visar antalet bolag             

efter bortfall fördelade på de branscher och år som inkluderats i studien.  

 

 
Tabell 1. Slutgiltiga antalet observationer indelat efter bransch och år. 

 

22 



 

4. Resultat 
I denna del framförs en redogörelse för de resultat som studien har utmynnat i. Inledningsvis               

framhålls beskrivande statistik från undersökningen, resultatet av korrelationen mellan         

variablerna samt resultat avseende VIF test. Avslutningsvis framhålls regressionens resultat          

och en diskussion kring dessa med utgångspunkt i undersökningens hypoteser. 

 

4.1 Beskrivande statistik  

Anställningstiden varierar mellan 0 år och 26 år med ett medelvärde på 5,233 år. Detta tyder                

på många observationer i den nedre delen av spannet. Medelåldern och medianen för ålder              

ligger nära varandra och tyder på en normalfördelning av åldrar i urvalet. Andelen kvinnor i               

urvalet var 19% vilket utgör en relativt ojämn fördelning. Andelen CFO:s med incitament i              

urvalet var 91%, vilket kan bero på den breda definitionen av variabeln och att det skulle                

kunna vara vanligt förekommande att CFO:s äger aktier i det bolag de arbetar i. Skevheten               

för incitament var inom gränsvärdet medans kurtosis hade ett högt värde på 6,425. Detta              

godtogs dock då incitament endast utgjorde en dummyvariabel. Resterande variabler hade           

låga värden både avseende skevhet och kurtosis, vilket tyder på en någorlunda            

normalfördelning.  

 

 
Tabell 2. Presenterar beskrivande statistik över oberoende variabler och den beroende variabeln.            

Minimumvärdet, maximumvärdet, medelvärdet, skevhet och kurtosis ges för varje variabel. Incitament är en             

dummyvariabel och tar därför endast värdena 0 eller 1. 
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4.2 Variablernas korrelation 

Tabell 3 nedan visar korrelationen för respektive variabel som har ingått i regressionen. 

 
Tabell 3. Korrelationen mellan alla variabler i regressionen med deras signifikansnivå. *** innebär en              

signifikans på 1 % signifikansnivå, ** innebär signifikans på 5 % signifikansnivå och * är signifikans på 10 %                   

signifikansnivå. 

 

Av testvariablerna är det endast anställningstid som korrelerar med DA på en 5%             

signifikansnivå. Detta resultat ger en indikation på att earnings management ökar ju fler år en               

CFO har arbetat på ett bolag men kan inte användas för att acceptera eller förkasta hypotesen                

då detta endast utgör korrelationen. Ålder har en positiv och svag korrelation med DA. Detta               

värde är dock inte signifikant vilket innebär att vidare slutsatser är svåra att göra. I likhet med                 

ålder gav inte heller kön ett signifikant resultat för korrelationen. 

 

För samtliga kontrollvariabler LEV, ROA och SIZE och dummyvariabeln incitament finns en            

varierande korrelation med DA på 1 % signifikansnivå. Starkast korrelation har SIZE på             

-0,269, vilket innebär att det finns ett negativt samband mellan bolagens storlek och DA.              
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ROA hade en korrelation på -0,156 på samma signifikansnivå. Svagast korrelation av            

kontrollvariablerna och dummyvariabeln har LEV där korrelationen är -0,120.  

 

För samtliga oberoende variabler emellan är korrelationen relativt låg förutom mellan kön            

och anställningstid som har en korrelation på -0,720 på en 10 % signifikansnivå, vilket kan               

vara en indikation på multikollinearitet. Utöver korrelationen för dessa två oberoende           

variabler ligger korrelationen mellan de övriga variablerna mellan 0,335 och -0,235 och            

många av dessa på en 1 % signifikansnivå. Då korrelationerna ej var över 0,5 eller under -0,5                 

anses risken för multikollinearitet låg. För att kontrollera om korrelationen för de oberoende             

variablerna, framförallt korrelationen kön och anställningstid emellan kan ha en påverkan på            

resultatet av regressionen har VIF studerats för samtliga variabler vilket illustreras i tabell 4              

nedan. Det högsta värdet för VIF har SIZE på 1,299 vilket är lågt då under 5 är att eftersträva                   

(se avsnitt 3.3). Detta innebär att regressionen har haft liten påverkan av multikollinearitet.  

