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Sammandrag 

Antalet kvinnliga styrelseledamöter i svenska börsbolag förväntas öka i och med en 

politisk strävan efter förbättrad jämställdhet i bolagsledningarna. På grund av att 

studier har funnit en skillnad i synen på risk mellan kvinnor och män är det möjligt att 

en representation av fler kvinnor i styrelserna skulle kunna leda till lägre earnings 

management då earnings management medför risk. Samtidigt har tidigare forskning 

på sambandet mellan kvinnor och earnings management erhållit varierande resultat. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett negativt samband mellan 

kvinnliga styrelseledamöter och earnings management i svenska börsbolag. 

Hypoteserna har undersökts med en kvantitativ metod baserat på bolag på Nasdaq 

OMX Stockholm mellan åren 2010-2014, där earnings management har estimerats 

med Jones uppdaterade modell och sambandet mellan kvinnor och earnings 

management har prövats med multipla regressioner. Resultaten visar ett signifikant 

svagt negativt samband mellan kvinnor och earnings management.  
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1. Inledning 

Sveriges samhälle strävar efter att få en mer jämställd representation av män och 

kvinnor i bolagsledningar. Till detta ingår att öka andelen kvinnor i börsbolagens 

styrelser eftersom kvinnliga styrelseledamöter fortfarande är i minoritet. För att öka 

jämställdheten i börsbolagens styrelser planerar regeringen att lägga fram ett 

lagförslag om kvotering, såvida inte näringslivet själva lyckas öka andelen kvinnor i 

styrelserna till 40 % efter bolagsstämmorna år 2016 (Klingström & Sahlén, 2014). 

Därmed förväntas antalet kvinnliga styrelseledamöter öka vilket gör det relevant att 

undersöka om företagens beslutsfattning skulle kunna påverkas av det ökade antalet 

kvinnor. 

Det finns anledning att tro att fler kvinnliga styrelseledamöter skulle innebära en 

förändring i företagens beslutsfattande då det finns forskning som påvisar skillnader 

mellan män och kvinnor. Studier har exempelvis visat att kvinnor och män har olika 

förhållningssätt till risktagande, där resultat bland annat visar att kvinnor är mer 

riskaversa än män (Byrnes et al., 1999). Denna skillnad i synen på risk kan bidra till 

att en ökad representation av kvinnliga styrelseledamöter förändrar styrelsernas 

agerande. 

Vidare har flera forskare undersökt om kvinnlig representation i ledningen har någon 

påverkan på den finansiella informationen som företag ger ut (Barua et al., 2010; 

Lakhal et al., 2015; Kyaw et al., 2015). Den finansiella informationen som företag 

rapporterar är viktig för att ge en rättvisande bild av företagens ekonomiska ställning. 

Det finns dock möjlighet för företagen att manipulera informationen som rapporteras, 

vilket går under benämningen earnings management. 

Earnings management är en avsiktlig manipulering av den finansiella rapporteringen 

till externa intressenter. Genom earnings management uppnås egenvinning för företag 

och/eller ledning (Schipper, 1989). Earnings management sker för att ge en 

missvisande bild av ett företags ekonomiska prestation till dess intressenter eller för 

att påverka kontrakt som bolaget har vars utgång beror på bolagets redovisade resultat 

(Healy & Wahlen, 1999). Om bolag ägnar sig åt earnings management kan det få 
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konsekvenser för flera av dess intressenter såsom aktieägare, långivare, leverantörer 

et cetera, vilka baserar beslut på den redovisade informationen. 

Ett uppmärksammat fall av extrem earnings management som skett i Sverige är 

företaget Prosolvias missvisande rapportering av vinster. Prosolvia anklagades för att 

ha mörklagt företagets förlust genom att bokföra framtida förväntade intäkter som att 

de redan skett, vilket resulterade i att egentliga förluster redovisades som vinst (Svt 

Nyheter, 2005). När manipuleringen uppdagades skedde en kraftig nedgång i 

aktiepriset så att aktievärdet i princip utraderades och personer i företagsledningen 

och revisor åtalades (Söderlind, 2013). Fallet med Prosolvia är ett exempel som 

illustrerar några av riskerna med earnings management. När man manipulerar resultat 

kan det slå tillbaka i kommande år. Detta för att om manipulerade periodiseringar 

uppdagas kommer dem att korrigeras (Dechow & Dichev, 2002) och således påverkas 

den perioden där korrigeringen sker av tidigare missbedömningar. 

1.1 Problematisering 

Eftersom tidigare forskning kommit fram till att kvinnor är mer riskaversa än män 

(Byrnes et al., 1999; Watson & McNaughton, 2007) finns det skäl att tro att fler 

kvinnor i företagsledningen skulle minska förekomsten av earnings management då 

earnings management innebär ett risktagande. Frågan om det finns ett negativt 

samband mellan kvinnor och earnings management har undersökts i ett flertal studier, 

vilka erhållit varierande resultat. Flera forskare har undersökt kopplingen mellan 

kvinnlig CFO, jämfört med manlig CFO, och earnings management. En del studier 

har funnit ett negativt samband mellan kvinnlig CFO och earnings management (Liu 

et al., 2015) medan andra inte har hittat något samband (Arun et al., 2015). Även 

kvinnliga styrelseledamöter och kvinnliga CEO:s samband med earnings management 

har undersökts, även där med blandade resultat (Arun et al., 2015; Peni & Vähämaa, 

2010; Lakhal et al., 2015; Kyaw et al., 2015). Studierna har bland annat gjorts på 

företag i länder såsom Storbritannien, Frankrike, Kina och USA. Om det finns ett 

negativt samband mellan kvinnor i styrelsen och earnings management för svenska 

bolag är dock ett relativt ostuderat ämne. Att genomföra en studie i Sverige skulle 

vara intressant eftersom Sverige hör till ett av världens mest jämställda länder och 

enligt The Global Gender Gap Report 2015 är Sverige högre rankad vad gäller 

jämställdhet än ovan nämnda länder där tidigare studier gjorts (World Economic 
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Forum, 2015). Landets jämställdhet kan tänkas reflektera jämställdheten i företagen 

och därmed ge tydligare resultat för Sverige eftersom kvinnor då kan tänkas ha större 

inflytande i styrelsen (Kyaw et al., 2015).  

För svenska bolag är det styrelserna som sköter bolagens angelägenheter och ansvarar 

för dess organisation (SFS 2005:551, 8:4 st. 1). Styrelserna har även ansvar för 

företagens ekonomiska situation och kontrollen av bokföringen (SFS 2005:551, 8:4 st. 

3).  Även om sysslorna delegeras har styrelserna fortfarande det övergripande 

ansvaret för dem (SFS 2005:551, 8:4 st. 4). Eftersom styrelserna i Sverige har ansvar 

och kontroll över bolagen är det troligt att de även tar beslut om vilken information 

företagen ger ut och därmed kan styrelserna påverka hur rättvisande informationen är. 

