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Sammandrag	  

Problematisering: Tillåter kvinnliga revisorer en lägre mängd av earnings management än sina 

manliga kollegor? En väldigt liten del av den befintliga kvantitativa forskningen inom earnings 

management har fokuserat på om det finns skillnader i hur kvinnliga respektive manliga revisorer 

väljer att begränsa earnings management i ett företag.  Dessa undersökningar har gjorts i länder 

som enligt World Economic Forum (WEF, 2013) rankas bland de högsta i världen när det kom-

mer till jämställdhet, och det finns därför en osäkerhet ifall deras empiriska resultat kan appliceras 

i andra länder. Å andra sidan finns det forskning som tyder på att sociala strukturer såsom jäm-

ställdhet påverkar inte bara skillnaderna mellan kvinnor och män utan också synen på resultat 

manipulering. Forskning påvisar en stark korrelation mellan ett lands nationella kultur och före-

komsten av earnings management. Det finns också studier som säger att personers karaktär på-

verkas av skillnaderna mellan könen och att dessa är olika från land till land. Medan andra påstår 

att homogena miljön i revisionsföretag eliminerar skillnaderna mellan kvinnliga och manliga revi-

sorer.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om kvinnliga revisorer bidrar till en mindre 

mängd av earnings management än sina manliga kollegor och om det finns en skillnad mellan 

länder med hög jämställdhetsnivå kontra låg jämställdhetsnivå.                                                                                                                                                                 

Metod: Studien tar med hjälp av tidigare teoretisk forskning fram tre frågeställningar som besva-

ras med hjälp av en vidareutvecklad statistisk modell. Det material vi använts oss utav för vår 

undersökning har inhämtats från Thomson Reuters Datastream och från företagens senaste års-

redovisning. 

Resultat: Vår studie påvisar att det skiljer sig mellan hur kvinnliga respektive manliga revisorer 

agerar vid förekomsten av earnings management. Vidare finner vi en viss indikation om att jäm-

ställdhetsnivån i ett land påverkar mängden earnings management som förekommer hos företag 

med kvinnliga revisorer. Men det intressanta i vår forskning är att kvinnor tenderar att bidra till 

en högre mängd earnings management än sina manliga kollegor och när man blandar in variabeln 

hög jämställdhet minskar earnings management i jämförelse till företag i länder med låg jäm-

ställdhet. 

Nyckelord                                                                                                                               

Earnings management, modifierade Jones-modell, kvinnliga revisorer, diskretionära periodise-

ringar, resultatmanipulering, jämställdhet, kultur 
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Förord	  

De första fem terminerna vid Uppsala Universitet har präglats av undervisning med tydliga direk-

tiv och mål, lärare har även på ett tacksamt sätt presenterat nödvändig och relevant information 

för att man som student ska kunna bocka av tentamen efter tentamen och promemoria efter 

promemoria. 

Under den här perioden har man alltid haft någon att luta sig emot och som man i tentaperioder 

kunnat få de avgörande råden av för att i slutändan hamna på rätt sida av betygsintervallet. 

När den sjätte terminen väl tog fart var det som att alla livlinor och bollplank försvann och man 

fick istället för en tentagenomgång av en lärare, helt plötsligt obegränsat med valmöjligheter. 

Med val följer även ansvar och under den här terminen har det känns som vi blivit vuxna och 

självständiga på ett nytt och utvecklande sätt. Under den här perioden när vi fått arbeta självstän-

digt har vi utvecklat vårt kritiska tänkande och med hjälp av tidigare forskning och våra egna 

spetskvalitéer jobbat mot ett mål som alldeles för ofta känns som orealistiskt och ibland till och 

med naivt. 

När vi nu anser oss ha nått målet måste vi titta tillbaka och se vilka personer som varit med och 

bidragit till att vi under arbetets gång kunnat klara av dem problem som uppstått och som hjälpt 

oss behålla fokus på vårt långsiktiga mål. De här personerna har även varit en avgörande del för 

att vi under den här perioden inte gått vilse och tappat bort oss, detta trots den stora mängd av 

olika teorier, hypoteser och statistiska modeller som framkommit under arbetets gång. 

Med det sagt vill vi tacka vår handledare Joachim Landström,  

James Sallis för motivation och rådfrågning berörande statistiska funktion, Signe Jernberg för 

korrekturläsning och extra handledning samt Susanna Edström för korrekturläsning och mentalt 

stöd. 

 

---- -------------------------------------                                        ---------------------------------------  

Martin Eriksson                                                                    Melida Villaverde                                   
Uppsala, 15 januari 2015                                                       Uppsala, 15 januari 2015 
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1.	  Inledning	  
	  

1.1	  Bakgrund	  
Det är ingen nyhet att det ständigt avslöjas skandaler där företag avsiktligt använt sig av utrymmet 

som finns i de befintliga redovisningsstandarderna för att presentera ett resultat som gagnar led-

ningens intresse framför aktieägarnas (Cohn och Edmondson, 2004). Hanterandet av olika redo-

visningsmetoder för att justera företagets resultat kan förekomma på olika sätt (Ronen och Yaari, 

2008) och benämns som earnings management. Effekten av resultatmanipulering blir således 

minskad transparens i den finansiella rapporteringen till följd av en ökad informationsasymmetri 

mellan ledningen och aktieägarna. (Dechow et al., 2010) I och med denna intressekonflikt blir det 

angeläget med en oberoende aktör som kan fungera som en mellanhand mellan företag och dess 

intressenter. (Ronan och Yaari, 2008) Det är dessutom allmänt vedertaget att revisorer spelar en 

stor roll i säkerställandet av tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen (Lin och Hwang, 

2010), och det är därmed inte konstigt att anseendet hos revisorer på senare tid har ifrågasatts i 

och med skandalerna som skett relaterade till earnings management. Intresset för fenomenet har i 

sin tur ökat bland forskare, men den hittills befintliga forskningen har enbart fokuserat på vilka 

karaktärsdrag hos revisorer som korrelerar med mängden earnings management som tillåts i före-

tag. (Ittonen et al., 2013)   

     

1.	  2	  Problemdiskussion	  
Tillåter kvinnliga revisorer en lägre mängd av earnings management än sina manliga kollegor? En 

väldigt liten del av den befintliga kvantitativa forskningen inom earnings management har fokuse-

rat på om det finns skillnader i hur kvinnliga respektive manliga revisorer väljer att begränsa ear-

nings management i ett företag. De tidigare undersökningarna har funnit att kvinnliga revisorer 

bidrar till en ökad redovisningskvalité i och med att en mindre mängd redovisnings manipulering 

förekommer. (Niskanen et al., 2011; Ittonen et al., 2013) Dessa undersökningar har gjorts i länder 

som enligt World Economic Forum (WEF, 2013) rankas bland de högsta i världen när det kom-

mer till jämställdhet, och enligt Ittonen et al. (2013) finns det därför en osäkerhet ifall deras empi-

riska resultat kan appliceras i andra länder. Samtidigt finns det forskning som tyder på att sociala 

strukturer såsom jämställdhet påverkar inte bara skillnaderna mellan kvinnor och män utan också 

synen på resultat manipulering. Tidigare forskning påvisar en stark korrelation mellan ett lands 

nationella kultur och förekomsten av earnings management. (Geiger et al., 2006; Doupnik, 2008) 

Vidare menar Hofstede (2006) att den nationella kulturen påverkar människans värderingar som i 
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sin tur styr beteendet och omdömet. Det är samtidigt omöjligt att anta att det inte existerar skill-

nader mellan könen när mycket tyder på att sådana existerar (Eckel och Grossman, 2002; Schmitt 

et al., 2008), men hur stor andel av dessa skillnader förklarar förekomsten av earnings manage-

ment? Det finns studier som visar att en persons karaktär påverkas av skillnaderna som finns 

mellan kvinnor och män, men att dessa skillnader skiljer sig från land till land (Fischer och Mans-

tead, 2000; Guimond et al., 2007; Schwartz och Rubel, 2005). Å andra sidan kommer Shawner 

och Clements (2014) fram till att det inte skiljer sig åt mellan revisorers moraliska ställning när det 

kommer till earnings management. Det finns dessutom tidigare forskning som pekar på att den 

homogena miljön i revisionsföretag eliminerar skillnaderna mellan kvinnliga och manliga reviso-

rer (Feldberg och Glenn 1979), och att revisorer oavsett kön så småningom gör samma typer av 

beslut. (Lacy et al., 1983) Denna motsättning gör ämnet intressant och resultatet från vår studie 

blir därmed som ett komplement till den befintliga forskningen. Vi anser att det för investerare 

och andra företags intressenter är av stort intresse om vi kan finna resultat som antyder att revi-

sorns kön i länder med olika jämställdhet påverkar förekomsten av earnings management. Detta 

eftersom earnings management idag är ett erkänt problem världen över (Edmondson och Cohn, 

2004). 

1.3	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att undersöka om kvinnliga revisorer bidrar till en mindre mängd av 

earnings management än sina manliga kollegor och om det finns en skillnad mellan länder med 

hög jämställdhetsnivå kontra låg jämställdhetsnivå.  
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2.	  Earnings	  management	  som	  fenomen	  
	  

Ronen och Yaaris (2008) litteraturstudie försöker sammanställa vad tidigare forskning om ear-

nings management kommer fram till. Författarna beskriver earnings management i deras litteratur 

som ett begrepp med flera dimensioner samt konstaterar att all typ av earnings management inte 

är olaglig. Earnings management definieras genom att klassificera begreppet i tre olika skalor efter 

vad som är lagligt och olagligt (se tabell 1). Vit står för all earnings management som är laglig, grå 

för manipulation av redovisning inom ramen för standarderna och svart för all earnings manage-

ment som tolkas som bedrägeri och olaglig. Tillsammans utgör delarna det som studien ämnar 

undersöka, earnings management.  

 

Definition av earnings management 

Vit Grå Svart 

Earnings management är att nyttja 

de befintliga redovisningsstandar-

der som tillåter ett visst utrymme 

för bedömningar i syfte att signa-

lera ledningens beräkningar om 

framtida kassaflöden. 

Earnings management är att välja 

de redovisningsmetoder i syfte att 

nå önskade effekter (som endast 

maximerar för ledningen) eller 

som är ekonomiskt effektiv.  

Earnings management är att an-

vända sig av redovisningsmetoder 

för att felaktigt återge eller minska 

transparensen i de finansiella 

rapporterna 

Tabell 1. Här redovisas de tre olika definitioner av earnings management utifrån vad som är laglig och olaglig (Ronen 
och Yaari, 2008). (egen översättning) 

 

Vidare beskriver Ronen och Yaari (2008) att det finns flera olika utgångspunkter för hur earnings 

management upptäcks. Till exempel kan ett specifikt konto i resultaträkningen analyseras och 

distributionen av företagets resultat undersökas (Burgstahler och Dichev, 1997; McNichols, 

2002;). Denna studie använder periodiseringar i ett företag för att undersöka om earnings mana-

gement föreligger. Motiveringen är att periodiseringar är den mest förekommande inom tidigare 

forskning (Ronen och Yaari, 2008).  

 Periodiseringar anger generellt skillnaden mellan resultat och kassaflöde (1) och 

syftet med användningen är att resultatet ska reflektera företagens prestationer för en specifik 

period för att på så sätt minska informationsasymmetrin som kan finnas mellan företagets ledning 

och intressenter (Jones, 1991; Dechow et al., 2012).   