 

 
Tabell 4. Regressionens oberoende variabler och deras respektive VIF-värde. 

 

4.3 Resultat av regressionen 

I detta avsnitt presenteras resultatet från regressionen för uppsatsens ställda hypoteser och            

återfinns i tabell 5 nedan. Vid utförande av studiens multipla regression är R2 9,3% på 1%                

signifikansnivå. R2 utgör det värde av regressionen som beskriver hur mycket av de             

diskretionära periodiseringarna (DA) kan förklaras av variationen i de oberoende variablerna           

i regressionen. Tidigare studier som Huang, Rose-Green och Lee (2012) fick R2 15,1% för sin               

modell när de studerade ålder, medans Gavious, Segev och Yosef (2012) hade en             

genomsnittlig R2 för sina regressioner på 23,6% och Geiger och North (2006) hade ett R2 på                
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14,7%. Dessa är alla högre än uppsatsens R2. Emellertid undersöker dessa studier endast en              

av variablerna kön, ålder och anställningstid. En anledning till denna förklaringsgrad skulle            

kunna vara att individen har en mindre påverkan i en svensk kontext, jämfört med t.ex. USA                

vilket tidigare studier utgår ifrån, och att det snarare är organisatoriska faktorer som påverkar              

earnings management. 

 

 
Tabell 5. Tabellen visar de oberoende variablernas koefficienter från regressionen och modellens 

förklaringsgrad. Under varje koefficient ges p-värdet för respektive oberoende variabel samt för 

förklaringsgraden i parentes. För p-värdet innebär *** en signifikansnivå på 1 %, ** en signifikansnivå på 5 % 

och * en signifikansnivå på 10 %.  
 

Tabell 5 presenterar resultatet för studiens multipla regression där varje variabels koefficient            

presenteras och deras respektive p-värde inom parantes. Ingen av de studerade karaktäristiska            

dragen för CFO:s fick signifikanta resultat, vilket går emot resultat från tidigare studier             

(Powell och Ansic 1997; Jianakoplos och Bernasek 1998; Huang, Rose-Green och Lee 2012;             

Geiger och North 2006; Ashiq och Weining 2015). Studiens första karaktäristiska drag; kön,             
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fick en positiv koefficient vilket går emot den ställda hypotesen gällande kön. Det andra              

karaktäristiska draget var ålder som i likhet med kön går emot den ställda hypotesen som               

framhåller att högre ålder borde indikera på mindre earnings management. Koefficienten för            

det sista karaktäristiska draget av intresse var anställningstid och blev negativt vilket även             

denna går emot den tredje hypotesen att det bör vara mer earnings management ju längre               

anställningstid CFO:n har. Till följd av utebliven signifikans för samtliga karaktäristiska drag            

förkastas de tre hypoteser som studien ställer. 

 

En tänkbar anledning till att ingen av de tre testade hypoteserna gav ett signifikant resultat               

skulle kunna bero på att det inte finns ett samband mellan CFO:s karaktäristiska drag och               

earnings management för bolag på Stockholmsbörsen. Vidare kan detta resultat vara en            

indikation på att Upper echelon theory inte är tillämpbar för CFO:s på svenska börsbolag.              

Detta skulle kunna bero på att kontexten i Sverige avviker från USA där de flesta tidigare                

studier gjorts inom detta område (Kaplan 1997). Svenska bolag karaktäriseras av starka ägare             

som är aktiva i företagens styrelser vilket har resulterat i att ledningen för de svenska bolagen                

har mindre inflytande i jämförelse med USA (La Porta och Lopez-de-Silanes 1999). En             

annan tänkbar förklaring till utebliven signifikans kan enligt Hambrick och Mason (1984)            

vara att större bolag till stor del sköter sig själva och i mycket liten utsträckning påverkas av                 

enskilda individer som agerar inom företagen. Då en stor del av bolagen är noterade på large                

cap skulle detta kunna vara en rimlig förklaring.  