Om kvinnor har en minskande effekt på earnings management är det för svensk del av 

betydelse att studera andelen kvinnliga styrelseledamöter då denna andel förväntas 

öka i många bolag och eftersom styrelserna har den övergripande kontrollen över 

bolagen. För lagstiftare och företag skulle det vara givande att veta om arbetet för 

jämställda börsbolagsstyrelser, exempelvis genom kvotering, skulle ha en minskande 

effekt på earnings management. Därmed ämnar denna studie att undersöka om det 

finns ett negativt samband mellan kvinnor i styrelsen och earnings management i 

svenska börsbolag. 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett negativt samband mellan 

kvinnliga styrelseledamöter och earnings management i svenska noterade bolag. 

Forskningsfrågan blir därmed: Finns det ett negativt samband mellan kvinnor i 

börsbolagens styrelser och earnings management? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i avsnitt där avsnitt 2 kommer att behandla den bakomliggande 

forskningen och teorin som hypoteserna bygger på. Därefter, i avsnitt 3, kommer 

undersökningens metod och datainsamling att förklaras. Resultaten av studien och 

analys redogörs för i avsnitt 4 som följs av slutsatser, diskussion av begränsningar och 

förslag på vidare forskning i avsnitt 5. 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras begrepp, tidigare forskning och teorier vilka mynnar ut i 

undersökningens hypoteser. 

2.1 Earnings quality 

Genom redovisning av ett företags finansiella information kan ledningen rapportera 

företagets finansiella ställning till utomstående parter såsom långivare och aktieägare. 

Exempelvis använder investerare denna information för att jämföra företag med syfte 

att identifiera hög- och lågpresterande företag för att besluta hur de ska investera och 

banker använder bland annat denna information för att granska företags finansiella 

ställning (Healy & Wahlen, 1999). Ju mer informationen reflekterar ett företags 

ekonomiska ställning desto högre kvalitet har den eftersom den då är relevant för 

intressenter som ska basera sina beslut på informationen. När man hänvisar till 

kvaliteten på den finansiella informationen som företag ger ut diskuterar man det som 

kallas earnings quality, det vill säga kvaliteten på informationen om ett företags 

finansiella prestation (Dechow et al., 2010). 

Det finns standarder som påverkar utformningen av hur ledningen ska rapportera den 

finansiella informationen för att den ska bli så tillförlitlig som möjligt. Dock finns en 

konflikt mellan att få information som både är pålitlig och även relevant. För att 

kunna rapportera relevant information till utomstående måste ledningen kunna 

använda visst eget omdöme eftersom de har störst kunskap om företaget. Till detta 

omdöme ingår möjligheten att periodisera för att kunna matcha företagets intäkter och 

kostnader. Att kunna använda periodiseringar för att fördela intäkter och kostnader till 

perioderna de hänför sig till öppnar dock möjligheten för ledningen att använda 

periodiseringar för att ge en mer fördelaktig bild av bolagets ekonomiska situation än 

den verkliga prestationen. (Healy & Wahlen, 1999) 

2.2 Earnings management 

Schipper (1989) avgränsar earnings management till att innefatta åtgärder för att 

påverka den externt rapporterade finansiella informationen. Earnings management 

kan, som en följd av denna definition, förekomma under allt utgivande av publik 

finansiell information och den kan ta sig en mängd olika uttryck. Healy and Wahlen 
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(1999) definierar earnings management som chefer som strukturerar transaktioner och 

använder sitt omdöme för att påverka den finansiella informationen företaget 

rapporterar. Syftet är att antingen missleda intressenter om företagets ekonomiska 

prestation eller att påverka utgången på avtal som baseras på den redovisade 

finansiella informationen.  

2.2.1 Manipulering av reella aktiviteter och manipulering av 

periodiseringar 

Storleken på ett företags resultat beror både på dess kassaflöde och dess 

periodiseringar. Företag kan därför medvetet påverka resultatet genom att antingen 

förändra kassaflödet med hjälp av reella aktiviteter, manipulera sina periodiseringar 

eller både och. Exempel på manipulering av reella aktiviteter i syfte att förbättra ett 

bolags resultat är att skära ner på budgeten för forskning och utveckling eller öka 

försäljningen genom att erbjuda rabatter. Dessa aktiviteter är en typ av earnings 

management, som bidrar till att earnings quality minskar, trots att aktiviteterna kan 

vara tillåtna enligt lag och redovisningsstandarder. Manipulering av reella aktiviteter 

kan även innebära att ett företags prestation försämras på sikt. Manipulering av 

periodiseringar, å andra sidan, innebär att företagets bokföring ändras men att de 

reella aktiviteterna förblir opåverkade. Periodiseringar kan både manipuleras i 

inkomstökande och inkomstminskande syfte. De är attraktiva att manipulera eftersom 

de baseras på egna bedömningar och prognoser. Ju mer omdöme som krävs för en 

periodisering, desto större är möjligheten att manipulera den. Exempel på 

periodiseringar som kräver mycket omdöme är kundfordringar, anläggningstillgångar, 

pensionsskulder, lager och andra omsättningstillgångar. (Dechow & Schrand, 2004) 

2.2.2 Incitament och konsekvenser av earnings management  

Incitament till earnings management är bland annat att försöka attrahera extern 

finansiering till låg kostnad, undvika att överstiga avtalade skuldnivåer, påverka 

aktiekursen och för chefer att försöka maximera den rörliga delen av deras ersättning 

(Dechow et al., 1996; Dechow & Schrand, 2004).  

Om det uppdagas att ett företag manipulerat information uppstår flera konsekvenser. 

Dechow et al. (1996) fann att aktiekursen i genomsnitt sjunker 9 % och att företagets 

kapitalkostnad ökar när det först påstås att ett företag har ägnat sig åt earnings 

management. Ytterligare konsekvenser de fann av earnings management är att färre 
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analytiker följer bolaget och de sänker även sina förväntningar på dess framtida 

prestation.  

2.3 Kvinnor och earnings management 

2.3.1 Kvinnor och risk 

Konsekvenserna av earnings management innebär att earnings management kan vara 

riskfyllt för bolagets ledning. Därmed kan synen på risk hos styrelseledamöterna i 

bolaget ha en inverkan på om det förekommer earnings management i bolaget. Om 

kvinnor har en annan syn på risk än män kan det leda till att earnings management 

förekommer i olika stor utsträckning hos bolag med kvinnliga styrelseledamöter 

jämfört med bolag utan kvinnor representerade i styrelsen. Ett flertal undersökningar 

har gjorts som studerar skillnaden mellan män och kvinnors riskbeteende. Resultaten 

har varit varierande från resultat som tyder på att det inte finns någon skillnad mellan 

män och kvinnor vad gäller kontextuella beslut, däribland finansiella beslut (Schubert 

et al., 1999), till resultat som visar att kvinnor är mindre benägna att ta risk än män 

(Byrnes et al., 1999; Watson & McNaughton, 2007).  