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 = 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 + 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  

 

(1) 
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Vidare delas företagets totala periodiseringar upp mellan tillåtna periodiseringar (icke-

diskretionära) och otillåtna periodiseringar (diskretionära). De tillåtna periodiseringarna är de 

justeringar av de löpande inkomsterna och utgifterna för att få ett resultat som speglar företagets 

verkliga intäkter och kostnader. Här arbetar företag med periodiseringar i linje med befintliga 

redovisningsstandarder och regler. De otillåtna periodiseringar uppstår när ett företag avsiktligt 

väljer att visa redovisningsmetoder för att manipulera resultatet, (Jones, 1991; Dechow et al., 

2012), och som vi tidigare nämner kan earnings management både vara laglig eller olaglig. Ear-

nings management behöver därmed inte vara olaglig men är inte önskvärd då det bidrar till en 

ökning av informationsasymmetri mellan ledningen och aktieägarna. (Jones, 1991; Dechow et al., 

2012).   

 Dechow et al. (2010) tar upp att periodiseringar syftar till att minska informations-

asymmetrin genom att mildra timing och matchningsproblem, men periodiseringar kan istället 

leda till förekomsten av earnings management och en ökad informationsasymmetri. Vidare säger 

författaren att informationsasymmetri minskar värderelevansen av de finansiella rapporter som i 

sin tur leder till att missvisande information signalerar ut på marknaden. Armstrong (1993) menar 

att en fungerande global marknad kräver att earnings management begränsas. Tidigare ordföran-

den för U.S. Securities and Exchange Commision (SEC) Richard Breeden understyrker i ett citat 

vikten av att förebygga earnings management; 

 

 

 

 

Företag använder diskretionära periodiseringar främst för att redovisa ett bättre resultat och det 

gör man genom att periodisera vinster från framtida perioder till nutiden. Företag tidigarelägger 

intäkter i årets resultat och senarelägger kostnader i de framtida perioderna. De redovisningspos-

ter som påverkar företagets intäkter och kostnader är lagersaldo, timing av inköp och policy gäl-

lande fordringar. Vidare använder företag olika värderingsmetoder för att manipulera företagets 

resultat, till exempel kan den ekonomiska livslängden på tillgångar bedömas som längre. (Cohen 

et al., 2010) 

Det finns tre grupper av aktörer som påverkar redovisningen och därmed också 

earnings management. Dessa tre grupper är ledningen, användaren (såsom aktieägare) och grind-

vakter. Ledningen är gruppen som upprättar redovisningen, användarna fattar beslut grundat på 

information från redovisningen och grindvakterna signalerar till användarna om kvaliteten och 

trovärdigheten i redovisningsinformationen. Vidare tar författarna upp att det finns olika av 

”I don`t care if you are trying to overstate or understate income; when 
companies get into the business of manipulating earnings, it`s a fraud” 

- Richard Breeden, Washington post, 2003 
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grindvakter, förutom revisorer kan exempelvis analytiker och media agera som grindvakter. Vad 

som är gemensamt för grindvakter är att samtliga är professionella yrkesmän som arbetar mellan 

ledningen och deras intressenter. (Ronen och Yaari, 2008) Behovet av grindvakter kommer från 

den informationsasymmetrin som finns mellan företagets ledning och företagets intressenter, och 

enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, 2014) är det revisorns ansvar att på ett 

relevant och trovärdigt sätt presentera företags finansiella information. IFRS menar att det är 

revisorn som slutligen undertecknar företagets rapporter och intygar om att företaget använt sig 

utav god redovisningssed.  
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3.	  Tidigare	  forskning	  och	  hypoteser 

 

Enligt Ittonen et al. (2013) finns det mycket inom den kognitiva psykologin och beteendeekono-

min som pekar på att det existerar skillnader mellan kön när det kommer till deras beteende. I 

deras studie finner man en signifikant skillnad mellan omfattningen av earnings management och 

kvinnliga respektive manliga revisorer i publika svenska och finländska företag. I likhet med Itto-

nen et al. (2013) testar Niskanen et al. (2011) om kön hos revisorer påverkar begränsningen av 

earnings management i små och medelstora publika finländska företag. Författarna påvisar att 

kvinnliga revisorer inte tillåter användningen av diskretionära periodiseringar i samma utsträck-

ning som sina manliga kollegor. Niskanen et al. (2011) och Ittonen et al. (2013) påstår vidare att 

det endast finns ett fåtal studier som testar korrelationen mellan könen hos revisorer och ageran-

det vid förekomsten av earnings management. Det finns dock kvalitativa studier som pekar på att 

det existerar skillnader mellan könen och beteendet hos revisorer (Chung och Monroe, 2001; 

Olsen och Cox, 2001; Pierce och Sweeney, 2010) 

Chung och Monroe (2001) undersöker bland amerikanska praktiserande revisorer 

om deras sätt att lösa komplexa arbetsrelaterade uppgifter skiljer sig åt mellan könen. Författarna 

finner att kvinnliga revisorer är mer noggranna och effektiva än sina manliga kollegor när det 

kommer till informationsbearbetning av komplexa uppgifter. Pierce och Sweeney (2010) under-

söker om bland annat variabeln kön påverkar irländska praktiserande revisorers etiska omdöme. 

Författarna utformar en kvantitativ enkät som distribueras till 750 respondenter och kommer 

fram till att kvinnliga revisorer har en mindre benägenhet än män att handla oetiskt. Ittonen och 

Peni (2012) kommer fram till att kvinnliga revisorer är mindre riskbenägna än män eftersom de 

lägger ner mera tid på att få saker ordentligt gjorda och inte lämnar något åt slumpen. Undersök-

ningen använder noterade svenska, danska och finska bolag.  

Den befintliga forskningen ger indikationer på att kvinnliga revisorer är mer etiska i 

deras omdöme samt mer försiktiga och noggrannare än sina manliga kollegor. Detta bör leda till 

att kvinnliga revisorer arbetar i linje med de existerande regelverk som finns och i sin tur begränsa 

diskretionära periodiseringar i större utsträckning än sina manliga kollegor. Med bakgrund till 

detta leder det oss till följande hypotes: 

 

H! = Kvinliga  revisorer  tillåter  förekomsten  av  earnings  management 

  i  en  mindre  utsträckning  än  sina  manliga  kollegor 

 

Det är väl dokumenterat att earnings management förekommer överallt i världen (Wallace et al., 

1995; Choi et al., 1999; Meirovich och Reichel, 2000; Hermann, 2001) och att graden av earnings 
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management skiljer sig mellan länder (Leuz et al., 2003; Coppens och Peek, 2005; Maijoor och 

Vanstrealen, 2006; Doupnik, 2008; Gaio, 2010). 

Leuz et al. (2003) studerar och testar omfattningen av earnings management mellan 

31 länder och påvisar att förekomsten är lägre i länder med starka institutionella regler. Doupnik 

(2008) undersökning, i totalt 32 länder, visar att den nationella kulturen påverkar graden av ear-

nings management i ett land. Korrelationen kvarstår även efter att författarna infört kontrollvari-

ablerna institutionella regler och investeringsskydd som tidigare visat påverka omfattningen av 

earnings management. Geiger et al. (2006) undersöker om den nationella kulturen påverkar upp-

fattningen av hur accepterat earnings management är i ett land. Den nationella kulturen definieras 

utifrån Hofstede (2011) i fyra dimensioner av kultur: maktdistansnivå, individualistisknivå, mas-

kulinitetsnivå och osäkerhetsundvikandenivå. Dessa dimensioner påverkar de värderingar som 

finns på arbetsplatser och organisationer, och medför till skillnader på hur kvinnor respektive 

män beter sig på en arbetsplats. Geiger et al. (2006) finner inte ett signifikant samband mellan 

earnings management och länders nationella kultur, men finner ett signifikant samband mellan 

variabeln maskulinitetsnivå och earnings management. Individer från länder med låg maskulini-

tetsnivå uppfattar earnings management i form av resultatutjämning som mindre lönande än in-

divider från länder med en hög maskulinitetsnivå.  

Enligt Minkov och Hofstede (2011) innebär manlighet respektive kvinnlighet för-

delningen av olika roller mellan könen där maskulina värderingar innebär självsäkerhet, ambition 

och materialism medan kvinnlighet fokuserar på livskvalité och personliga relationer. Vidare me-

nar författarna att könsrollerna i maskulina kulturer är tydliga åtskilda. Maskulina kulturer omfat-

tar länder med låg jämställdhet. Enligt World Economic Forum (WEF) jämställdhetsindex för 

2013 rankas Sverige som topp 4 medan inget av länderna i Baltikum tar sig in på topp 10-listan 

(Weforum global gender gap report 2013, p. 8). Diagram 1 nedan visar en överblick av masku-

linitetsnivån och jämställdhetsnivån i Baltikum och Sverige, enligt Hofstede (2014a,b,c,d) samt 

Weforum global gender gap report (2013, p. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 illustrerar sambandet mellan ett 
lands maskulinitetsnivå och jämställdhetsindex. 
Enligt Hofstede (2014a,b,c,d) visar maskulini-
tetsnivån hur stora skillnaderna är mellan 
kvinnors respektive mäns värderingar i ett land. 
Vidare har författaren gett maskulinitetspoäng 
(MAS) till samtliga länder. Poängskalan är från 
1 – 100 där ett högt poäng innebär att landet 
präglas av mycket maskulinitet Jämställdhets-
indexet illustrerar hur jämställt ett land är. Högt 
jämställdhetsindex är ett tecken på låg jäm-
ställdhet. Inom området Baltikum har vi tagit 
ett genomsnitt vid framtagandet av både mas-
kulinitetsnivå och jämställdhetsindex. 
__________________________________ 
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Diagram 1 visar att länder med låg jämställdhet, som Baltikum, har hög nivå av maskulinitet och 

att länder med hög jämställdhet, som Sverige, har ett låg nivå av maskulinitet. Detta ger indikat-

ioner på jämställdhetsnivån i ett land bör komma att påverka beteendet hos kvinnliga och man-

liga revisorer. Vårt påstående går i linje med Hofstedes (1985) konstaterande att innehållet i en 

ekonomisk rapport beror i stor grad på lokala seder och bruk. Cohen et al. (1996) visar att reviso-

rers beslutsfattande är djupt rotade i de nationella kulturella värderingarna. Vidare menar förfat-

tarna att de kulturella normer om vad som är rätt och fel samt acceptabelt och inte acceptabelt 

formar våra värderingar och syn på omvärlden inklusive redovisningsmiljön. När det kommer till 

revisorers beteende påstår Farrell och Cobbin (2001) att kulturella komponenter bidrar till att 

länder inte fullo accepterar de normer, regler och praxis som Internationella Federation of 

Accounting försöker uppmuntra revisorer att utöva i sina yrken.  

Den befintliga forskningen indikerar att det finns skillnader mellan personers age-

rande när det kommer till earnings management beroende på om man befinner sig i ett land med 

låg jämställdhet (maskulin kultur) kontra länder med hög jämställdhet (feminin kultur). Det finns 

dessutom forskning som pekar på att kultur påverkar hur människor beter sig på en arbetsplats. 

Enligt vår definition av kultur delas komponenten in i fyra dimensioner, där maskulinitet är en av 

dem. Vidare pekar tidigare studier på att företag i länder med låg maskulinitetsnivå uppfattar ear-

nings management som mindre fördelaktig än länder med hög maskulinitetsnivå. Ett land med 

låg maskulinitetsnivån är topplacerad i jämställdhetsindexet (WEF). Tidigare forskning indikerar 

att den mänskliga påverkan på redovisningsprocessen är starkt kopplad till kulturella värderingar. 

Sammanfattningsvis antar vi att kvinnliga revisorer överlag begränsar förekomsten av earnings 

management i en högre utsträckning än sina manliga kollegor, men när man inkluderar variabeln 

jämställdhet kommer graden av earnings management som förekommer i ett företag att variera. 