 

Resultatet för kontrollvariablerna och dummyvariabeln visar att incitament, LEV, SIZE och           

ROA har ett negativt signifikant samband med earnings management. Incitament är           

signifikant på 1 % signifikansnivå med en koefficient på -0,280, vilket påvisar ett negativt              

samband mellan incitament och earnings management. Detta resultat skiljer sig ifrån Jiang,            

Petroni och Wangs (2010) studie där incitament hos CFO:s hade ett positivt samband med              

earnings management. Anledningen till resultatet i denna studie kan eventuellt förklaras av            

hur variabeln definieras och att den därav inte på ett korrekt sätt fångar incitament. Till följd                

av att variabeln endast fångat in det faktiska innehavet av aktier- eller optioner, och inte på                

vilket sätt som dessa har förvärvats kan detta ha resulterat i att incitament inte har fångats in.                 

Det hade varit mer rättvisande om denna variabel kunnat mätas i exempelvis aktie- eller              

optionsinnehav som förvärvats genom bonussystem. Vidare är LEV svagt signifikant på 10 %             
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signifikansnivå med en koefficienten på -0,019, vilket innebär att företag med högre            

skuldsättningsgrad är mindre förknippade med earnings management. Detta resultat är i           

enlighet med Gavious, Segev och Yosefs (2012) studie som framhöll att företag ofta ägnar              

sig åt earnings management för att hålla en låg skuldsättningsgrad eller för att minska den.               

Avseende SIZE blev denna variabel signifikant på 1 % signifikansnivå med en koefficient på              

-0,008. Att koefficienten är negativ innebär att earnings management är vanligare hos mindre             

bolag. Detta överensstämmer med flertalet tidigare studier där bland annat Meek, Rao och             

Skousen (2007) förklarar detta resultat genom att större bolag besitter en överhängande risk             

för att bli utsatta för noggrannare revision, vilket kan leda till negativa effekter om earnings               

management upptäcks. Vidare menar Meek, Rao och Skousen (2007) att detta också kan             

förklaras med att större bolag oftast har en mer utarbetad företagsstruktur med bättre interna              

kontroller. Variabeln ROA är signifikant på 5 % signifikansnivå med en koefficient på -0,057              

och tyder på att earnings management är mindre förekommande i företag som presterar väl.              

Detta resultat är i likhet med Dechow, Sloan och Sweeneys (1995) studie som också fann att                

högre presterande företag är mer kopplade till mindre earnings management.  
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5. Konklusion 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats, dess begränsningar och förslag på framtida            

forskning. 

 

5.1 Slutsats 

I denna studie har en undersökning gjorts avseende frågan om det finns ett samband mellan               

flera olika karaktäristiska drag hos CFO:s på svenska börsnoterade bolag och earnings            

management. Studien har avsett en tidsperioden år 2014-2016. Tidigare liknande studier har            

gjorts främst i USA och endast studerat enskilda karaktäristiska drag varför en studie med              

utgångspunkt i Sverige och utifrån flera karaktäristiska drag kan anses vara motiverad.            

Vidare utgör Sverige ett relativt icke-homogent land avseende karaktäristiska drag för           

ledande befattningshavare varför studien är av ytterligare intresse. Exempelvis är Sverige           

förhållandevis diversifierat gällande ålder och kön för ledande befattningshavare jämfört med           

andra länder, vilket skulle kunna ge en bättre variation i urvalet. Denna faktor indikerar även               

på att kontexten avseende företags organisation, styrning och klimat ser annorlunda ut i             

Sverige. Vidare har flertalet tidigare studier funnit varierande samband mellan olika           

karaktäristiska drag och earnings management. 