Studier har även gjorts på skillnader i riskaversion mellan män och kvinnor som 

innehar ledande positioner i företag. Adams och Funk (2012) menar att det finns 

anledning att tro att kvinnor i ledande position har en mer maskulin syn på risk än den 

genomsnittliga kvinnan. Enligt studien skulle detta kunna bero på att kvinnor i 

ledande positioner väljer att arbeta i en tävlingsinriktad miljö, trots att studier visar att 

kvinnor generellt undviker tävlingsmiljöer, och att de därmed anpassar sig efter den 

mansdominerande miljö de arbetar i. Trots dessa faktorer som anses kunna påverka 

kvinnors syn på risk har Martin et al. (2009) och Ho et al. (2015) i sina studier fått 

resultat som visar på att kvinnor i ledande positioner är mer riskaversa än män i 

samma position. Ho et al. (2015) menar även att kvinnliga CFO är mer försiktiga att 

externt rapportera förväntad vinst baserad på prognoser. Vidare finner Martin et al. 

(2009) att företag med hög risk har större sannolikhet att, med syfte att möjligen 

minska sin risk, tillsätta en kvinnlig VD. Den sammantagna bilden av tidigare studier 

visar kvinnor verkar ha en mer försiktig syn på risk än män. Det är bland annat 

skillnader mellan kvinnor och män vad gäller riskaversion och beslutsfattning som har 

motiverat och underbyggt hypoteser om samband mellan kvinnor och earnings 
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management i flera studier (Peni & Vähämaa, 2010; Liu et al. 2015; Kyaw et al., 

2015).  

2.3.2 Tidigare forskningsstudier 

Tidigare studier som undersöker om det finns ett samband mellan kvinnor i 

företagsledningar och earnings management har erhållit blandade resultat. Arun et al. 

(2015) har undersökt om kvinnliga styrelseledamöter och kvinnlig CFO har något 

samband med earnings management i Storbritannien. Undersökningen gjorde skillnad 

på företag med låg skuldsättning respektive hög skuldsättning. För företag med låg 

skuldsättning fann Arun et al. (2015) ett positivt signifikant samband mellan 

kvinnliga styrelseledamöter och earnings management i form av att resultaten visade 

att kvinnor är associerade med inkomstminskande earnings management. För företag 

med hög skuldsättning hittade artikeln inget samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och earnings management. Artikeln fann vidare inga bevis för att 

CFO skulle ha någon inverkan på earnings management oavsett företagets 

skuldsättningsgrad. I en studie gjord på bolag listade på S&P 500 fann Peni & 

Vähämaa (2010) att kvinnliga CFO:s är associerade med manipulering av 

inkomstminskande periodiseringar. Orsaken till de inkomstminskande 

periodiseringarna hos företag med kvinnlig CFO skulle enligt studien kunna bero på 

kvinnors riskaversion och att de i högre utsträckning än män tenderar att vänta med 

att redovisa vinst tills den är säker. Studien testade även ifall det finns någon skillnad 

i nivå av earnings management mellan bolag med kvinnlig respektive manlig CEO, 

men ingen skillnad hittades. Dessa studier har gemensamt att de inte funnit något 

samband eller funnit ett positivt samband mellan kvinnor och earnings management.  

Många studier har hittat negativa samband mellan kvinnor och earnings management. 

Liu et al. (2015) fann att kvinnliga CFO:s i mindre utsträckning är associerade med 

earnings management än manliga CFO:s. Studien gjordes på kinesiska bolag för 

undersökningsåren 1999-2011 och studerade bland annat relationen mellan kvinnlig- 

respektive manlig CFO och earnings management i samband med CFO byten. 

Avgående manliga CFO:s ökade vinsterna genom manipulering i högre grad än 

avgående kvinnliga CFO:s under deras sista år på företaget, möjligen i ett försök att 

rädda deras jobb eller att få högre pensionsvederlag. Vidare visade resultaten att 

nytillträdda manliga CFO:s minskade vinsterna genom manipulering i högre grad än 

nytillträdda kvinnliga CFO:s under deras första år på jobbet. En möjlig förklaring till 
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detta som studien presenterade var att manliga CFO:s försökte få mer erkännande för 

framtida vinster. Barua et al. (2010) fann att även i USA förknippas kvinnliga CFO 

med lägre nivåer av abnormala periodiseringar och lägre nivåer av fel när de estimerar 

periodiseringarna. 

Flera studier har även undersökt hur kvinnor i styrelsen inverkar på earnings 

management. En studie på franska börsbolag av Lakhal et al. (2015) undersökte 

sambandet mellan jämställda styrelser och earnings management. De fann ett negativt 

samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och earnings management då 

kvinnorna var mer effektiva i deras övervakande roll som styrelseledamöter. Enligt 

Kyaw et al. (2015) inverkar kvinnliga styrelseledamöter negativt på earnings 

management under förutsättningen att jämställdheten är hög. Graden av kvinnors 

rättigheter på arbetsplatsen kan enligt studien därmed vara avgörande för om 

kvinnliga styrelseledamöter kan bidra till att minska earnings management. Då 

jämställdheten är hög i Sverige kan kvinnliga styrelseledamöter förväntas ha mer 

inflytande i styrelsearbetet vilket innebär att ett negativt samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och earnings management kan förväntas för svenska bolag. Detta, i 

kombination med att kvinnor visats vara mer riskaversa och att en del studier funnit 

ett negativt samband mellan kvinnor och earnings management, leder fram till vår 

första hypotes:  

H1: Det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

earnings management. 

2.3.3 Critical mass theory 

Critical mass theory har tillämpats i tidigare forskning för att undersöka om det finns 

ett samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och earnings management. Utifrån 

teorin krävs ett specifikt lägsta antal kvinnor, en critical mass, för att earnings 

management ska kunna påverkas. Grunden till teorin om critical mass bygger på att 

det finns en viss tröskel som behöver uppnås för att influera en grupps beteende 

(Granovetter, 1978). Enligt Kanter (1977) är det relativa antalet personer i gruppen 

som avviker från majoriteten kritiskt för hur gruppdynamiken utformas. Utifrån det 

identifieras fyra typer utav grupper, från homogena grupper till balanserade grupper 

och däremellan finns två typer av obalanserade grupper. I de minst balanserade 

grupperna, där majoriteten består av cirka 85 %, blir minoriteten reducerad till 
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symboler utan betydande inflytande i gruppen. Utifrån denna teori skulle därför vissa 

styrelser med kvinnor representerade ändå inte uppvisa något samband med earnings 

management då antalet kvinnor är så pass få att de blir reducerade till symboler och 

en critical mass därmed inte uppnås. I de mer balanserade grupperna, där majoriteten 

består av cirka 65 %, har minoriteten möjlighet att påverka gruppkulturen. Det krävs 

alltså ett visst lägsta antal personer i minoritet för att de ska kunna ha något inflytande 

i gruppen. 