Detta leder oss till följande hypoteser; 

 

H! =   Företag  i  länder  med  hög  jämställdhet  bedriver  earnings  mangement 

i  en  mindre  utsträckning  än  företag  i  länder  med  låg  jämställdhet 
 

H! = Kvinnliga  revisorer  i  länder  med  hög  jämställdhet 

bedriver  earnings  management  i  en  betydlig  mindre  utsträckning 

än  kvinnliga  revisorer  i  länder  med  låg  jämställdhet 
 

Med denna studie bidrar vi till den befintliga litteraturen genom att undersöka om mängden ear-

nings management som begränsas av kvinnliga revisorer påverkas av ett lands jämställdhetsnivå. 

Till skillnad från tidigare studier som enbart undersöker sambandet mellan earnings management 
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och kön, eller mellan likvärdiga länder (Ittonen et al., 2013; Niskanen et al., 2011; Roxas och 

Stoneback, 2004; Geiger et al., 2006 ), väljer vi även att jämföra områden som inte anses som 

likvärdiga när det kommer till jämställdhet. Anledningen till att vi väljer att tillämpa denna under-

sökning är dels för att ingen gjort något liknande tidigare men också för att tidigare forskning 

(Ittonen et al., 2013; Niskanen et al., 2011) inte kunnat dra några slutsatser kring deras resultat på 

länder utöver deras forskning. Enligt Ittonen et al. (2013) finns det en osäkerhet ifall deras empi-

riska resultat kan appliceras i andra länder eftersom att Finland och Sverige rankas bland de 

högsta i världen när det kommer till jämställdhet, och att könsskillnader mellan män och kvinnor 

därför jämnas ut.  

Vi hoppas både kunna bidra med ny information och som ett komplett till befintlig 

forskning. Därmed inte sagt att vi efter vår undersökning kommer kunna dra slutsatsen kring 

länder med låg jämställdhet men att vår undersökning kan leda till att fler aktörer väljer att bredda 

sin forskning.  
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4.	  Datainsamling	  och	  metod	  
	  

4.1	  Datainsamling	  
Materialet som ligger till grund för denna studie har inhämtats från Nasdaq OMX Nordics Large-

, Mid-, och Small-Cap listor och består av svenska och baltiska börsnoterade företag från år 2013 

(se bilaga 1). Med Baltikum menas företag från länderna Estland, Lettland och Litauen. Totalt 

ingår 173 undersökta företag, av dessa är 128 svenska företag och 45 företag är från Baltikum 

(tabell 2). 

Företagen har delats in i branscher enligt Nasdaq OMX branschklassificering. I lik-

het med Ittonen et al. (2013) utesluts den finansiella sektorn SIC-code 8300-8600 från urvalet 

eftersom deras finansiella rapporter och periodiseringsprocess skiljer sig från övriga branscher. 

Företag som uteslutits från den finansiella sektorn är exempelvis Kinnevik och Handelsbanken. 

Därutöver har branscher med mindre än 10 företag uteslutits i enlighet med Peasnell et al. (2000) 

då det skulle medföra en alltför stor osäkerhet i de estimerade koefficienterna i den modellen vi 

använder oss av. För att underlätta jämförelsen har vissa branscher från Sverige uteslutits då det 

funnits för få observationer från Baltikum inom samma bransch, detta för att undersökningen ska 

bli så likvärdig som möjligt. Alla typer av företag som inte längre är aktiva har inte heller tagits 

med i undersökningen. 

Insamling av information gällande revisorns kön, Big4, antal revisorer i ett företag 

och kontroll om revisorn är auktoriserad har hämtats manuellt från varje företags revisionsberät-

telse (2013 årsredovisning). Insamlingen har skett via databasen Retriever för svenska företag och 

Nasdaq Globe News Wire för baltiska företag och utgör därför primärdata. Genom att granska 

den(de) godkännande underskrift(-er) i revisionsberättelsen har kön på företags revisor(-er) kun-

nat fastställas eftersom företagens årsredovisningar både i Sverige och Baltikum undertecknas 

med både namn och revisorns företag. Vid inhämtning av materialet har likheter mellan områ-

dena funnits gällande andelen anställda hos ett Big4 företag. Med Big4 menas företagen Deloitte, 

PWC, Ernst & Young och KPMG (Big4accountingfirms, 2014). Vidare är samtliga revisorer i 

båda områdena auktoriserade. Detta leder till en viss typ av kvalitetssäkring då företag som bland 

annat KPMG har kvalitetskontroll hos sina medarbetare och följer riktlinjer som exempelvis In-

ternational Auditing and Assurance Standards Board (KPMG, 2014), vilket dessutom gör att Sve-

rige och länderna i Baltikum blir jämförbara. En del företag inom både Sverige och Baltikum har 

haft fler än en revisor, precis som Ittonen et al. (2013) undersökning anses då båda revisorerna ha 

lika stor del av ansvaret. Totalt är det 36 företag som har 2 godkännande underskrifter i deras 

revisionsberättelse.   
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Anledningen till att områdena Sverige och Baltikum valts är för att de är olika ran-

kade i World Economic Forum (WEF) jämställdhetsindex. Sverige är topp 5 medan inget av län-

derna från Baltikum tar sig in på topp 10-listan. (Weforum global gender gap report 2013, p. 8) 

Trots denna skillnad är företag inom Sverige och Baltikum liknande sett ur revisionssynpunkt, 

detta efter att Europaparlamentet och rådets förordning (EG) i juli 2002 antog en förordning om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder, IAS-förordningen. Detta medförde att alla 

noterade europeiska företag ska följa internationella redovisningsstandarderna International Fi-

nancial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS). (Företagens 

internationella tillämpning av internationella tillämpningsregler, 2006)  

 Insamling av redovisningsparametrarna har hämtats via databasen Thomson Reu-

ters Datastream. I syfte att försäkra oss att korrekt data har inhämtas har ett stickprov av siffror 

från databasen jämförts med motsvarande post i respektive företags finansiella rapport. Företag 

från Baltikum har inhämtats i Euro medan företag från Sverige inhämtas i kronor, därför har 

Datastream koden x(wc04860) E används för att automatisk korrigera de svenska företagen till ~

Euro. Data från 2013 kan i skrivande stund anses som den senaste och mest aktuella informat-

ionen då 2014 års finansiella rapporter kan komma att korrigeras i efterhand.  

För att undvika att eventuella extremvärden hos företag skulle ge missvisande resul-

tat har vi enligt Winzorized-modellen valt att använda oss utav en 5% nivå. Det här innebär att vi 

korrigerar de högsta 2,5% och de lägsta 2,5% värdena för att få en mer likvärdig fördelning. För-

delen med Winzorized-modellen är att storlek på stickprovet inte påverkas. (Jose och Winkler, 

2008)  

 

Antal kvinnliga revisorer per bransch och område     
   Sverige  Baltikum 

SIC Bransch  
Antalet 
 företag 

Antal kvinnliga 
revisorer  

Antalet 
 företag 

Antal kvinnliga 
revisorer 

2300 -2700 Industrials  78 14  15 5 

3500-3700 
Consumer 

Goods 
 

27 11  23 13 

5300-5700 
Consumer 
Services 

 
23 10  7 3 

 Totalt  128 35  45 21 

Tabell 2. Här redovisas antalet observationer som uppfyller urvalskriterierna det vill sägs 173 företag från både 
Sverige och Baltikum. Dessa 173 företag ingår inom/i branscherna Industrials, Consumer Goods & Consumer Service 
och är de företag som fanns tillgängliga på Nasdaq OMX Nordic när inhämtning skedde. 
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4.2	  Val	  av	  mätmetod	  för	  earnings	  management	  
Enligt Dechow et al. (1995) beräknas earnings management med en regressionsmodell som tar 

fram de icke-diskretionära periodiseringar och som därmed gör det möjligt att bryta ut (1) de 

diskretionära periodiseringar från företagets totala periodiseringar. Storleken på de diskretionära 

periodiseringar blir måttet för earnings management. 

 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠  𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡   𝐷𝐴   =    𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟   𝑇𝐴 − 𝐼𝑐𝑘𝑒-‐𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛ä𝑟𝑎  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  (𝑁𝐷𝐴)  

 

Vidare förklarar Dechow et al. (1995) att det finns ett antal modeller som undersöker den diskret-

ionära komponenten, och där tillvägagångssättet för att estimera parametrarna för de icke-

diskretionära periodiseringar ser olika ut. I deras studie jämförs och testas ett antal modeller för 

att undersöka vilken modell som har högst förklaringsgrad. Bland modellerna finns en modifierad 

version av Jones (1991) som tas fram av författarna. Dechow et al. (1995) kommer fram till att 

den modifierade Jones-modellen har högst träffsäkerhet vid mätningen av earnings management. 

Den modifierade Jones-modellen har använts av ett flertal studier (Francis et al., 1999; 

McNichols, 2002; Ashbaugh et al., 2003; Kothari et al., 2005; Ittonen et al., 2013) och kommer 

även att används i denna studie. 

Dechow et al. (1995) modifierade modell multiplicerar företags specifika paramet-

rar med förändringar i nettoomsättning och anläggningstillgångar för att beräkna de diskretionära 

periodiseringar. Vidare antar författarna, till skillnad från den ursprungliga Jones-modellen (1991), 

att nettoomsättningen till viss del kan vara diskretionär och således måste justeringar för eventu-

ella förändringar i posten kundfordringar göras (se modell 3). Författarna argumenterar att det är 

enklare att manipulera kreditförsäljning än kontaktförsäljning och därför ses inte kundfordringar 

som icke-diskretionära. (Dechow et al., 1995)   

 

4.2.1	  Tvärsnittsmetoden	  
Den diskretionära komponenten inom den modifierade Jones-modellen kan beräknas på två olika 

sätt beroende på vilken datainsamlingsmetod som används. Tillämpas tidsseriemetoden motsva-

rar varje företag en viss tidsperiod och parametrarna estimeras under en flerårig period. Paramet-

rarna för den icke-diskretionära komponenten skattas dessutom separat för varje företag och 

periodiseringarna jämförs därefter mellan åren för att undersöka om undersökningsåret innehåller 

onormala periodiseringar. (Dechow et al., 1995; McNichols, 2002) Denna studie använder inte sig 

av tidsseriemetoden då syftet är att göra en jämförande studie mellan två områden (Sverige och 

Baltikum), och inte mellan tidsperioder. Vidare kräver tidsseriemetoden 10 års data och kan inne-

(2) 



	  
Martin	  Eriksson	  &	  Melida	  Villaverde	  

17	  

bära problem för vår studie eftersom det kan bli svår att hitta tillgänglig data. Istället tillämpar vi 

tvärsnittsmetoden där estimeringen av parametrarna äger rum under en specifik tidpunkt och 

parametrarna för den icke-diskretionära komponenten skattas efter branschtillhörighet. (Dechow 

et al., 1995; Becker, 1998; Kasznik, 1999; Peasnell et al., 2000; McNichols, 2002.) Detta innebär 

att vid beräkningen av de icke-diskretionära periodiseringar kommer i vårt fall tre modeller att tas 

fram där parametrarna för tillhörande modell estimeras efter branschtillhörighet (Industrials, 

Consumer Goods och Consumer Service). Tidigare forskningar pekar på att vissa branscher är 

mer benägna att använda sig av earnings management än andra (Dechow et al., 1995; Kasznik, 

1996). För att få en mer rättvisande bild av mängden earnings management som förekommer per 

företag väljer vi med hjälp av en tvärsnittsmetod att beräkna parametrarna efter bransch.  

 

4.3	  Modeller	  för	  earnings	  management	  
I enlighet med Becker et al. (1998) använder vi modell (2) för beräkningen av earnings manage-

ment. De totala periodiseringar utgör den beroende variabel som förklaras av de oberoende vari-

ablerna som består av de icke-diskretionära periodiseringar inklusive residualfelet 𝜀!"#. De icke-

diskretionära periodiseringar utgör nettoomsättning justerad för kundfordringar och bruttomate-

riella anläggningstillgångar. Residualfelet blir i enlighet med Becker et al. (1998) och Dechow et al. 

