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Sammanfattning 

Fenomenet att företag manipulerar sina resultat är ett omdiskuterat ämne både i media och 

bland forskare. Denna studie syftar till att undersöka om det finns en skillnad i förekomst av 

resultatmanipulering hos företag beroende på vd:ns utbildningsbakgrund. De olika bakgrunder 

studien ämnar undersöka är eftergymnasial ekonomiutbildning, ingenjörsutbildning samt en 

grupp med övriga utbildningar. Data till studien är insamlad från företag på den svenska 

börslistan under åren 2012-2014. För att undersöka detta har vi använt oss av “The Modified 

Jones Model” som separerar godtyckliga periodiseringar från icke-godtyckliga 

periodiseringar. De godtyckliga periodiseringarna används för att skatta 

resultatmanipuleringen. Studiens resultat tyder på att en vd med ekonomiutbildning tenderar 

att manipulera resultaten i en mindre utsträckning än en vd med ingenjörsutbildning. Vi finner 

däremot ingen statistiskt signifikant skillnad vad gäller resultatmanipulering mellan vd:ar med 

ekonomi- respektive ingenjörsutbildning och vd:ar med övriga utbildningar. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Resultatmanipulering, earnings management, periodiseringar, vd, verkställande 

direktör, utbildning, The Modified Jones Model 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företag använder finansiella rapporter för att kommunicera med externa intressenter (Healy & 

Wahlen, 1999). För att upprätthålla högsta möjliga kvalitet på dessa bör företag i 

redovisningen visa de siffror som bäst reflekterar det ekonomiska utfallet i fråga. Vilken 

redovisningsmetod som ska användas är dock inte något som är bestämt i förväg, utan här ges 

företagen utrymme att ensamma påverka utfallet. Olika metoder kan användas utan att 

nödvändigtvis bryta mot god redovisningssed (Dechow & Schrand, 2004, s. 41). På grund av 

den valmöjlighet som finns av vilken metod som ska användas i redovisningen uppstår 

tillfällen att justera resultaten på olika vis. Att manipulera resultaten kan leda till att företaget 

uppvisar en missvisande bild av företaget inför sina intressenter och dessa i sin tur fattar då 

beslut på felaktiga grunder (Healy & Wahlen, 1999). Manipulation innebär att medvetet 

justera resultaten i balansräkningen för att uppnå ett visst syfte. Ordet manipulation kan tolkas 

som något negativt, men i denna uppsats lägger vi ingen värdering i det ordet då vi inte kan 

avgöra om manipuleringen är medveten eller inte. 

 

Fenomenet att företag manipulerar sina resultat är ett omdiskuterat ämne både i media och 

bland internationella forskare. Hösten 2014 uppmärksammades en skandal om uppblåsta 

vinster i media då det svenska företaget Eniro uppvisade felaktigheter i sin redovisning. 

Skandalen handlade om att intäkter bokförts på fel sätt och enligt uppgifter ska den dåvarande 

verkställande direktören, Johan Lindgren, ha varit fullt medveten om detta men valt att 

ignorera felaktigheterna i bokföringen. Detta ledde till irritation hos aktieägarna eftersom 

resultatet som Eniro uppvisade var felaktigt, och en följd blev att han fick lämna sin position i 

företaget (Hedelius, 2014; Hedelius & Sundkvist, 2015). 

 

Företag kan manipulera sina resultat i finansiella rapporter genom antingen 

kassaflödespåverkande aktiviteter eller genom justering av periodiseringar. Användandet av 

kassaflödespåverkande metoder har en direkt påverkan på företagets verksamhet, då en 

justering av tidpunkten och strukturen av finansieringen, investeringar eller verksamheten 

förändrar kassaflöden. Genom justering av periodiseringar påverkas däremot det redovisade 

resultatet då företagets utgifter och intäkter korrigeras (Bjurman & Weihagen, 2014). 

Periodiseringar är skillnaden mellan nettoinkomsten och rörelseintäkter (Mohanram, 2003). 

Att manipulera periodiseringar handlar mycket om uppskattningar och bedömningar, vilket 
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också gör det väl passande för företagets vd och ledning att kunna påverka (Bjurman & 

Weihagen, 2014). 

 

1.2 Problematisering 

I tidningen Balans har en studie utförd av Bjurman och Weihagen uppmärksammats. Den 

studien behandlar fenomenet resultatmanipulering och undersöker dess uppkomst bland ett 

urval företag inom Europeiska unionen. I deras studie fann de belägg för att företag idag 

använder kassaflödespåverkande aktiviteter för att manipulera resultaten. Användandet av 

manipulation av periodiseringar såg de däremot inga bevis för, detta resultat strider mot 

tidigare studier gjorda på detta område. De förklarar det som ett resultat av en allt striktare 

övervakning av företagen från revisorer vilket leder till ökade kostnader om den typen av 

manipulation används (Bjurman & Weihagen, 2014). 