Ett praktiskt exempel på critical mass framkommer i en intervjustudie av Konrad et 

al. (2008). De kom fram till att om det finns tre eller fler kvinnliga styrelseledamöter 

ger det upphov till en annan känsla i styrelserummet än om det finns färre än tre 

kvinnor. Många av kvinnorna i intervjustudien som hade varit styrelseledamöter i 

styrelser med minst tre kvinnor förespråkade starkt värdet av att låta antalet kvinnliga 

styrelseledamöter bli fler än två. Tre eller fler kvinnor i styrelsen kan ge upphov till 

en critical mass vilket ger kvinnorna större möjligheter att påverka diskussionerna i 

styrelserummet. Detta kan vara en anledning till att Lakhal et al. (2015) i sin studie 

hittade ett negativt samband mellan minst tre kvinnliga styrelseledamöter och 

earnings management. Från detta drar Lakhal et al. (2015) slutsatsen att om fler 

kvinnor väljs in i styrelserna genom regleringar och lagstiftning kommer styrelserna i 

franska bolag att bli bättre på att upptäcka earnings management.  

Om man utgår från critical mass theory och den franska studien av Lakhal et al. 

(2015) innebär en representation av minst tre kvinnor i styrelsen att lägre nivåer av 

earnings management förväntas förekomma. Detta leder fram till följande hypoteser: 

H2a: Det finns inget samband mellan en kvinnlig styrelseledamot och earnings 

management. 

H2b: Det finns inget samband mellan två kvinnliga styrelseledamöter och earnings 

management. 

H2c: Det finns ett negativt samband mellan minst tre kvinnliga styrelseledamöter och 

earnings management.  
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3. Metod 

Forskningsfrågan kommer att besvaras med en kvantitativ metod där sekundär data 

används. Första delen av avsnittet behandlar val av modell för mätning av earnings 

management. Sedan följer en genomgång av modellen för att undersöka sambandet 

mellan kvinnor i styrelsen och earnings management. Därefter förklaras 

tillvägagångsättet för datainsamling och urval. Slutligen förs en kritisk diskussion 

kring metodvalet.  

3.1 Modell för earnings management 

3.1.1 Diskussion kring val av modell 

Earnings management kan undersökas med olika metoder. Denna undersökning 

baseras på earnings management genom periodiseringar där de periodiseringar som 

inte är förväntade utifrån företagets verksamhet används som ett mått på earnings 

management och kallas diskretionära periodiseringar. Företagets totala 

periodiseringar består alltså av förväntade och diskretionära periodiseringar.  

För att undersöka earnings management genom att mäta diskretionära periodiseringar 

finns flera modeller med för- och nackdelar. I denna undersökning har Jones (1991) 

uppdaterade modell från 1995 valts (Dechow, 1995). Jones uppdaterade modell har 

använts i stor utsträckning i tidigare forskning om sambandet mellan kvinnor och 

earnings management. Det har presenterats nyare modeller sedan 1995 vilka har haft 

vissa fördelar över Jones uppdaterade modell (Peasnell et al., 2000; Kothari et al., 

2005). Trots att det finns några senare modeller som har vissa förbättringar har dock 

ingen enskild ny modell visat sig vara överordnad Jones uppdaterade modell. Därav 

valet av Jones uppdaterade modell. 

3.1.2 Jones uppdaterade modell 

Jones uppdaterade modell delar upp ett företags totala periodiseringar i förväntade 

periodiseringar, vilka motsvarar periodiseringar som naturligt förekommer i företagets 

bransch och påverkas av faktorer såsom längden på företagets verksamhetscykel och 

tillväxt, samt diskretionära periodiseringar. Earnings management motsvaras av de 

diskretionära periodiseringarna. Formeln för totala periodiseringar är: 
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TA = NDA + DA                                                (1) 

där: 

TA = totala periodiseringar 

NDA = förväntade periodiseringar 

DA = diskretionära periodiseringar 

 

Jones uppdaterade modell baseras på formel (1) för totala periodiseringar där de 

förväntade periodiseringarna, NDA, estimeras som en funktion av förändringen av 

kontantintäkter och anläggningstillgångar och där de diskretionära periodiseringarna, 

DA, motsvaras av residualen. Detta visas i formel (2) för Jones uppdaterade modell i 

enlighet med Dechow et al. (1995): 

TAit/Ait-1 = α1t[1/Ait-1]+ α2t[(ΔREVit – ΔARit)/ Ait-1] + α3t[PPEit/ Ait-1]+εit   (2) 

där variablerna för företag i under år t är: 

TAit = totala periodiseringar 

Ait-1 = totala tillgångar år t-1 

REVit = totala intäkter     

ARit = kundfordringar 

ΔREVit – ΔARit = förändring i kontantintäkter 

PPEit = anläggningstillgångar 

εit = diskretionära periodiseringar 

 

Variablerna divideras med totala tillgångar från föregående år för att minska problem 

med heteroskedasticitet (Peasnell et al., 2000). Modellen antar att all skillnad i 

kreditförsäljning under perioden som undersöks räknas till earnings management 

eftersom det antas vara lättare att manipulera kreditförsäljning än kontantförsäljning. 

Jones uppdaterade modell fångar alltså upp earnings management via intäkter 

(Dechow et al., 1995). I förväntade periodiseringar ingår anläggningstillgångar för att 

kontrollera för förväntade avskrivningsperiodiseringar (Becker et al., 1998). 

Kundfordringar och anläggningstillgångar, som modellen tar hänsyn till, kräver enligt 

Dechow & Schrand (2004) mycket omdöme och är därmed attraktiva att manipulera.  
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Totala periodiseringar, som används i Jones uppdaterade modell, beräknas för företag 

i under år t enligt följande formel: 

TAit =ΔCAit – ΔCLit – ΔCashit + ΔSTDit – Depit                                 (3) 

där variablerna för företag i under år t är: 

TAit = totala periodiseringar 

ΔCAit = förändring i omsättningstillgångar 

ΔCLit = förändring i kortfristiga skulder 

ΔCashit = förändring i kontanter och likvida medel 

ΔSTDit = förändring i kortfristiga lån 

Depit = avskrivning- och amorteringskostnader 

3.1.3 Tillvägagångssätt för beräkning av Jones uppdaterade modell 

Koefficienterna, α1t, α2t och α3t, i formel (2) för Jones uppdaterade modell kan 

beräknas med två olika metoder, en tidsseriemetod och en tvärsnittsmetod. För 

tidsseriemetoden beräknas koefficienterna i formeln per företag under en 

estimeringsperiod, då ingen systematisk earnings management förväntas förekomma 

(Dechow et al., 1995). Denna metod antar att koefficienterna inte förändras med åren 

och den kräver en lång estimeringsperiod.  Längden på tidsperioden bidrar till bortfall 

och kan ge upphov till survival bias, eftersom endast bolag som funnits med hela 

estimeringsperioden ingår i undersökningen, vilket kan resultera i missvisande 

resultat (Subramanyam, 1996). 