(1995) de diskretionära periodiseringar. 

Datastream koderna som vi använder oss av för beräkningen av samtliga modeller 

hittas i appendix bilaga 2 (se tabell 3). Vid inhämtning av data upptäcktes att bruttomateriella an-

läggningstillgångar saknades hos majoriteten av företagen hos Datastream och därför har istället 

nettomateriella anläggningstillgångar använts. Detta i enlighet med Culvenor et al. (1999) som i 

sin studie menar att skillnaden av att använda sig utav nettomateriella anläggningstillgångar är så 

pass liten att det saknar praktisk relevans. En mer specifik beskrivning av hur samtliga variabler 

har beräknas finns i appendix bilaga 2 (se tabell 4). Första steget i modellen (2) är skattningen av 

riktningskoefficienterna 𝛼!!",𝛽!!" ,𝛽!!" av de icke-diskretionära periodiseringar för varje enskild 

bransch som beräknas med hjälp av en multipel regressionsanalys och minsta kvadratmetoden. 
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!"!"#
!!"#!!

=   𝛼!!"
!

!!"#!!
   + 𝛽!!"   ∆!"#!"#!  ∆!"!"#

!!"#!!
   + 𝛽!!"   

!!"!"#
!!"#!!

   +   𝜀!"#    

 
TA!"#    ∶ totala  periodiseringar  för  företag   i   i  bransch  (j)  år  (t) 

A!"#!!    ∶ totala  tillgångar  för  företag   i   i  bransch   j   år  (t)   

∆𝑅𝐸𝑉!"#    ∶ förändringen  i  nettoomsättning  för  företag   i   i  bransch   j   mellan  år   t   𝑜𝑐ℎ  (𝑡 − 1)  

∆𝐴𝑅!"#    ∶ förändringen  i  kundfodringar  för  företag   i   i  bransch   j   mellan  år   t   𝑜𝑐ℎ  (𝑡 − 1) 

𝑃𝑃𝐸!"#    ∶ netto  materiella  anläggningstillgångar  för  företag   i   i  bransch   j     år   t  

ε!"#    ∶ residual  för  företag   i   i  bransch   j     år   t  

 

Efter att ha beräknat ett snitt för varje bransch som denna uppsats använder sig av beräknas stor-

leken på de icke-diskretionära periodiseringar (3) för företag (i) i bransch (j) år 2013.  

 

𝑁𝐷𝐴!"# =   𝛼!!"
!

!!"#!!
   + 𝛽!!"   ∆!"#!"#!  ∆!"!"#

!!"#!!
   + 𝛽!!"   

!!"!"#
!!"#!!

    

 
𝑁𝐷𝐴!"#    ∶ icke − diskretionära  periodiseringar  för  företag   i   i  bransch  (j)  år  (t) 
 

Innan beräkningen av residualfelet måste de totala periodiseringarna (TA) för varje enskilt företag 

år 2013 tas fram. Enligt Hribar och Collins (2002) kan de totala periodiseringarna beräknas ge-

nom balansräkningsmetoden eller kassaflödesmetoden. På senare tid har kassaflödesmetoden 

beskrivits som ett bättre mått på de totala periodiseringarna på grund av att balansräkningsmet-

oden inte tar hänsyn till händelser såsom avyttringar, byten av redovisningsprinciper och valuta-

differenser och som därmed kan leda till en felaktig slutsats om förekomsten av earnings mana-

gement. (Xie, 2001; Hribar och Collins 2002) Kassaflödesmetoden (4) som baseras på det opera-

tiva kassaflödet används i denna studie i enlighet med Becker et al. (1998).  

𝑇𝐴!,! = 𝐸𝐴𝑅𝑁!,! − 𝐶𝐹𝑂!,! 
 

TA!,!    ∶ totala  periodiseringar  för  företag  i  år  t 

EARN!,! ∶   årets  resultat  exklusive  extraordinära  poster  för  företag  i  år  t 

CFO!,! ∶ årets  operativa  kassaflöde  för  företaget  i  år  t 

 

När de totala periodiseringar och de icke-diskretionära periodiseringar är konstaterade beräknas 

earnings management (DA) med formel (5) som är i enlighet med Becker et al. (1998).   

 

 

(2) 

(4) 

(3) 
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𝐷𝐴!"# =   
𝑇𝐴!"#
𝐴!"#!!

−   
𝑁𝐷𝐴!"#
𝐴!"#!!

 

 
𝐷𝐴!"#    ∶ diskretionära  periodiseringar  för  företag  företag   i   i  bransch  (j)  år  (t) 

 

Mätningen av de diskretionära periodiseringar för varje observation kan vara både negativa och 

positiva. Tolkningen oavsett riktning är detsamma i och med att både negativa och positiva dis-

kretionära periodiseringar signalerar att företag använt sig av diskretionära periodiseringar. (Itto-

nen et al., 2013) Eftersom denna studie ämnar undersöka mängden earnings management och 

inte dess riktning kommer de negativa periodiseringar att beräknas om till positiva.  

 

4.4	  Modell	  för	  att	  förklara	  förekomsten	  av	  earnings	  management	  
Efter att ha beräknat de diskretionära periodiseringar per företag år 2013 undersöker vi om kau-

salitet förekommer mellan earnings management och könen hos revisorn, ett lands jämställdhets-

nivå och en interaktion av bägge variabler. De absoluta diskretionära periodiseringar (𝑎𝑏𝑠𝐷𝐴) 

ställs i en regression som en indikator på förekomsten av earnings management (6). 

𝑎𝑏𝑠𝐷𝐴!" =   𝛼! +   𝛽! 𝐷 𝐾𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆𝑂𝑅!" +   𝛽! 𝐷 𝑆𝑂𝑀𝑅Å𝐷𝐸!" +   𝛽! 𝐷 𝐾𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆𝑂𝑅×𝑆𝑂𝑀𝑅Å𝐷𝐸!" +
                                                𝛽!𝐾𝐴𝑆𝑆𝐴𝐹𝐿Ö𝐷𝐸!" +   𝛽!  𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾!" +   𝛽!  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐴  𝑆𝐾𝑈𝐿𝐷𝑆Ä𝑇𝑇𝑁𝐼𝑁𝐺𝑆𝐺𝑅𝐴𝐷!" +
                                                  𝛽! 𝐷 𝐵𝑖𝑔4!"   +   𝛽! 𝐷 2𝐸𝐿𝐿𝐸𝑅𝐹𝐿𝐸𝑅!" 

  
absDA!"   = diskretionära  periodiseringar  i  absoluta  värden 

D KREVISOR!"   = dummyvariabel;   1  är  kvinnlig  revisor, 0  är  manlig  revisor 

D SOMRÅDE!"   = dummyvariabel;   1  är  Sverige, 0  är  Baltikum 

𝐷 𝐾𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆𝑂𝑅×𝑆𝑂𝑀𝑅Å𝐷𝐸!" = dummyvariabel; 1  kvinnliga  revisorer  i  sverige, 0  är  allt  annat     

KASSAFLÖDE!" = operativt  kassaflöde 

STORLEK!" = naturliga  logaritmen  av  totala  tillgångar 

TOTALA  SKULDSÄTTNINGSGRAD!" =   totala  skulder  dividerat  med  totala  tillgångar 

D BIG4!"   = dummyvariabel; 1  är  revisorer  anställda  hos  ett  Big4  företag, 0  är  inte  anställda   

D 2ELLERFLER!" = dummyvariabel;   1  är  om  det  är  två  revisorer  eller  fler, 0  är  om  det  är  en  revisor    

	  

4.4.1	  Undersökningsvariabler	  
För att testa våra hypoteser tas tre undersökningsvariabler fram. För H!, där vi undersöker om 

mängden earnings management som tillåts av ett företags revisor påverkas att variabeln kön, har 

dummy införts. Företag med kvinnliga revisorer är kodat med 1 och företag med manliga reviso-

rer är kodat med 0. Tidigare studier indikerar att det borde finnas ett negativt signifikant samband 

med earnings management som innebär att mängden earnings management som förekommer 

(6) 

(5) 
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borde vara lägre i företag med kvinnliga revisorer. För H!, där vi undersöker om ett lands jäm-

ställdhetsnivå påverkar graden av earnings management som kan förekomma i företag, har även 

här dummy införts. Företag i länder med hög jämställdhet är kodat med 1 och företag i länder 

med låg jämställdhet är kodad med 0. Tidigare studier indikerar att det förekommer en lägre grad 

av earnings management i företag belägna i länder med hög jämställdhet. Därav förväntar vi oss 

även här ett negativt samband. H!, som ämnar undersöka om jämställdhetsnivån i ett land påver-

kar mängden earnings management som förekommer i ett företag med kvinnliga revisorer. Även 

här har dummy införts där företag med kvinnliga revisorer i länder med hög jämställdhet är 1 och 

resterande alternativ 0. Vi multiplicerar kvinnliga revisorer med området med hög jämställdhets-

nivå för att testa interaktionen mellan dessa och deras påverkan på varandra. En negativ signifi-

kant koefficient för denna kombination indikerar det att kvinnliga revisorer i Sverige är bättre på 

att förebygga earnings management. Anledningen till att vi väljer att göra en interaktionsvariabel 

och inte enbart två separata är för att vi vill se om effekten av kvinnlig revisor och Sverige har en 

signifikant betydelse. 

4.4.2	  Kontrollvariabler	  
Alla dessa tre ovanstående undersökningsvariabler antas ha en inverkan på mängden earnings 

management som förekommer i ett företag, men den befintliga forskningen visar att förekomsten 

av earnings management kan påverkas av andra variabler än de denna studie valt ut. För att säker-

ställa att det i själva verket är undersökningsvariablerna som förklarar de diskretionära periodise-

ringar tas ett antal kontrollvariabler med. Anledningen till varför vi tar med relevanta kontrollva-

riabler är för att minska risken att dra felaktiga slutsatser. Enligt Körner och Wahlgren (2006) kan 

det vara nödvändigt att man inkluderar kontrollvariabler i en regressionsanalys för att utesluta ett 

så kallat spuriöst samband. Ett spuriöst samband uppstår när sambandet mellan två variabler 

egentligen beror på att variablerna påverkas av en tredje variabel. I vårt fall är det viktigt att vi tar 

med relevanta kontrollvariabler så att våra undersökningsvariabler inte visar sig vara signifikanta 

fast de egentligen inte är det. Kontrollvariablerna som används i denna studie är följande; 

           𝐵𝑖𝑔4 : Tidigare studier visar att mängden earnings management som förekommer i ett 

företag är beroende på om revisorn är anställd hos Big 4 eller inte (Becker et al., 1998; Francis et 

al., 1999).  Francis et al. (1999) menar att redovisningskvalitén i snitt är högre hos branscher där 

majoriteten av företagen har revisorer anställda hos något av Big4-företagen vilket därmed mins-

kat förekomsten av earnings management.  

          𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾 : Meek et al. (2007) menar att stora bolag är mera strikt reglerade av externa reviso-

rer och finansiella analytiker, vilket kan tänkas begränsa möjligheten till resultatmanipulering. 
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Större företag har även flera intressenter vilket borde sätta mer press på företagsledningen att 

redovisa korrekt. 

      𝐾𝐴𝑆𝑆𝐴𝐹𝐿Ö𝐷𝐸 : Alexander et al. (2011) menar att ökat kassaflöde minskar förekomsten av 

earnings management då det är svårare att manipulera det operativa kassaflödet jämfört med fö-

retags redovisade resultat.  