 

Studien hade totalt tre hypoteser, en för vardera studerat karaktäristiskt drag baserat på Upper              

Echelon Theory för att testa vilken påverkan olika karaktäristiska drag hos en CFO har på               

mängden earnings management. Ingen av de karaktäristiska dragen ålder, kön eller           

anställningstid fick signifikanta resultat och hypoteserna gällande dessa förkastades. I Sverige           

verkar inte karaktäristiska drag hos individen vara drivande såsom Upper echelon theory            

antyder till skillnad mot USA där ledningen har ett relativt starkt inflytande. Däremot tycks              

organisatoriska faktorer framförallt SIZE och ROA vara drivande i den svenska kontexten.  

 

Resultatet visade även på ett negativt samband mellan dummyvariabeln incitament och           

earnings management på 1%-signifikansnivå. Detta resultat bör dock tolkas varsamt då           

variabeln inte kunnat undersökas i likhet med tidigare studier på grund av den begränsning i               

hur mycket information som funnits att tillgå avseende det sätt som bolags CFO:s             

kompenseras.  
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5.2 Studiens begränsningar 

Det har i denna studie inte beaktats andra underliggande faktorer än diskretionära            

periodiseringar för att upptäcka earnings management, vilket medför att alla former av            

earnings management inte har kunnat fångats upp. Studien anses således inte ge en             

heltäckande bild av earnings management för svenska börsnoterade bolag. 

 

Vidare hade dummyvariabeln incitament kunnat definieras på ett mer precist sätt om det hade              

varit möjligt att få tillgång till företagens information angående bonusprogram och huruvida            

dessa är kopplade till företagens prestation. En sådan definition hade förslagsvis givit ett mer              

korrekt resultat gällande sambandet mellan CFO:s incitament och earnings management.          

Dessutom hade en sådan information skapat möjlighet till att studera det så kallade             

horisontproblemet. Detta hade varit av intresse då tidigare studier funnit stöd för att earnings              

management ökar i samband med att CFO:s närmar sig pensionsåldern om deras bonus är              

knuten till företagets prestation (Davidson III et al. 2007).  

 

Ytterligare en begränsning med studien är att regressionens förklaringsgrad (R2) kan ha            

påverkats negativt till följd av att det i urvalet finns företag som till följd av olika faktorer är                  

med olika många (en, två eller tre) gånger och har resulterat i ett visst bortfall. Detta innebär                 

att de gånger ett företag ingått i urvalet mer än en gång blir dessa observationer inte                

oberoende från varandra. 

 

5.3 Framtida forskning 

Till följd av att inga signifikanta resultat avseende valda karaktäristiska drag kunde göras             

skulle framtida studier avse att testa om andra karaktäristiska drag, än de som var föremål för                

denna studie, hos CFO:s i svenska börsnoterade bolag har ett signifikant samband med             

earnings management. Emellertid kan resultatet i denna studie hänföra sig till att            

karaktäristiska drag i Upper echelon theory inte kan användas för att undersöka bredare             

tendenser hos CFO:s på svenska börsnoterade företag, varför en framtida studie skulle kunna             

undersöka de psykologiska aspekterna hos CFO:s via en kvalitativ studie. 
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Som tidigare nämnts är Sverige relativt icke-homogent och kan antas sträva mot mer             

jämställdhet i alla skikt i samhället. Om denna utvecklingen fortsätter skulle denna studie             

med fördel kunna replikeras med ett bättre fördelat urval i framtiden och potentiellt generera              

ett annat resultat än det resultat som presenteras i denna uppsats. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att börsnoterade företag på en reglerad marknad har många            

ögon på sig till skillnad från onoterade bolag och högre krav ställs således på de noterade                

bolagen. Detta skulle kunna leda till att mindre earnings management förekommer än vad             

som vore naturligt. En studie på onoterade bolag skulle kunna vara intressant att jämföra med               

en gjord på noterade bolag för att se om några skillnader förekommer avseende sambandet              

mellan CFO:s karaktäristiska drag och earnings management. 
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