Till skillnad från tidsseriemetoden innebär tvärsnittsmetoden att koefficienterna i 

Jones uppdaterade modell beräknas baserat på data från företag i samma bransch 

under ett specifikt år. Därmed behöver företag inte ha data för flera sammanhängande 

år för att kunna ingå i undersökningen och således ger tvärsnittsmetoden tillgång till 

ett större antal observationer, vilket leder till ökad precision i estimeringen av 

koefficienterna (Subramanyam, 1996). Dock kan koefficienter beräknade för 

branschen ge en felaktig estimering av diskretionära periodiseringar för vissa företag 

eftersom metoden inte tar hänsyn till att olika företag inom samma bransch kan ha 

skilda nivåer på förväntade periodiseringar (McNichols, 2000). Att använda 

tvärsnittsmetoden har trots detta varit den mest använda metoden för att separera 

diskretionära periodiseringar från förväntade periodiseringar (Peasnell et al., 2000). 



 13 

Vidare försvinner antagandet att koefficienterna är konstanta över en flerårsperiod. 

Därför kommer tvärsnittsmetoden att användas i denna studie. 

Koefficienterna estimerats för varje år och bransch via på formel (2) för Jones 

uppdaterade modell. Därefter estimeras förväntade periodiseringar för varje företag 

och år med hjälp av koefficienterna. Slutligen kommer de diskretionära 

periodiseringarna för varje företag och år att räknas fram som skillnaden mellan de 

totala periodiseringarna och de förväntade periodiseringarna. Denna framräkning sker 

genom att göra regressioner för alla branscher och år enskilt, alltså en regression per 

bransch och år, vilket ger en residual per företag och år. Dessa residualer från samma 

företag kommer att behandlas som fristående observationer i nästa steg: att undersöka 

sambandet mellan kvinnor och earnings management. 

3.2 Regressionsmodeller för mätning av sambandet mellan 

kvinnor och earnings management   

För att undersöka sambandet mellan kvinnor och earnings management genomförs 

multipla regressioner i SPSS. För att undersöka den första hypotesen, H1, om det 

finns ett negativt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och earnings 

management görs följande multipla regression: 

DAit = α0 + α1(WomAndel)it + α2SIZEit + α3LEVit + α4OCFit + α5ROAit + εit  (4) 

där variablerna för företag i under år t är: 

DAit = diskretionära periodiseringar 

(WomAndel)it = Andel kvinnliga styrelseledamöter 

SIZEit = Bolagsstorlek 

LEVit = Skuldsättningsgrad 

OCFit = Kassaflöde från löpande verksamhet 

ROAit = Avkastning på tillgångar 

εit = Residual  

 

För att undersöka hypoteserna baserade på critical mass theory, det vill säga H2a, H2b 

och H2c, görs följande multipla regression: 
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DAit = α0 + α1(1WomBoard)it + α2(2WomBoard)it + α3(≥3WomBoard)it + α4SIZEit 

+ α5LEVit + α6OCFit  + α7ROAit + εit                                                                   (5) 

där variablerna för företag i under år t är: 

DAit = diskretionära periodiseringar 

(1WomBoard)it =1 om bolag i har en kvinnlig styrelseledamot år t annars 0 

(2WomBoard)it = 1 om bolag i har två kvinnliga styrelseledamöter år t annars 0 

(≥3WomBoard)it= 1 om bolag i har minst tre kvinnliga styrelseledamöter år t annars 0 

SIZEit = Bolagsstorlek 

LEVit = Skuldsättningsgrad 

OCFit = Kassaflöde från löpande verksamhet 

ROAit = Avkastning på tillgångar 

εit = Residual 

 

En översikt av variablerna återfinns i tabell 1. I regressionerna inkluderas ett antal 

kontrollvariabler då tidigare forskning har funnit samband mellan andra faktorer 

utöver kvinnliga styrelseledamöter och earnings management.  

Baserat på studier som Barua et al. (2010), Liu et al. (2015) och Lakhal et al. (2015) 

har SIZE valts som en kontrollvariabel eftersom tidigare studier funnit ett samband 

mellan bolagsstorlek och earnings management. Exempelvis har Dechow & Dichev 

(2002) funnit att små bolag har lägre kvalitet på sina periodiseringar än stora bolag. 

Meek et al. (2007) menar att större bolag tenderar att ha en starkare bolagsstyrning. 

Vidare har de troligen även högre kvalitet och kvantitet på den rapporterade 

informationen vilket minskar informationsasymmetrin. Den rapporterade 

informationen tenderar att vara bättre för större bolag eftersom de bevakas i större 

utsträckning av analytiker och revisorer. Revisorerna representerar ofta större 

revisionsfirmor vilka förknippas med högre revisionskvalitet. Detta gör att 

bolagsstorlek skulle vara ett lämpligt samlat mått för dessa faktorer och därmed 

inkluderas SIZE som kontrollvariabel. I likhet med tidigare studier logaritmeras 

kontrollvariabeln SIZE (Barua et al., 2010; Liu et al., 2015; Lakhal et al., 2015) för att 

erhålla mer normalfördelade värden.  

LEV har tagits med som en kontrollvariabel i denna studie eftersom det är möjligt att 

denna faktor kan ha en inverkan på de diskretionära periodiseringarna. Det kan 
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nämligen finnas incitament för företag som har hög skuldsättningsgrad att redovisa 

mer fördelaktiga ekonomiska siffror för att inte bryta ett skuldavtal (DeAngelo et al., 

1994). Studier som Becker et al. (1998), Kyaw et al. (2015) och Lakhal et al. (2015)  

har använt skuldsättningsgrad som en kontrollvariabel.  

 

Utöver SIZE och LEV finns även två mått för bolagets prestation som 

kontrollvariabler. Dessa mått är OCF och ROA. OCF inkluderas i regressionen då 

Subramanyam (1996) funnit ett negativt samband mellan OCF och diskretionära 

periodiseringar. Även ROA förekommer som en kontrollvariabel i tidigare studier som 

exempelvis i Barua et al. (2010) och Kyaw et al. (2015). Enligt Barua et al. (2010) 

förväntas ROA ha ett negativt samband med diskretionära periodiseringar därför att ett 

bättre presterande bolag tenderar att ha en högre kvalitet på resultatet. Genom att 
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inkludera OCF och ROA som kontrollvariabler tar regressionen hänsyn till effekten 

som bolagets prestation har på de diskretionära periodiseringarna.  