 

Leuz, Nanda och Wysocki (2003) utvecklade i sin studie en skala för resultatmanipulering där 

de mätte resultatmanipulering för ett antal länder och sedan placerade dem på skalan. I denna 

studie hamnade Sverige relativt långt ner på skalan i jämförelse med de andra länderna. Med 

den studien som bakgrund vet vi att resultatmanipulering förekommer i Sverige, men vad är 

det som gör att det förekommer? Och har företagets vd någon roll i det hela?  

 

Tidigare studier har fokuserat på vilken påverkan en vd med bakgrund inom finansiering har 

på resultatmanipulering i bland annat Kina och USA. Dessa studier indikerar att det har blivit 

allt vanligare att företag väljer att anställa en vd med finansiell bakgrund än en annan 

akademisk bakgrund. Tidigare studier visar att vd:ar med finansiell bakgrund antingen är 

mindre benägna att manipulera resultaten eller indifferenta (Jiang et al., 2013; Matsunaga & 

Yeung, 2008). 

 

Denna uppsats fokuserar på att undersöka om det finns någon skillnad i uppkomsten av 

resultatmanipulering mellan företag där vd:arna har olika utbildningsbakgrund. Till skillnad 

från tidigare studier som fokuserat på tidigare arbetslivserfarenhet bidrar denna uppsats 

teoretiskt med att istället undersöka om utbildningsbakgrunden har något samband med 

resultatmanipuleringen. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att dela upp vd:arna i tre 

olika grupper: a) eftergymnasial utbildning inom ekonomi, b) eftergymnasial utbildning till 

ingenjör och c) en övrig grupp där vd:arna har en annan utbildning. På detta vis kan vi se hur 
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resultatmanipuleringen skiljer sig mellan grupperna. På den praktiska fronten kan detta få 

betydelse för företags investerare då en medvetenhet kring resultatmanipulerings existens kan 

stå till hjälp att fatta beslut på en mer verklighetstrogen grund. Om beslut fattas på fel grunder 

där resultatmanipulering ligger i bakgrunden kan det få stora konsekvenser för både 

intressenterna och företagen. Intressenterna kan drabbas ekonomiskt och företagen kan förlora 

sin trovärdighet och ställning på marknaden. Även vid rekrytering av en ny vd kan insikter 

kring utbildningsbakgrundens samband med resultatmanipulering vara till nytta. Detta kan 

underlätta för företagen att rekrytera en vd som arbetar i linje med företagets mål. 

 

Det finns ett antal olika modeller för att undersöka förekomsten av resultatmanipulering, både 

enkla och mer komplicerade. Den mest kända modellen är “The Modified Jones Model”, och 

det är även denna modell som kommer att användas i denna studie. “The Modified Jones 

Model” härstammar från “The Jones Model” som urskiljer godtyckliga periodiseringar från 

de totala periodiseringarna (Dechow et al., 1995; Jones, 1991). 

 

Om vd:ns utbildningsbakgrund inom ekonomi, ingenjörsyrket eller ett annat område har ett 

samband med resultatmanipulering eller inte är ett tämligen ostuderat område. Då tidigare 

studier fokuserat på andra faktorer än just utbildningsbakgrund kan detta vara intressant att 

studera. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en skillnad i förekomst av 

resultatmanipulering hos företag beroende på vd:ns utbildningsbakgrund. Ett underordnat 

syfte är att analysera vad dessa eventuella skillnader kan bero på. 

 

1.4 Disposition 

I avsnitt två presenteras den teoretiska referensramen. I avsnitt tre presenteras den metod vi 

använder oss av i studien samt en operationalisering där en sammanfattning av teorin mynnar 

ut i två hypoteser. I avsnitt fyra framställer vi våra resultat samt diskuterar och analyserar 

skillnaderna i sambandet mellan resultatmanipulering och vd:ns bakgrund. I detta avsnitt 
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diskuteras även studiens trovärdighet. I avsnitt fem presenteras de slutsatser vi gör utifrån 

analysen och i avsnitt sex ges förslag till framtida studier.  



7 
 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Vad är resultatmanipulering? 

Fenomenet resultatmanipulering är en svensk översättning från den engelska termen earnings 

management. Schipper (1989) deifinierar resultatmanipulering som: 

 

“Purposeful intervention in the external financial reporting process, with 

the intent of obtaining some private gain (as opposed to, say, merely 

facilitating the neutral operation of the process).” 

 

Vidare definierar Healy och Wahlen (1999) följande om när resultatmanipulering 

förekommer: 

 

“Earnings management occurs when managers use judgment in financial 

reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either 

mislead some stakeholders about the underlying economic performance of 

the company or to infiuence contractual outcomes that depend on reported 

accounting numbers.” 