       2𝐸𝐿𝐿𝐸𝑅𝐹𝐿𝐸𝑅 : Kontrollvariabeln 2ellerfler visar hur många revisorer som undertecknat 

företagens årsredovisningar. Niskanen et al. (2011) menar att företag med fler än en revisor kan 

ha större incitament för att minska resultatmanipulering än företag med endast en revisor. 

      T𝑂𝑇𝐴𝐿𝐴  𝑆𝐾𝑈𝐿𝐷𝑆Ä𝑇𝑇𝑁𝐼𝑁𝐺𝑆𝐺𝑅𝐴𝐷: Mehrazin (2008) menar att det finns ett positivt samband 

mellan företagens totala skuldsättningsgrad och förekomsten av earnings management. Anled-

ningen till att förekomsten av earnings management är större hos företag med hög skuldsätt-

ningsgrad är enligt Lee och Masulis (2008) för att dessa företag har större incitament att resultat-

manipulera i syfte att tillfredsställa sina långivare. 
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5.	  Resultat	  och	  Analys 

	  

5.1	  Deskriptiv	  statistik	  för	  de	  skattade	  riktningskoefficienterna	  
	  

De skattade riktningskoefficienterna 

Variabler Industrials Consumer Goods Consumer  Service Medel 

𝛼! -305.37 -160.5 -1048.7 -504.85 

𝛽! -0.11721 -0.32255 0.11155 -0.1094 

𝛽! -0.09204 -0.07527 -0.09910 0.088803 

𝑨𝒅𝒋  𝑹𝟐 0.2941 0.3420 0.7494 0.461833 

P-Value <0.0001 <0.0001         <0.0001   

Observationer 93 50 30   

Tabell 5 redovisar de skattade riktningskoefficienterna för både svenska och baltiska noterade före-
tag beräknad efter branschtillhörighet enligt formel (2). Samtliga företag ingår i branscherna Industri-
als, Consumer Goods och Consumer Service och är de företag som fanns tillgängliga på Nasdaq OMX 
Nordic när inhämtning skedde. Den svenska valutan (SEK) har omvandlats till Euro (EUR) genom 
att använda periodens motsvarande valutakurs. P-värdena visar signifikans på 1 procentsnivå. 
 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙   2 :  
𝑇𝐴!"#
𝐴!"#!!

=   𝛼!!"
1

𝐴!"#!!
   + 𝛽!!"   

∆𝑅𝐸𝑉!"# −   ∆𝐴𝑅!"#
𝐴!"#!!

   + 𝛽!!"   
𝑃𝑃𝐸!"#
𝐴!"#!!

   +   𝜀!"# 

 

	  

I tabell 5 estimeras den modifierade Jones-modellen (2) riktningskoefficienter per bransch för år 

2013. Motiveringen till varför vi väljer att utföra en tvärsnittsregression och skatta parametrarna 

efter bransch är för att tidigare forskning pekar på att vissa branscher kan vara mer benägna att 

använda sig av earnings management än företag verksamma i andra branscher. (Dechow et al., 

1995; Kasznik, 1996). Vi beräknar därmed ett branschsnitt för Industrials, Consumer Goods och 

Consumer Service för att få en mer korrekt prognos vid beräkningen av mängden earnings mana-

gement per företag. Variationen av tecken framför 𝛽! förklarar att det finns variation mellan 

bransch, vilket är förenligt med det som presenteras i Dechow et al. (1995) och Kasznik (1996). 

Koefficienten 𝛽! behandlar totala periodiseringar efter att förändringar i nettoomsättning juste-

rats för förändring i kundfordringar, och har i denna studie ett negativt medelvärde som tabell 5 

visar. Resultatet vi får är förenligt med Rath och Sun (2007) som också överlag får negativa vär-

den på koefficienten 𝛽!. Enligt författaren är det förväntade tecknet för koefficienten inte alltid 

tydligt eftersom en viss förändring i nettoomsättningen kan orsaka resultathöjande effekter i rö-

relsekapitalet och resultatsänkande effekter i kortfristiga skulder. Vidare visar tabell 5 negativa 

värden på samtliga koefficienter 𝛽!. Koefficienten 𝛽! förväntas enligt Rath och Sun (2007) vara 
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negativ då anläggningstillgångar ger upphov till inkomstminskande periodiseringar i form av ned- 

och avskrivningar. Även här överensstämmer vårt resultat med Rath och Sun (2007). 

Samtliga regressionerna visar signifikanta är signifikanta skilda från noll med ett p-

värde under 0.0001 och med låg förklaringsgrad i 2 av 3 fall. Tolkningen är att modellen för 

Industrials är signifikant och förklarar variationen i totala periodiseringar till 29.41 procent. Mo-

dellerna för Consumer Goods och Consumer Service är också signifikanta och förklarar variat-

ionen i totala periodiseringar till 34,20 procent respektive 74,94 procent. Den genomsnittliga för-

klaringsgraden kan jämföras med det 𝑅!-värde som Kasznik (1996) redovisar i sin studie vilket 

mätte 47 procent. Kasznik (1996) delar sitt urval efter bransch på samma sätt som vi gör i denna 

studie. De rapporterade 𝑅! bör dock tolkas försiktigt eftersom att den modifierade Jones-

regressionen skattar koefficienterna utan intercept. (Peasnell et al., 2000) Notera även att mo-

dellen divideras med totala tillgångar från föregående år för att undvika problematiken med 

heteroskedasticitet. Heteroskedasticistet är enligt Kasznik (1996) ett välkänt förekommande pro-

blem inom den befintliga earnings management forskningen. 
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5.2	  Deskriptiv	  statistik	  och	  t-‐test	  av	  de	  diskretionära	  periodiseringar	  
	  

Diskretionära periodiseringar 
 

Panel A: Deskriptiv statistik och t-test för samtliga företag 

 Samtliga företag (n=173) 
Medel Median 

absDP 0.060713 0.057682  
t-test  
p-värde 

10.36 
<0.0001 

 

  
Panel B: Deskriptiv statistik och t-test för kvinnliga revisorer och manliga revisorer 

 Kvinnliga revisorer (n=56) Manliga revisorer (n=117) 
Medel Median Medel Median 

absDP 0.076270 0.071826 0.053267 0.050226 
t-test  
p-värde 

7.98 
<0.0001  

7.31 
<0.0001  

 
Panel C: Deskriptiv statistik och t-test för Sverige och Baltikum 

 
Sverige (n=128) Baltikum (n=45) 

Medel Median Medel Median 

absDP 0.055924 0.052529  0.074335  0.072885 
t-test  
p-värde 

7.76 
<0.0001  

8.09 
<0.0001  

 
Panel D: Deskriptiv statistik och t-test för kvinnliga revisorer i Sverige respektive Baltikum 

 Kvinnliga revisorer i Sverige (n=35) Kvinnliga revisorer i Baltikum (n=21) 
 Medel Median Medel Median 

absDP  0.06758 0.06634 0.09076 0.8899 
t-test 
p-värde 

5.90 
<0.0001  

5.41 
<0.0001  

Tabell 6 redovisar medelvärdet och medianen av de diskretionära periodiseringarna för det totala samplet samt 
olika delar av det totala samplet. Beräkningen av de diskretionära periodiseringar har gjorts med hjälp av formel 5. 
Vi utför dessutom ett t-test med en nollhypotes om att medelvärdet är lika med noll. Sverige definieras som ett 
land med hög jämställdhet och Baltikum med låg jämställdhet. Undersökningen skedde med 1% signifikansnivå.  
 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙   5 :  𝐷𝑃!"# =   
𝑇𝐴!"#
𝐴!"#!!

− 𝛼!!"
1

𝐴!"#!!
  + 𝛽!!"

∆𝑅𝐸𝑉!"# −   ∆𝐴𝑅!"#
𝐴!"#!!

+ 𝛽!!"   
𝑃𝑃𝐸!"#
𝐴!"#!!

 

 

 

I tabell 6 illustreras medelvärdet och medianen av de diskretionära periodiseringar (DP) beräknade 

med formel (5) och konverterade till absoluta värden. I denna studie kommer de diskretionära 

periodiseringarna i absoluta (absDP) att analyseras då vi är intresserade av mängden earnings ma-

nagement som förekommer och inte om företaget använt sig av diskretionära periodiseringar för 

att påverka resultatet negativt eller positivt. Vidare identifierades 4 extrema observationer som 

korrigeras i enlighet med Winzorized-modellen. (Jose och Winkler, 2008) Efter korrigeringen 

minskade avståndet mellan medianen och medelvärdet men utfallet påverkades inte då minsk-

ningen av de diskretionära periodiseringar var ytters litet.  
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För att säkerställa ifall det överhuvudtaget förekommer earnings management ut-

förs one sample t-tester. Vi undersöker om det förekommer earnings management bland studiens 

samtliga företag, företag med kvinnliga revisorer respektive manliga revisorer samt bland företag 

belägna i länder med hög jämställdhet respektive låg jämställdhet. Vidare testas även om det före-

ligger earnings management bland företag med kvinnliga revisorer i länder med hög jämställdhet 

respektive i länder med låg jämställdhet. One sample t-testet undersöker om medelvärdet av de 

diskretionära periodiseringarna är skilt från noll. Nollhypotesen antar att det inte förekommer 

earnings management bland de företag som undersöks. Samtliga t-tester i tabell 6 är signifikant 

skilda från noll med ett p-värde under 0.0001 vilket innebär att nollhypotesen förkastas.  

Panel A visar att medelvärdet av samtliga företag som används i denna studie är 

signifikant skilt från noll med ett p-värde under 0.0001. Det innebär att det föreligger earnings 

management bland de 173 företag som vi använder i denna undersökning, och studiens resultat 

är förenlig med tidigare forskning som menar att det förekommer earnings management överallt i 

världen (Wallace et al., 1995; Choi et al., 1999; Meirovich och Reichel, 2000; Hermann, 2001). 

Panel B visar att medelvärdet och medianen för kvinnliga revisorer är högre än för 

manliga revisorer, och även här är medelvärdet signifikant skilt från noll (0.0001). Företag med 

kvinnliga revisorer tillåter earnings management i en högre utsträckning än sina manliga kollegor.  

Panel C visar att medelvärdet och medianen för företag i länder med hög jäm-

ställdhet är lägre än bland företag i länder med låg jämställdhet, och medelvärdet är signifikant 

skilt från noll (0.0001). Resultatet tyder på att mängden earnings management som bedrivs är 

lägre bland företag belägna i Sverige, som är ett land med hög jämställdhetsnivå, än bland företag 

i Baltikum, som är länder med låg jämställdhetsnivå.  

Panel D visar att medelvärdet och medianen för kvinnliga revisorer i länder med 

hög jämställdhet är lägre än för kvinnliga revisorer i länder med låg jämställdhet, och medelvär-

dena är signifikanta och skilda från noll (0.0001). Resultatet indikerar att det förekommer mindre 

earnings management bland företag med kvinnliga revisorer i Sverige än kvinnliga revisorer i Bal-

tikum.  
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5.3	  T-‐test	  för	  om	  skillnader	  förekommer	  mellan	  olika	  grupper	  
	  

Skillnader i earnings management mellan olika grupper 
Nollhypoteser Skillnaden mellan medelvärdena t-värde p-värde 

1.	  	  𝐻!: 𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃! =   𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃!	  
0.02300 1.91       0.0581 

 

2.	  	  𝐻!: 𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃! =   𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃!	   -0.018411 -1.58 0.1180 

3.	  	  𝐻!: 𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃!" =   𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃!"	   -0.02318 -1.14 0.2610 

4.	    𝐻!: 𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃! =   𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃!" 	   0.01556 1.39 0.1684 

5.	  𝐻!: 𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃! =   𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃!" 	   -0.01841 -1.58 0.1180 

6.	  𝐻!: 𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃!" =   𝑎𝑏𝑠𝐷𝑃!" 	  
0.00687 0.53 0.5958 

Vi testar våra hypoteser genom att göra two sample t-tester. Nollhypotesen anger att ingen skillnad finns 
mellan medelvärdena. Med andra ord antar nollhypotesen att differensen är 0. Sverige definieras som ett 
land med hög jämställdhet och Baltikum med låg jämställdhet.  
 