3.2.1 Tillvägagångssätt för multipla regressioner 

För den beroende variabeln DA räknas både inkomstökande och inkomstminskande 

diskretionära periodiseringar som mått på earnings management. I denna 

undersökning görs dock ingen åtskillnad mellan inkomstökande och 

inkomstminskande earnings management. I likhet med Lakhal et al. (2015) har därför 

DA gjorts om till absoluta värden i regressionerna. 

För att kontrollera för normalfördelningen hos den beroende och de oberoende 

variablerna undersöks skevheten och kurtosis. Ju närmare 0 skevheten och kurtosis är, 

desto mer normalfördelad är variabeln. Om någon variabel hade ett värde på skevhet 

eller kurtosis över 5 justerades dess outliers. Justeringen gjordes genom att 

observationer som låg mer än tre standardavvikelser från medelvärdet, det vill säga 

outliers, ändrades till värdet på observationen som låg närmast gränsen för tre 

standardavvikelser från medelvärdet.  

Multipla regressioner kan ge upphov till multikollinearitet vilket innebär att några av 

de oberoende variablerna är korrelerade med varandra. Multikollinearitet gör att 

resultaten blir svåra att tyda eftersom korrelationen mellan de oberoende variablerna 

försvårar möjligheten att särskilja vilken påverkan de oberoende variablerna har på 

den beroende variabeln. För att undersöka om regressionen innehåller 

multikollinearitet kan exempelvis VIF, variance inflation factor, mätas. Låg VIF är att 

eftersträva. Det finns olika uppfattningar kring hur låg VIF borde vara, där 

exempelvis vissa anser att det bör vara under 10 och andra att det bör vara under 5. I 

denna studie anses värden på VIF under 5 acceptabla.  

3.3 Datainsamling och urval 

Här redogörs för urvalet av data, hur datainsamlingen gått till och vilka bortfall som 

uppkommit. Undersökningsperioden för denna studie är 2010-2014. Eftersom vissa 

beräkningar kräver data från föregående år har även data från 2009 insamlats. 

Undersökningen baseras på bolag noterade på Nasdaq Stockholm på listorna Large 

Cap, Mid Cap och Small Cap och bolagen delas in i branscher utifrån Industry 

Classification Benchmark, ICB, koder. Det finns utifrån ICB koderna tio 
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huvudbrascher: Olja och gas, Råvaror, Industriverksamhet, Konsumentvaror, 

Konsumenttjänster, Sjukvård, Telekommunikation, Allmännyttiga tjänster, Teknik 

och slutligen Ekonomi, vilken innehåller fastighets- och finansbolag (Industry 

Classification Benchmark, 2012). En snäv branschindelning som denna studie utgår 

från är lämplig vid användandet av tvärsnittsmetoden eftersom det bidrar till en mer 

specifik estimering av diskretionära periodiseringar än om bolagen hade delats in i 

bredare definierade branscher. Valet att dela in bolagen i snäva branscher gör dock att 

vissa branscher faller bort på grund av för få observationer. 

Tvärsnittsmetoden kräver minst 10 bolag per bransch, därför har branscher med färre 

än 10 bolag rensats bort (Peasnell et al., 2000). Allmännyttiga tjänster, Olja och gas 

och Telekommunikation har färre än 10 bolag och därmed sorteras de bort. På grund 

av vissa särskilda regleringar för finansbolag och den speciella naturen av 

investmentbolag och fastighetsbolag har även dessa exkluderats från undersökningen 

(Farrell & Hersch 2005; Peasnell et al., 2000). Dessa bolag återfinns under branschen 

Ekonomi.  

Data för samtliga variabler som behövs till Jones uppdaterade modell, det vill säga: 

totala tillgångar, totala intäkter, kundfordringar, anläggningstillgångar, 

omsättningstillgångar, kortfristiga skulder, kontanter och likvida medel, kortfristiga 

lån och avskrivnings- och amorteringskostnader hämtas från Datastream. Även data 

som behövs för kontrollvariablerna SIZE, LEV, OCF och ROA hämtas därifrån. 

Andelen kvinnor i styrelserna och antalet kvinnliga styrelseledamöter i de undersökta 

bolagen hämtas från böckerna “Styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag” för 

åren 2010-2014 (Fristedt et al., 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014). 

För vissa bolag saknas data i Datastream, vilket resulterar i ett bortfall. Även 

utländska bolag som handlas på Stockholmsbörsen har exkluderats då denna studie 

syftar till att undersöka svenska bolag. Vidare har bolag med annan valuta än svenska 

kronan rensats bort. Några av bolagen bildades under något av undersökningsåren, 

varför första året Datastream har data för dem tjänar som jämförelseår och året därpå 

blir det första året som inkluderas i undersökningen. De bolag som bildats så sent att 

data endast finns för 2014 har därför sorterats bort. Slutligen har vissa bolag flera 

sorters aktier listade på Nasdaq Stockholm listorna, exempelvis både A och B aktier. 

För dessa bolag noteras endast en observation. 
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Tabell 2 visar det slutliga urvalet av observationer i undersökningen fördelade i 

branscher och år efter samtliga bortfall. Antalet observationer blev tillslut 771 

stycken.  

 

3.4 Kritik mot metod 

För att en studies resultat ska vara pålitliga är det viktigt att man ska kunna replikera 

den och få samma resultat. Ju mer exakt man kan replikera en studie, desto högre 

reliabilitet har den (Saunders et al. 2016). Till denna studie hämtas data från 

Datastream och böcker vilket ökar studiens reliabilitet eftersom Datastream är ett 

standardiserat program som andra kan använda sig av för att hitta exakt samma data 

och böckerna finns tillgängliga för allmänheten. 

Jones uppdaterade modell använder bruttoanläggningstillgångar men då Datastream 

inte har data för det har nettoanläggningstillgångar använts istället. Detta kan 

försämra studiens validitet då data som används för anläggningstillgångar inte är 

exakt samma som Jones uppdaterade modell avser.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från undersökningen. Avsnittet inleds med 

beskrivande statistik och därefter följer en analys av korrelationen. Slutligen 

presenteras resultaten från regressionerna för studiens hypoteser och en diskussion 

förs kring resultaten.  

4.1 Beskrivande statistik 

Den beskrivande statistiken presenteras i tabell 3. Andelen kvinnliga 

styrelseledamöter varierar från 0 % till 60 %. Majoriteten av observationerna har 

däremot en lägre andel kvinnor då medelvärdet är 24 %. Skevheten för WomAndel är 

0,210 och dess kurtosis är 0,309. För 1WomBoard och 2WomBoard är skevheten och 

kurtosis också låga på 0,467 och -1,787 för 1Womboard respektive 0,450 och 1,802 

för 2WomBoard. ≥3WomBoard har högre skevhet, 2,243, och kurtosis, 3,040, vilket 

indikerar att den inte är lika normalfördelad.  