 

Företagen vill förmodligen uppvisa positiva och konkurrenskraftiga resultat och kan i vissa 

fall känna en viss press från externa intressenter. Detta kan resultera i att företagen inte 

redovisar verkliga resultat och tenderar därför att manipulera resultaten för att uppvisa den 

positiva bild de strävar efter (Bjurman & Weihagen, 2014). Om en läsare av en finansiell 

rapport har kunskap om när företag har incitament till att manipulera resultat är det lättare att 

avgöra om företaget är mer eller mindre benäget att manipulera resultaten (Dechow & 

Schrand, 2004, s. 46). 

 

Resultatmanipuleringen kan ske både på ett lagligt sätt och på ett sätt som inte är enligt 

svensk lag (Bjurman Weihagen, 2014). I Sverige ska företagen, enligt Årsredovisningslag 2 

kap. 3§, presentera en rättvis bild av företaget gentemot bland annat externa intressenter (SFS 

1995:1554, Årsredovisningslag). Vad som är en rättvis bild av företaget är en tolkningsfråga 

och kan uppfattas olika från person till person, därför uppkommer det även här en möjlighet 

att justera resultaten. Företagen kan således tolka lagen på sitt eget sätt och på så vis tycka att 

den bild de presenterar är rättvis medan någon annan påstår motsatsen. Detta är ett exempel 
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på laglig resultatmanipulering där företagen utnyttjar utrymmet för fri tolkning av lagen. 

Företagen gör sin egen tolkning av lagtexten och presenterar sin redovisning därefter. När 

lagen inte definierar vad som närmare menas med en rättvis bild leder detta till att det blir en 

tolkningsfråga och det är svårt att säga att någons tolkning är fel. 

 

Det finns delade meningar vad gäller resultatmanipulering, praktikerna och lagstiftarna anser 

att det är vanligt förekommande och problematiskt medan akademikerna inte kan bevisa att 

det leder till någon stor påverkan på det redovisade resultatet (Dechow & Skinner, 2000). 

Vidare menar Dechow och Skinner (2000) att dessa skillnader kan bero på att akademiker ofta 

undersöker stora urval och gör generella uttalanden medan praktiker och lagstiftare ser detta 

på närmare håll i det verkliga livet. 

 

Som tidigare nämnts använder företag sina finansiella rapporter för att, på ett relativt billigt 

sätt, kommunicera med omvärlden och med sina externa intressenter. Företagen ges möjlighet 

att ensamma välja vilken redovisningsmetod de ska använda i sina finansiella rapporter. 

Eftersom företagen har mest kunskap om just deras bransch kan de på så vis välja det bästa 

möjliga alternativet, men i och med detta skapas även ett tillfälle för företaget att utöva 

resultatmanipulering (Healy & Wahlen, 1999). 

 

2.2 Kassaflödespåverkande aktiviteter och periodiseringar 

Det finns två olika sätt att utöva resultatmanipulering på, dels genom kassaflödespåverkande 

aktiviteter, dels genom manipulering av företagets periodiseringar (Bjurman & Weihagen, 

2014). Två exempel på kassaflödespåverkande aktiviteter som företag kan ägna sig åt är att 

reducera kostnader för forskning och utveckling eller att sälja sina varor till ett lägre pris för 

att på så vis öka försäljningen. Det är svårt att påvisa resultatmanipulering via 

kassaflödespåverkande aktiviteter då detta kräver förståelse för hur företaget skulle agerat om 

de inte gjort dessa manipulativa åtgärder. Resultatmanipulering genom justering av företagets 

periodiseringar kan till exempel ske genom att företaget undviker nedskrivningar av vissa 

tillgångar. Som tidigare nämnts skapar periodiseringar i sig ett tillfälle att manipulera 

resultaten något då företaget gör bedömningar och uppskattningar. Den vanligaste typen av 

manipulation av periodiseringar är en överskattning av företagets intäkter och den näst 

vanligaste typen är att underskatta utgifterna (Dechow & Schrand, 2004, s. 39-43). Båda dessa 



9 
 

metoder att manipulera resultaten är i linje med svensk lag, därför är det inget brott att justera 

resultaten på detta vis, men det kan ändå tyckas vara orättvist mot företagens intressenter. 

 

2.3 Agentteorin 

Ett och samma företag har en stor skara aktieägare som var och en skiljer sig åt vad gäller 

deras personliga mål med investeringen de gjort i företaget. En gemensam nämnare för 

samtliga aktieägare är dock viljan att företaget i fråga ska vara lönsamt. Marknadsvärdet av 

aktieägarnas investering i företaget behöver då maximeras och växa så mycket som möjligt 

för att tillgodose detta önskemål (Brealey et al., 2014, s. 7-12). Vd:n i ett företag ses som den 

viktigaste personen att både övervaka verksamheten och att utföra arbetsuppgifter för 

aktieägarnas räkning. Vd:n är även den person i ledningen som har störst inflytande över valet 

kring periodiseringar i redovisningen (Mey & de Klerk, 2015). Inom agentteorin fungerar 

relationen som ett kontraktuellt förhållande mellan aktieägarna, principalerna, och vd:n eller 

annan chef, agenten, som då agerar i aktieägarnas intresse (Brealey et al., 2014, s. 7-12; 

Jensen & Meckling, 1976). 