I tabell 7 illustreras two sample t-tester med nollhypotesen (1) att det inte föreligger några skillna-

der i mängden earnings management som förekommer mellan företag med kvinnliga revisorer 

respektive manliga revisorer samt (2) att det inte föreligger några skillnader i mängden earnings 

management som förekommer mellan företag belägna i länder med låg respektive hög jämställd-

hetsnivå. Vidare testas nollnypotesen (3) att det inte föreligger några skillnader i mängden ear-

nings management som förekommer mellan företag med kvinnliga revisorer i länder med hög 

jämställdhet respektive kvinnliga revisorer i länder med låg jämställdhet. T-testerna är baserade på 

det totala samplet uppdelade på de skillnader vilka vi är intresserade att undersöka. Tabell 7 visar 

att endast t-test (1) är positivt statiskt signifikant skilt från noll med ett p-värde på 0.0581, vilket 

innebär att nollhypotesen förkastas. Vi kan därmed påstå att det finns indikationer på att kvinn-

liga revisorer tillåter earnings management i en högre utsträckning än sina manliga kollegor. Vi-

dare så finner vi inget signifikant resultat vid nollhypotesen (4) att det inte föreligger några skill-

nader i mängden earnings management som förekommer mellan företag med kvinnliga revisorer 

och hela populationen, (5) att differensen är noll av mellan företag i Sverige och hela population 

samt (6) att inga skillnader finns mellan kvinnliga revisorer i Sverige och earnings management 

när det kommer till förekomsten av earnings management.  

	  

	   	  



	  
Martin	  Eriksson	  &	  Melida	  Villaverde	  

27	  

Un
de

rsö
kn

in
gs

va
ria

bl
er

Ko
ef

fic
ien

t
T-

vä
rd

e
P-

vä
rd

e
Ko

ef
fic

ien
t

T-
vä

rd
e

P-
vä

rd
e

Ko
ef

fic
ien

t
T-

vä
rd

e
P-

vä
rd

e

KO
NS
TA
NT

0.2
25
82

7.3
6

<0
.00
01
*

0.2
37
21

7.5
7

<0
.00
01
*

0.2
36
03

7.1
6

<0
.00
01
*

KR
EV
ISO

R
0.0
25
15

2.1
4

0.0
33
5*
*

SO
MR

ÅD
E

-0.
00
84
7

-0.
67

0.5
04
9

KR
EV
ISO

R.×
.SO

MR
ÅD
E

0.0
23
97

1.7
5

0.0
81
7*
**

Ko
nt

ro
llv

ar
iab

ler

KA
SSA

FLÖ
DE

-0.
00
06
28
1

-1.
51

0.1
32
9

0.0
00
60
82

-1.
42

0.1
58
9

-0.
00
07
28
4

-1.
74

0.0
83
8*
**

STO
RL
EK

-0.
03
08
94

-5.
13

<0
.00
01
*

-0.
02
98
3

-4.
89

<0
.00
01
*

-0.
03
17
24

-5.
19

<0
.00
01
*

TO
TA
L.S
KU
LD
SÄT

TN
ING

SGR
AD

0.0
26
1

0.5
8

0.5
59
9

0.0
08
22

0.2
3

0.8
15
6

0.0
14
25

0.4
1

0.6
85
1

BIG
4

-0.
03
24
4

-2.
48

0.0
05
1*

-0.
03
27
6

-2.
82

0.0
05
4*

-0.
03
40
6

-2.
97

0.0
03
4*

2EL
LER

FLE
R

-0.
01
53
5

-1.
16

0.2
49
5

-0.
01
09
3

-0.
82

0.4
11
1

-0.
01
43
4

-1.
08

0.2
83
5

Jus
ter
ad.
RAk

vad
rat

18
.42

16
.39
%

17
.68
%

FAs
tat
isti

k
7.4
7

6.6
2

7.1
6

PAv
ärd

e
<0
.00
01
*

<0
.00
01
*

<0
.00
01
*

An
tal

&ob
se
rva

tio
ne

r
17
2

17
2

17
2

Ta
be

ll 9

M
ul

tip
el 

Re
gr

es
sio

ns
an

aly
s

M
od

ell
 1

M
od

ell
 2

M
od

ell
 3

5.4	  Multipel	  Regressionsanalys	  
	  

	  

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T
ab

el
l 8

. H
är

 r
ed

ov
is

as
 h

ur
uv

id
a 

un
de

rs
ök

ni
ng

sv
ar

ia
bl

er
na

 K
ön

 h
os

 re
vi

so
r, 

om
rå

de
 o

ch
 k

ön
 x

 o
m

rå
de

 p
åv

er
ka

r 
fö

re
ko

m
st

en
 a

v 
ea

rn
in

gs
 m

an
ag

em
en

t m
ed

 h
jä

lp
 a

v 
fo

rm
el

 
6.

 I
 a

lla
 tr

e 
m

od
el

le
r 

ha
r 

sa
m

tli
ga

 o
bs

er
va

tio
ne

r 
ta

gi
ts

 m
ed

. *
 , 

**
, *

**
 in

ne
bä

r 
si

gn
ifi

ka
ns

 p
å 

0,
01

, 0
,0

05
 o

ch
 0

,1
 r

es
pe

kt
iv

e 
ni

vå
.  

𝑎𝑏
𝑠𝐷
𝐴 !
"
=
  𝛼

!
+
  𝛽
![
𝐷
] 𝐾
𝑅𝐸
𝑉𝐼
𝑆𝑂
𝑅 !
"
+
  𝛽
![
𝐷
] 𝑆
𝑂
𝑀
𝑅Å
𝐷
𝐸 !
"
+
  𝛽
![
𝐷
] 𝐾
𝑅𝐸
𝑉𝐼
𝑆𝑂
𝑅
×
𝑆𝑂
𝑀
𝑅Å
𝐷
𝐸 !
"
+
  𝛽
!𝐾
𝐴𝑆
𝑆𝐴
𝐹𝐿
Ö
𝐷
𝐸 !
"
+
  𝛽
!  
𝑆𝑇
𝑂
𝑅𝐿
𝐸𝐾

!"
+
  𝛽
!  
𝑇𝑂
𝑇𝐴
𝐿𝐴
  𝑆
𝐾
𝑈
𝐿𝐷
𝑆Ä
𝑇𝑇
𝑁
𝐼𝑁
𝐺𝑆
𝐺𝑅
𝐴𝐷

!"
+
  𝛽
![
𝐷
] 𝐵
𝑖𝑔
4 !
"  
+
  𝛽
![
𝐷
] 2
𝐸𝐿
𝐿𝐸
𝑅𝐹
𝐿𝐸
𝑅 !
" 



	  
Martin	  Eriksson	  &	  Melida	  Villaverde	  

28	  

I tabell 8 visas resultatet av studiens multipla regressionsanalyser per undersökningsvariabel be-

räknad enligt ekvation (6) med de diskretionära periodiseringarna som beroende variabel. Alla tre 

modellerna innehåller samma uppsättning av kontrollvariabler. Tabell 8 visar att samtliga modeller 

är signifikanta med ett p-värde under 0.0001, men även att F-värdena är signifikanta och att 18,42 

procent, 16,39 procent och 17,68 procent av variationen i modell 1, 2 respektive 3 kan förklaras 

av undersökningsvariablerna och kontrollvariablerna. Koefficienterna visar hur undersökningsva-

riablerna och kontrollvariablerna har en positiv eller negativ påverkan på de diskretionära periodi-

seringarna (beroende variabeln) samt hur stor denna påverkan är.  

 Modell 1 testar hur effekten av dummyn företag med kvinnliga revisorer och samt-

liga kontrollvariabler har för påverkan på de diskretionära periodiseringar. Tabell 8 indikerar att 

koefficienten för KREVISOR har en positiv signifikant påverkan på förekomsten av earnings ma-

nagement samt att kontrollvariablerna 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾 och 𝐵𝑖𝑔4 har en negativ signifikant påverkan. 

Resultatet visar att mängden earnings management i företag med kvinnliga revisorer är positivt 

korrelerad med mängden earnings management, d.v.s. att earnings management tillåts i en större 

uträckning bland företag med kvinnliga revisorer. Våra estimerade koefficienter för de signifi-

kanta kontrollvariabler går i linje med Becker et al. (1998), Francis et al. (1999) och Meek et al. 

(2007) resultat som menar att earnings management är lägre i stora bolag och i företag vars revi-

sor(-er) är anställd(-a) hos ett Big4 företag.   

Modell 2 testar hur effekten av dummyn företag i ett land med hög jämställdhet och 

samtliga kontrollvariabler har för påverkan på de diskretionära periodiseringarna. Tabell 8 indike-

rar att företag i ett land med hög jämställdhet bedriver earnings management i mindre utsträck-

ning än företag i länder med låg jämställdhet, men effekten är inte signifikant. Däremot är kon-

trollvariablerna 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾 och 𝐵𝑖𝑔4 negativt signifikanta och samma tolkning som ovanstående 

tillämpas.  

Modell 3 testar vad effekten av dummyn företag med kvinnliga revisorer i ett land 

med hög jämställdhet och samtliga kontrollvariabler har för påverkan på de diskretionära periodi-

seringarna. Vi antar att kön hos revisorer påverkar mängden earnings management som tillåts i ett 

företag, men att kön spelar olika roll för mängden earnings management som tillåts i länder med 

hög och låg jämställdhet. Därmed tar vi in dummyn 𝐾𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆𝑂𝑅×𝑆𝑂𝑀𝑅Å𝐷𝐸 som mäter interakt-

ionseffekten som jämställdhet har på kön och earnings management. I tabell 8 illustreras att 

𝐾𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆𝑂𝑅×𝑆𝑂𝑀𝑅Å𝐷𝐸 har en positiv signifikant påverkan på förekomsten av earnings mana-

gement och att kontrollvariablerna 𝐾𝐴𝑆𝑆𝐴𝐹𝐿Ö𝐷𝐸, 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾 och 𝐵𝑖𝑔4 har en negativ signifikant 

påverkan. Resultatet visar vidare att effekten fortsätter vara positivt korrelerad även efter intera-

gerandet av variabeln kön med jämställdhet. Vidare illustreras i tabell 8 att mängden earnings ma-
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nagement minskar när man jämför effekten av jämställdhetspåverkan med modell 1. Vidare visar 

modell 3 att resultatet för kontrollvariablerna 𝐾𝐴𝑆𝑆𝐴𝐹𝐿Ö𝐷𝐸, 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾 och 𝐵𝑖𝑔4 går i linje med 

Becker et al. (1998), Francis et al. (1999), Meek et al. (2007) och Alexander et al. (2011) resultat 

som menar att earnings management är lägre i stora bolag, företag vars revisor(-er) är anställd(-a) 

hos ett Big4 företag och hos företag som valt att minska kapitalbindningen för att istället öka 

kassaflödet från den operativa verksamheten. 
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6.	  Sammanfattande	  diskussion	  
	  

Av analysen framgår det att företag med kvinnliga revisorer tillåter earnings management i en 

större utsträckning än sina manliga kollegor. Vid undersökning bland företag med kvinnliga revi-

sorer samt mellan kvinnliga respektive manliga revisorer finner vi ett signifikant resultat. När vi 

undersöker effekten av företag med kvinnliga revisorer tillsammans med samtliga kontrollvariab-

ler som tidigare visat sig påverka earnings management finner vi även här ett signifikant resultat. 