 

4.2 Korrelation mellan variabler 

I tabell 4 presenteras korrelationen mellan variablerna som ingår i regressionerna.  
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Korrelationen mellan undersökningsvariabeln WomAndel och den beroende variabeln 
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DA är -0,112 på 1 % signifikansnivå, vilket ger en indikation på att det finns ett 

negativt samband mellan andelen kvinnor och diskretionära periodiseringar. 

Korrelationen för 1WomBoard, 2WomBoard och ≥3WomBoard är inte relevant då 

dessa variabler endast är dummyvariabler som varierar mellan 0 och 1. 

Samtliga kontrollvariabler är korrelerade med DA i olika grad, se tabell 4, vilket 

innebär att det finns en relation mellan kontrollvariablerna och den beroende 

variabeln. Korrelation är dock relativt låg mellan samtliga oberoende variabler och 

DA, där SIZE har högst korrelation på -0,268 och LEV har lägst korrelation på -0,104, 

båda med 1 % signifikansnivå.  

Mellan en del kontrollvariabler är korrelationen hög vilket inte är önskvärt på grund 

av att det är ett tecken på multikollinearitet. Den högsta korrelationen, vilken på 1 % 

signifikansnivå är 0,827, återfinns mellan OCF och ROA. Detta är dock naturligt då 

bägge kan användas som prestationsmått. Vidare har LEV och SIZE en korrelation på 

0,410 på 1 % signifikansnivå. För att kontrollera om dessa höga korrelationer kan ha 

en inverkan på resultatet av regressionerna har VIF undersökts för samtliga variabler 

vilket visas i tabell 5. För variablerna i regressionen för H1 antar VIF värden mellan 

cirka 1 och 3,5. För variablerna i regressionen för H2a, H2b och H2c har samtliga 

variabler en VIF på 3,328 eller lägre. Då även de högst korrelerade variablerna har så 

pass låga värden på VIF är problemen med multikollinearitet begränsade. 
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4.3 Resultat av regression för H1 

I tabell 6 presenteras resultatet från regressionen för hypotesen om andelen kvinnor.  

På 1 % signifikansnivå är R
2
 0,094. Detta innebär att modellen förklarar 9,4 % av de 

diskretionära periodiseringarna. Lakhal et al. (2015) fick värdet 0,318 på R
2
 vid 

användning av Jones uppdaterade modell vilket är en avsevärt högre förklaringsgrad. 

Samtidigt har andra studier lägre förklaringsgrad, exempelvis har Barua et al. (2010) 

en förklaringsgrad på 14,5 % och Becker et al. (1998) en förklaringsgrad på 8 %. 

Vidare i tabell 6 presenteras koefficienterna för variablerna. Koefficienten för 

variabeln WomAndel var -0,032 och denna variabel var statistiskt signifikant på 5 %-

nivån. En negativ koefficient för WomAndel innebär ett negativt samband mellan 

andelen kvinnor representerade i styrelsen och earnings management. Därmed stöds 

H1 som uttrycker att det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och earnings management.  
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Detta resultat lutar åt samma håll som Lakhal et al. (2015), vilka också fann ett 

signifikant negativt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och earnings 

management. Lakhal et al. (2015) fick dock koefficienten -7,794 för andelen kvinnor 

när undersökningen gjordes med Jones uppdaterade modell. Detta innebär att deras 

resultat visar att kvinnor har en större negativ påverkan på earnings management än 

denna undersöknings resultat från regressionen för H1. Dock skiljer sig resultatet från 

denna undersökning från Arun et al. (2015) som inte fann något samband mellan 

kvinnliga styrelseledamöter och earnings management för företag med hög 

skuldsättning och ett positivt signifikant samband mellan kvinnliga styrelseledamöter 

och inkomstminskande earnings management för företag med låg skuldsättning. Då 

företagen i denna undersökning inte har delats upp utifrån skuldsättning och DA 

beräknats i absoluta värden kan ovan förklarade resultat dock inte jämföras rakt av.   

För kontrollvariablerna visar resultatet att SIZE och ROA har negativa signifikanta 

samband med earnings management. LEV och OCF har inte statistiskt signifikanta 

resultat och därmed kan inga slutsatser dras om dem. Signifikansen för SIZE och ROA 

ligger på 5 %-nivån, vilket kan utläsas från tabell 6. Koefficienten för SIZE är -0,006, 

vilket innebär att större bolag är associerade med lägre nivåer av diskretionära 

periodiseringar. Detta ligger i linje med tidigare forskning där exempelvis Meek et al. 

(2007) funnit att större bolag bland annat har bättre bolagsstyrning och högre standard 

på den rapporterade informationen. Resultaten från regressionen tolkas som att en 

enhets ökning i det logaritmerade värdet på tillgångar resulterar i en minskning av 

0,006 enheter för DA. ROA har en koefficient på -0,066 vilket visar att det 

förekommer mindre earnings management i högre presterande bolag, vilket även 

Barua et al. (2010) fann. För att ställa de oberoende variablernas påverkan på den 

beroende variabeln i relation till varandra kan Beta-koefficienterna jämföras. Den 

variabel som har störst påverkan på DA enligt Beta-koefficienterna är SIZE, -0,212, 

följt av ROA, -0,179, och sedan WomAndel, -0,074.  

4.4 Resultat av regression för H2a, H2b och H2c 

Regressionen för critical mass hypoteserna har en R
2
 på 0,099, vilket betyder att 

modellen har en förklaringsgrad på 9,9 % av DA, se tabell 7. Resultat för R
2
 är, 

liksom i regressionen för H1, i nivå med en del tidigare studier. Resultatet att 

modellen förklarar DA med 9,9 % har en statistisk signifikans på 1 %-nivån. 
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I tabell 7 återfinns koefficienterna från regressionen. Där kan utläsas vilken påverkan 

de oberoende variablerna har på DA. Samtliga variabler för antal kvinnor, 

1WomBoard, 2WomBoard och ≥3WomBoard, har ett negativt samband med earnings 

management.

Hypotes H2a uttrycker att det inte finns ett samband mellan en kvinnlig 

styrelseledamot och earnings management. Resultatet från regressionen visar dock att 

koefficienten för 1WomBoard var -0,012 på 10 % signifikansnivå. Resultaten 

indikerar alltså att en kvinna representerad i styrelsen har en minskande inverkan på 

earnings management vilket går emot critical mass theory, men då signifikansen 

endast är på 10 %-nivån kan inga säkra slutsatser dras. Därmed kan inte H2a avfärdas. 