Det betyder att könet hos en revisor påverkar mängden earnings management som tillåts i före-

tag, vilket är förenligt med Thiruvadi och Huang (2011), Nikasnen et al. (2011) samt Ittonen et al. 

(2013) studier som visar en signifikant skillnad mellan mängden earnings management som be-

gränsas av kvinnliga respektive manliga revisorer. Dock så finner samtliga författare att kvinnliga 

revisorer tenderar att begränsa earnings management i en större utsträckning än sina manliga kol-

legor, medan vi finner det motsatta. Detta leder till att vi inte finner stöd för studiens 𝐻!, som 

antar att företag med kvinnliga revisorer tillåter earnings management i en mindre utsträckning än 

sina manliga kollegor. Vår resultat är intressant då tidigare forskning visar att kvinnliga revisorer 

är mer noggrannare och effektiva än sina manliga kollegor, samt att kvinnliga revisorer är mindre 

riskbenägna än män. (Pierce and Sweeney, 2010; Ittonen och Peni 2012) Skillnaden mellan vår 

forskning och tidigare forskning är att den består av företag i länder med hög och låg jämställdhet 

medan Ittonen et al. (2013) och Niskanen et al. (2011) enbart använder sig av företag placerade i 

länder med hög jämställdhet.   

Analysen visar att företag i länder med hög jämställdhet bedriver en lägre grad av 

earnings management än företag i länder med låg jämställdhet. Vi finner att, bland företagen i 

Sverige, medelvärdet av de diskretionära periodiseringar skild från noll. Vi finner dessutom att 

mängden resultatmanipulering är lägre bland företagen i Sverige än bland företagen i Baltikum, 

som är länder med låg jämställdhet. Dock finner vi ingen signifikant skillnad mellan företagen i 

Sverige gentemot Baltikum. Vidare finner vi inget signifikant resultat när vi undersöker effekten 

av företag i Sverige tillsammans med samtliga kontrollvariabler har för påverkan på earnings ma-

nagement. Vi kan dock se att företag i länder med hög jämställdhet är negativt korrelerad med 

mängden earnings management, vilket går i linje med Geiger et al. (2006) konstaterande att indi-

vider från länder med låg maskulinitetsnivå uppfattar earnings management i form av resultatut-

jämning som mindre lönande än individer från länder med en hög maskulinitetsnivå. Vi finner 

därmed stöd för studiens 𝐻!, som antar att företag i länder med hög jämställhet bedriver earnings 

management i en mindre utsträckning än företag i länder med låg jämställdhet. Notera att vi inte 

med statistisk säkerhet kan påstå att skillnad förekommer men att det föreligger indikationer på 
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skillnader mellan Sverige och Baltikum. Vårt resultat förklaras av tidigare forskning som menar 

att desto mindre könsskillnader är desto mindre kommer mängden earnings management att fö-

rekomma i ett företag. (Hofstede, 1985; Geiger et al., 2006; Doupnik, 2008) Vidare går vår upp-

täck i linje med Hofstede (2011) förklaring om att det i feminina kulturer, som i vårt fall är Sve-

rige, tenderar män och kvinnor vara anspråkslösa, ömma eller mjuka och prioriterar livskvalité. 

Medan det i maskulina samhällen (såsom i Baltikum) är de sociala könsroller tydliga åtskilda ten-

derar maskulinitet präglar självsäkerhet, ambition och materialism medan femininet präglas av 

livskvalité, mjukhet och personliga relationer. Det är inte överraskande att feminina länder mins-

kar förekomsten av earnings management i en större grad än maskulina länder när tidigare forsk-

ning indikerar att individer som är mer etiska i sina omdöme, har en mindre benägenhet att ta 

risker och är mer försiktiga tenderar att arbeta i linje med de existerande regelverk.  

Vidare visar analysen att det förekommer earnings management bland företag med 

kvinnliga revisorer belägna i Sverige. Detta påstående stärks av regressionsanalysen som fortsätter 

vara signifikant trots utökning av kontrollvariabler, dock så finner vi inget signifikant resultat när 

vi testar gruppen mot kvinnliga revisorer i Baltikum respektive hela populationen. Det råder dock 

indikationer att det förekommer mindre mängd earnings management bland kvinnliga revisorer i 

Sverige än bland baltiska kvinnor med yrket revisor. Vi finner därmed ett svagt stöd för studiens 

𝐻!, som antar att företag med kvinnliga revisorer i länder med hög jämställdhet bedriver earnings 

management i en betydligt mindre utsträckning än företag med kvinnliga revisorer i länder med 

låg jämställdhet. Ännu en gång, finner vi bevis på att kvinnliga revisorer påverkar mängden resul-

tatmanipulering som sker i ett företag. När vi bland i variabeln jämställhet så tenderar kvinnliga i 

länder med hög jämställdhet bidra till ökad redovisningskvalitet än kvinnliga revisorer i länder 

med lägre jämställdhet. Dock så tenderar kvinnor överlag bidra till lägre redovisningskvalitet än 

sina manliga kollegor. Dessa skillnader är dock inte signifikanta.  
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7.	  Begränsningar	  i	  vår	  studie	  
	  

Om företag redovisar sina finansiella resultat på ett felaktigt och missvisande sätt skapar det pro-

blem och minskat förtroende för dess intressenter. I fallet med HQ-bank var det många aktieä-

gare som förlorade stora summor pengar och tilliten till företags finansiella rapporter skadats 

gång på gång när liknande skandaler uppmärksammats i media. Vi har tidigare nämnt så kallade 

grindvakter och dess uppgifter att förhindra förekomsten av resultatmanipulering. Om inte revi-

sorn som undertecknar och godkänner företagens årsredovisningar är kapabel att upptäcka ear-

nings management hur ska då gemene man göra det.   

 I vår undersökning har vi valt att undersöka om diskretionära periodiseringar före-

kommer och således earnings management hos företag. Detta är såklart ingenting som man en-

kelt kan hitta i företagens årsredovisningar utan de företag som använder sig utav detta försöker 

såklart dölja det så gott det går och även om den modifierade Jones modellen är välkänd och fli-

tigt använt i tidigare studier har den fått utstå en del kritik. Ruhani och Zamri (2011) undersök-

ning i Bangladesh påvisar kritik mot att den modifierade Jones modellen har svårigheter med att 

undersöka earnings management. Även Dechow et al. (1995) riktar kritik mot den modifierade 

Jones modellen och menar att modellen har svårigheter att hitta earnings management om det 

förekommer i låga mängder. Dechow et al. (!995) menar även att den modifierade Jones modellen 

bara hittar förekomst av earnings management i så låga som 10 procent.   

 Dock menar både Ruhani och Zamri (2011) och Dechow et al. (1995) att den mo-

difierade Jones modellen är den modell som är bäst lämpad för att undersöka förekomsten av 

earnings management hos företag. Vårt val att använda oss utav den modifierade Jones modellen 

föll naturligt då det är en välkänd modell som använts i många tidigare studier. Vi tror trots tidi-

gare kritik att det är den modell som har störst chans att upptäcka earnings management. 

 I den här undersökningen har vi fått fram några värden som inte varit signifikanta, 

anledningen till detta tror vi kan bero på att vi endast undersökt företag inom tre branscher. En 

annan orsak till att vi kan få värden som inte är signifikanta är om många företag använt sig utav 

resultatmanipulering inom samma bransch. Om så är fallet kommer vår modell enbart att upp-

täcka avvikelser som skiljer sig åt från branschens normala snitt.(Jeter och Shivakumar, 1999)  
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8.	  Slutsats 

	  

Syftet med denna studie är att undersöka om kvinnliga revisorer tillåter en mindre mängd ear-

nings management hos företag än sina manliga kollegor och om förekomsten skiljer sig mellan 

länder med hög kontra låg jämställdhetsnivå. 

De i studien framkomna resultaten tyder på en skillnad från tidigare forskning. Vi 

kan med hjälp av våra resultat konstatera att kvinnliga revisorer tenderar att tillåta mer earnings 

management hos företag än sina manliga kollegor. Detta är inte i enlighet med tidigare forskning 

och tvärtemot vår hypotes om att kvinnliga revisorer skulle tillåta mindre earnings management 

än sina manliga kollegor. Vidare finner vi indikationer på att det förekommer earnings manage-

ment både bland företag i länder med hög och låg jämställdhet, men huruvida omfattningen skil-

jer sig mellan dessa kan inte statistiskt säkerställas. Vid jämförandet av kvinnliga revisorer i ett 

land med hög respektive låg jämställdhet finner vi ingen signifikant skillnad, men när vi testar hur 

kvinnliga revisorer med olika kontrollvariabler kan förklara resultatmanipulering blir koefficienten 

signifikant. Earnings management variation kan förklaras med kvinnliga revisorer i ett land med 

låg jämställdhet. Förklaringen stödjs av tidigare forskning som säger att karaktären hos en individ 

skiljer sig åt mellan kvinnor och män, samt att dessa skillnader ser olika ut från land till land. I 

vissa fall så har viss forskning till och med inte funnits några skillnader mellan revisorers mora-

liska ställning till earnings management. Men andra menar att i länder med hög jämställdhet ten-

der avståndet mellan kvinnor och mäns beteende att minska. Det har dessutom visat sig att kultur 

påverkar hur individer beter sig på arbetsplatser och organisationer, och vi kan ha kommit till ett 

läge i Sverige där kvinnor känner pressen att ändra sitt beteende efter maskulina värderingar.  

Sammantaget påvisar vår studie att det skiljer sig mellan hur kvinnliga respektive 

manliga revisorer agerar vid förekomsten av earnings management. Vidare finner vi en viss indi-

kation om att jämställdhetsnivån i ett land påverkar mängden earnings management som före-

kommer hos företag med kvinnliga revisorer. Men det intressanta i vår forskning är att kvinnor 

tenderar att bidra till en högre mängd earnings management än sina manliga kollegor och när 

man blandar in variabeln hög jämställdhet minskar resultatmanipuleringen i jämförelse till företag 

i länder med låg jämställdhet.    
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9.	  Vidare	  forskning	  
	  

Vår studie fångar hur revisorns kön påverkar förekomsten av earnings management hos företag i 

länder med hög och låg jämställdhet. Förslag för att utveckla forskningen inom det här området 

är en studie som undersöker revisorns kön i länder med låg jämställdhetsnivå. Detta eftersom 

tidigare studier fokuserat på länder med hög jämställdhet. Andra kontrollvariabler och en under-

sökning under en annan tidsperiod än vår studie skulle även utveckla den befintliga forskningen. 

Forskningen kan dessutom utökas med fler företag och fler branscher än vad vår studie använt 

sig av och ett jämförande mellan länder i olika världsdelar.  
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Appendix	  

Bilaga	  1	  	  
Företag Sverige      Branch 

AB ANGPANNEFORENINGEN  
  

Industrials 
ADDTECH 'B' 

    
Industrials 

AF 'B' 
    

Industrials 
AGELLIS GROUP 

   
Industrials 

ALFA LAVAL 
    

Industrials 
ASSA ABLOY 'B' 

   
Industrials 

ATLAS COPCO 'A' 
   

Industrials 
ATLAS COPCO 'B' REDEMP 
18/05/07 

  
Industrials 

B & N NORDSJOFRAKT AB  
  

Industrials 
B&B TOOLS 'B' 

   
Industrials 

BEIJER ALMA 'B' 
   

Industrials 
BEIJER ELECTRONICS 

   
Industrials 

BEIJER REF AB 
   

Industrials 
BERGMAN & BEVING 'A' 

   
Industrials 

BONG 
    

Industrials 
BUFAB 

    
Industrials 

CAVOTEC 
    

Industrials 
CONCENTRIC 

    
Industrials 

CONCORDIA MARITIME 'B' 
   

Industrials 
CONFIDENCE INTL.'B' 

   
Industrials 

CONSILIUM 'B' 
   

Industrials 
CYBAERO 

    
Industrials 

DUROC 'B' 
    

Industrials 
ELANDERS 'B' 

    
Industrials 

FAGERHULT 
    

Industrials 
FINGERPRINT CARDS 'B' 

   
Industrials 

FORSSTROM HIGH FREQ 
   

Industrials 
G & L BEIJER AB 

   
Industrials 

GEVEKO 'B' 
    

Industrials 
GUNNEBO 

    
Industrials 

HEXAGON 'B' 
    

Industrials 
IMAGE SYSTEMS 

   
Industrials 

INDUTRADE 
    

Industrials 
INTELLECTA 'B' 

   
Industrials 

INWIDO 
    

Industrials 
ITAB INDUSTRI AB 

   
Industrials 

ITAB SHOP CONCEPT 'B' 
   

Industrials 
LAGERCRANTZ GROUP 'B' 

   
Industrials 

LIGHTLAB SWEDEN 'B' 
   

Industrials 
LINDAB INTERNATIONAL 

   
Industrials 
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LOOMIS 'B' 
    

Industrials 
MALMBERGS ELEKTRISKA 'B' 

   
Industrials 

MIRIS HOLDING 
   

Industrials 
NCC 'B' 

    
Industrials 

NEDERMAN HOLDING 
   

Industrials 
NIBE INDUSTRIER 'B' 

   
Industrials 

NOLATO 'B' 
    

Industrials 
NOTE 

    
Industrials 

OBDUCAT 'B' 
    

Industrials 
OEM INTERNATIONAL 'B' 

   
Industrials 

OPUS GROUP 
    

Industrials 
PALLAS GROUP 

   
Industrials 

PARTNERTECH 
   

Industrials 
PAYNOVA 

    
Industrials 

PEAB 'B' 
    

Industrials 
PILUM 'B' 

    
Industrials 

POOLIA 'B' 
    

Industrials 
PRECOMP SOLUTIONS 'B' 

   
Industrials 

PROFFICE 'B' 
   

  Industrials 
REDERI AB TNSAT.'B' 

   
Industrials 

REJLERS B 
    

Industrials 
SAAB 'B' 

    
Industrials 

SANDVIK 
    

Industrials 
SANITEC 

    
Industrials 

SECURITAS 'B' 
    

Industrials 
SEMCON 

    
Industrials 

SKF A 
    

Industrials 
SKF 'B' 

    
Industrials 

STUDSVIK 
    

Industrials 
SWECO 'B' 

    
Industrials 

SWECO 'C' 
    

Industrials 
SVEDBERGS I DALSTORP 'B' 

   
Industrials 

SYSTEMAIR 
    

Industrials 
TAGMASTER 

    
Industrials 

TRELLEBORG B 
   

Industrials 
UNIFLEX 'B' 

    
Industrials 

WEST INTERNATIONAL 
   

Industrials 
XANO INDUSTRI 'B' 

   
Industrials 

AARHUSKARLSHAMN 
   

Consumer Goods 
AGROKULTURA 

   
Consumer Goods 

BJORN BORG 
   

Consumer Goods 
BLACK EARTH FARMING SDB 

  
Consumer Goods 

BULTEN 
    

Consumer Goods 
CLOETTA AB CL B 

   
Consumer Goods 

CLOETTA 'B' 
   

Consumer Goods 
DUNI 

    
Consumer Goods 
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FENIX OUTDOOR AB 
   

Consumer Goods 
GOTENEHUS GROUP 

   
Consumer Goods 

HALDEX 
    

Consumer Goods 
HUSQVARNA 'A' 

   
Consumer Goods 

HUSQVARNA 'B' 
   

Consumer Goods 
KABE HUSVAGNAR AB 

   
Consumer Goods 

KOPPARBERGS BRYGGERI AB 
  

Consumer Goods 
MACKMYRA SV.WHISKY 'B' 

  
Consumer Goods 

MEKONOMEN 
   

Consumer Goods 
MEKONOMEN 'A' 

   
Consumer Goods 

MIDSONA 'A' 
   

Consumer Goods 
MIDSONA 'B' 

   
Consumer Goods 

NEW WAVE GROUP AB 
   

Consumer Goods 
NOBIA 

    
Consumer Goods 

PARADOX ENTERTAINMENT 
  

Consumer Goods 
SWEDISH MATCH 

   
Consumer Goods 

TRIGON AGRI 
   

Consumer Goods 
W SONESSON 'B' NIL  

 
Consumer Goods 

VBG GROUP 
   

Consumer Goods 
AIK FOTBOLL 'B' 

   
Consumer Services 

AXFOOD 
    

Consumer Services 
BETSSON 'B' 

   
Consumer Services 

BILIA 'A' 
    

Consumer Services 
BYGGMAX GROUP 

   
Consumer Services 

CDON GROUP 
   

Consumer Services 
ENIRO 

    
Consumer Services 

HEMTEX 
    

Consumer Services 
HOMEMAID AB 

   
Consumer Services 

ICA GRUPPEN 
   

Consumer Services 
KAPPAHL 

    
Consumer Services 

MODERN TIMES GP.MTG 'A' 
  

Consumer Services 
MODERN TIMES GP.MTG 'B' 

  
Consumer Services 

MQ HOLDING 
   

Consumer Services 
NEW NORDIC HEALTHBRANDS 

  
Consumer Services 

REZIDOR HOTEL GROUP 
   

Consumer Services 
RNB RETAIL AND BRANDS 

  
Consumer Services 

SAS 
    

Consumer Services 
SCANDBOOK HOLDING 

   
Consumer Services 

SKISTAR 'B' 
    

Consumer Services 
SWEDOL 'B' 

    
Consumer Services 

TRADEDOUBLER 
   

Consumer Services 
VENUE RETAIL GROUP 'B' 

  
Consumer Services 
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Företag Baltikum      Bransch 

CITY SERVICE 
    

Industrials 
DITTON PIEVADKELU 

   
Industrials 

DVARCIONIU KERAMIKA 
   

Industrials 
HARJU ELEKTER 

   
Industrials 

KLAIPEDOS NAFTA 
   

Industrials 
LATVIJAS KUG 

   
Industrials 

LATVIJAS TILTI 
   

Industrials 
LIETUVOS JURU LAIVININKY 

   
Industrials 

MERKO EHITUS 
   

Industrials 
NORDECON 

    
Industrials 

PANEVEZIO STATYBOS TTAS. 
   

Industrials 
RIGAS ELEKTROMASINBUVES 
RUPNICA 

  
Industrials 

RIGAS KUGU BUVETAVA 
   

Industrials 
TOSMARES KUGU BUVETAVA 

  
Industrials 

VENTSPILS NAFTA 
   

Industrials 
AGROWILL GROUP 

   
Consumer Goods 

ANYKSCIU VYNAS 
   

Consumer Goods 
BALTIKA 

    
Consumer Goods 

COMPANY GROUP ALITA 
   

Consumer Goods 
GUBERNIJA 

    
Consumer Goods 

KURZEMES A1 
   

Consumer Goods 
KURZEMES CMAS 

   
Consumer Goods 

LATVIJAS BALZAMS 
   

Consumer Goods 
LINAS 

    
Consumer Goods 

LINAS AGRO GROUP 
   

Consumer Goods 
PIENO ZVAIGZDES 

   
Consumer Goods 

PREMIA FOODS 
   

Consumer Goods 
RIGAS AUTOELEKTROAPARATU RUPNICA 

 
Consumer Goods 

ROKISKIO SURIS 
   

Consumer Goods 
SIGULDAS 

    
Consumer Goods 

SILVANO FASHION GROUP 
  

Consumer Goods 
SKANO GROUP 

   
Consumer Goods 

SNAIGE 
    

Consumer Goods 
UTENOS TRIKOTAZAS 

   
Consumer Goods 

VILKYSKIU PIENINE 
   

Consumer Goods 
VILNIAUS BALDU KOMBINATA 

  
Consumer Goods 

VILNIAUS DEGTINE 
   

Consumer Goods 
ZEMATIJOS PIENAS 

   
Consumer Goods 

APRANGA 
    

Consumer Services 
EKSPRESS GRUPP 

   
Consumer Services 

NORDEKA 
    

Consumer Services 
OLYMPIC ENTM.GROUP 

   
Consumer Services 

TALLINK GROUP 
   

Consumer Services 
TALLINN DEPARTMENT STORE 

  
Consumer Services 



	  
Martin	  Eriksson	  &	  Melida	  Villaverde	  

44	  

TALLINK GROUP NRFD 
   

Consumer Services 
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Bilaga	  2	  
	  

Tabell 3 

Datastream kod för respektive variabel 

Definition Datastream kod Referens 

Årets resultat exklusive extraordinära poster (EARN!,!) WC01551 (Rath och Sun, 2007) 

Årets operativa kassaflöde (CFO!,!) WC04860 (Rath och Sun, 2007) 

Nettoomsättning (𝑅𝐸𝑉!"#) WC01001 (Rath och Sun, 2007) 

Kundfodringar (𝐴𝑅!"#) WC02051 (Rath och Sun, 2007) 

Netto materiella anläggningstillgångar (∆𝑃𝑃𝐸!"#) WC02501 (Rath och Sun, 2007) 

Totala tillgångar (A!"#) WC02999   (Rath och Sun, 2007) 

Totala skulder WC03255   (Rath och Sun, 2007) 

	  
	  

Tabell 4 

Beräkning av variabler som används i uppskattningen av earnings management 

Variabler Datastream kod Beräkning  

𝑇𝐴!,! 
2013 årets resultat exklusive extraordinära poster 
(WC01551) subtraherad med 2013 årets operativa 
kassaflöde (WC04860) 

𝑇𝐴!,! =   𝑊𝐶01551!,! −𝑊𝐶04860!,! 

∆𝑅𝐸𝑉!"# 
2013 nettoomsättning (WC01001) för varje företag 
och bransch subtraherad med 2012 nettoomsättning 
(WC01001) för varje företag och bransch 

∆𝑅𝐸𝑉!"# =   𝑊𝐶01001!"# −   𝑊𝐶01001!"!! 

∆𝐴𝑅!"# 
2013 kundfordringar (WC02051) för varje företag och 
bransch subtraherad med 2012 kundfordringar 
(WC02051) för varje företag och bransch 

∆𝐴𝑅!"# =     𝑊𝐶02051!"# −   𝑊𝐶02051!"!! 

𝑃𝑃𝐸!"# 
2013 Utgående nettomateriella anläggningstillgångar 
(WC02501) för varje företag och bransch 

𝑊𝐶02501!"# 

𝐴!"#!! 2013 ingående totala tillgångar (WC02999) WC02999!"#!! 

KASSAFLÖDE!" 
2013 årets operativa kassaflöde (WC04860) dividerat 
på 2013 ingående totala tillgångar (WC02999) 

Kassaflöde!" =
WC04860!"
𝑊𝐶02999!"#

 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘!" 
Naturliga logaritmen av 2013 utgående totala till-
gångar (WC02999) 

log  (WC02999) 

𝑅𝑂𝐴	  
2013 årets resultat exklusive extraordinära poster 
(WC01551) dividerat på 2013 utgående totala till-
gångar (WC02999) 

ROA!" =
WC01551!"
WC02999!"#

 

Totala	  skuldsätt-‐

ningsgrad	  
2013 totala skulder dividerat (WC03255) på 2013 
utgående totala tillgångar (WC02999) 

LEV!" =
𝑊𝐶03255!"
WC02999!"#

 

	  