För hypotes H2b om att det inte finns ett samband mellan två kvinnliga 

styrelseledamöter och earnings management har 2WomBoard en koefficient med 

värdet -0,020. Signifikansen för detta är på 1 %-nivån. Därmed stöds inte H2b och på 
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1 % signifikansnivå fastställs att redan med två kvinnor representerade i styrelsen 

förekommer mindre earnings management.  

Slutligen har dummyvariabeln ≥3WomBoard, som testade för hypotes H2c att det 

finns ett negativt samband mellan tre eller fler kvinnliga styrelseledamöter och 

earnings management, en koefficient på -0,017 och en signifikans på 5 %-nivån. 

Alltså visar resultaten att tre eller fler kvinnliga styrelseledamöter har ett negativt 

samband med earnings management vilket ger stöd för H2c. Resultaten om ett 

negativt samband mellan minst tre kvinnliga styrelseledamöter och earnings 

management går i linje med vad Lakhal et al. (2015) fann.  

Genom Beta-koefficienten kan graden av påverkan som de olika dummyvariablerna 

har på regressionen jämföras. Beta-koefficienterna återfinns också i tabell 7. I kontrast 

till det som uttrycks i hypoteserna har 2WomBoard en större påverkan i regressionen 

med en Beta-koefficient på -0,18 jämfört med ≥3WomBoard som hade en Beta-

koefficient på -0,103. Slutsatsen som kan dras från detta är att två kvinnor 

representerade i styrelsen har en större negativ inverkan på earnings management än 

tre eller fler kvinnor, vilket inte överensstämmer med studiens hypoteser utifrån 

critical mass theory.  

Hypotesernas utformning tar dock inte hänsyn till styrelsens storlek, alltså behöver 

styrelser med tre kvinnliga styrelseledamöter inte nödvändigtvis ha högre andel 

kvinnor än styrelser med två kvinnliga styrelseledamöter. Då resultatet för H1 visade 

ett negativt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och earnings 

management är det möjligt att antalet kvinnliga styrelseledamöter inte gav en 

rättvisande bild av andelen kvinnor i styrelsen vilket skulle kunna förklara att inte alla 

hypoteser baserade på critical mass theory kunde stödjas.  

För kontrollvariablerna har SIZE och ROA signifikanta resultat på 1 %-nivån och 

innebörden av deras resultat är detsamma som för regressionen under rubriken 4.3 

Resultat av regression för hypotes H1. Inte heller i denna regression har LEV eller 

OCF statistiskt signifikanta resultat och alltså kan inga slutsatser dras från dem. En 

jämförelse av påverkan hos samtliga signifikanta oberoende variabler på den 

beroende variabeln DA visar att SIZE, ROA och 2WomBoard ger högst effekt på DA 

med Beta-koefficienter på -0,186, -0,181 och -0,180. 
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5. Slutsats 

Denna studie har undersökt om det finns ett negativt samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och earnings management för svenska börsbolag. Studien 

motiverades bland annat av att antalet kvinnliga styrelseledamöter förväntas öka i 

svenska börsbolag och att tidigare forskning påvisat vissa skillnader mellan kvinnor 

och män i form av deras skilda syn på risk. Vidare innebär Sveriges ställning som ett 

av världens mest jämställda länder att kvinnor kan hr mer inflytande än i många andra 

länder, vilket skulle kunna ge utslag på sambandet mellan kvinnor och earnings 

management.  

Resultaten visar att det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och earnings management på 5 % signifikansnivå. Detta resultat 

indikerar att med högre andel kvinnor representerade i styrelsen minskar förekomsten 

av earnings management. Anledningen skulle kunna vara att de kvinnliga 

styrelseledamöterna har en annan syn på risk än manliga styrelseledamöter, vilket 

skulle kunna påverka styrelsernas beslutsfattande, där effekten förstärks ju högre 

andelen kvinnor är.  

Studien hade även tre hypoteser baserade på critical mass theory för att testa om 

sambandet mellan antalet kvinnor och earnings management uppkom först vid ett 

visst antal kvinnor representerade i styrelsen. Resultaten visar signifikant negativa 

samband mellan både två och tre eller fler kvinnliga styrelseledamöter och earnings 

management. Vidare visar resultaten ett negativt samband mellan en kvinnlig 

styrelseledamot och earnings management på 10 % signifikansnivå, vilket är så pass 

svagt att inga säkra slutsatser kan dras från det.  

Avslutningsvis, då resultaten visar att kvinnliga styrelseledamöter minskar earnings 

management ger det ytterligare motivation för lagstiftare och företag att sträva mot 

mer jämställda styrelser.  

5.1 Begränsningar 

Denna studies undersökningsmodell fokuserar på earnings management genom 

manipulering av periodiseringar. Manipuleringar av reella aktiviteter upptäcks således 
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inte med vår metod. Därmed ger resultaten inte en heltäckande bild av earnings 

management för svenska bolag.  

I regressionerna som innehåller ingår varje företag fem gånger, med en observation 

per år, vilket innebär att dessa observationer inte är oberoende från varandra. För att 

kringgå detta problem kan man klustra för standardfel på företagsnivå. I SPSS, som 

använts för regressionerna, finns dock inget färdigt alternativ man kan använda för 

detta. Därför har det inte gjorts i denna uppsats vilket är en begränsning då det kan 

försämra regressionens förklaringsgrad. 

5.2 Framtida forskning 

Earnings management kan som nämnt ske genom manipulering av både reella 

aktiviteter och periodiseringar. För att fördjupa förståelsen av sambandet mellan 

kvinnor och earnings management för svenska bolag kan det därför vara relevant att 

även undersöka om sambandet mellan kvinnor och manipulation av reella aktiviteter 

ger liknande resultat som denna undersökning funnit, nämligen ett negativt samband 

mellan kvinnor och manipulation av periodiseringar.  

Vidare kan periodiseringar vara manipulerade både för att öka och minska 

inkomsterna. Eftersom en del studier funnit att kvinnor är associerade med 

inkomstminskande periodiseringar kan det vara intressant att undersöka om så är 

fallet i Sverige och därmed jämföra sambandet mellan kvinnor och earnings 

management genom inkomstökande och inkomstminskande periodiseringar.  

Då resultat från studien inte helt överensstämde med hypoteserna utifrån critical mass 

theory men då det samtidigt visade sig finnas ett negativt samband mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och earnings management kan det möjligtvis vara 

meningsfullt att undersöka om det finns en critical mass andel. Det vill säga, det 

skulle vara motiverat att undersöka om det krävs en viss andel kvinnor representerade 

i styrelsen för att de ska ha en minskande effekt på earnings management.  

Slutligen kan det också vara intressant att se om kvinnor i olika bolagsorgan ger 

samma påverkan på earnings management, till exempel kvinnor i revisionsutskott. 
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