 

Aktieägarna har dock inte en direkt kontroll över vd:n, istället innehas en indirekt kontroll 

genom att ha makten att tillsätta företagets styrelse. Denna separation av kontroll mellan 

aktieägare och ledning i ett företag bidrar till två så kallade agentproblem inom agentteorin, 

som innebär en del risker. Det första problemet handlar om att principalens och agentens 

intresse står i konflikt med varandra. Om båda parterna i relationen är nyttomaximerare 

kommer agenten inte alltid att agera i principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976). 

Genom att utnyttja sin auktoritet kan till exempel resor på arbetstid och lyxvaror som inte är 

nödvändiga för företaget tillkomma just för det personliga intressets skull. På grund av rädsla 

att förlora sitt arbete kan även en vd undvika att fatta beslut kring projekt som medför en 

alltför stor risk för företaget. Ibland har ledare i företaget en bonus utöver lönen, som till 

exempel är knuten till företagets intäkter, vilket ger ytterligare ett incitament att se till sin 

personliga vinning istället för företagets (Brealey et al., 2014, s. 12; Eisenhardt, 1989). Detta 

stämmer dock inte alltid. En chef eller vd har troligen kommit så långt i karriären och har en 

sådan hög position just för att risker många gånger har vågat tagits. En bonus i form av 

optioner gör även det att risker tas i högre grad då det bidrar till ett högre värde på optionen 

(Brealey et al., 2014, s. 296). 
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Det andra agentproblemet inom agentteorin syftar på de agentkostnader som antingen uppstår 

då individer på chefspositioner inte arbetar för att maximera företagets marknadsvärde, eller 

då aktieägarna försöker begränsa och styra cheferna i deras agerande (Brealey et al., 2014, s. 

12; Eisenhardt, 1989). De mest uppenbara agentkostnader kan dock minskas genom 

övervakning av agentens insatser, och genom åtgärder eller ingripanden då agentens agerande 

går utanför principalens intresse. Denna övervakning kostar även pengar och förlorar tillslut 

sin effekt, som funnits i form av minskade agentkostnader och ökat företagsvärde, i 

förhållande till pengarna som läggs på det (Brealey et al., 2014, s. 298; Jensen & Meckling, 

1976). 

 

Istället för att övervaka agentens handlingar kan kompensationer i form av olika 

incitamentsprogram användas för att både attrahera rätt sorts chefer och motivera dem till att 

arbeta hårt och i principalens intresse (Brealey et al., 2014, s. 300). Grunden till en vd:s 

kompensation kan antingen vara baserad på dess input, i form av till exempel arbetstid eller 

ansträngning, eller output, som företagets intäkt eller ökade värde till följd av ett beslut. Då en 

chefs input är svårt att mäta används outputen, som är faktiskt mätbar, som grund. Ett företags 

prestation är dock inte endast ett resultat av vd:ns beslut, detta kan istället bero på händelser 

som ligger utanför dennes kontroll. En kompromiss finns därför mellan agenterna och 

aktieägarna då fluktuationer i företagets prestation och resultat påverkar dem båda 

ekonomiskt. Vd:n får i sin kompensationslön stå för en del av den risk som är utanför dess 

kontroll, samtidigt som aktieägarna betalar för en del av agentkostnaderna (Brealey et al., 

2014, s. 302). 

 

En del av de chefslöner som betalas ut idag är inom incitamentsprogram och är då kopplade 

till företagets aktiekurs. De ersättningar som är mest frekvent använda är antingen optioner, 

aktier som är tvungna att innehas ett visst antal år eller aktier som endast fås då företaget når 

satta finansiella mål. Genom att använda dessa kompensationer motiveras vd:n att arbeta hårt 

och i aktieägarnas intressen både för att gynna företaget och sig själv (Brealey et al., 2014, s. 

303). 

 

2.4 Tidigare studier inom området 

Vissa ledare och företag ägnar sig åt aktiviteter som är på gränsen till farliga och oetiska. 

Dessa aktiviteter går under namnet earnings management, som vi i denna uppsats kallar 
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resultatmanipulering. Det finns bevis för att vd:n tycker att det är viktigast att visa resultat 

som ligger över de förväntningar som finns på bolaget. Att arbeta på detta sätt leder till att 

vd:n lägger störst fokus på att överträffa förväntningarna och är beredd att gå långt för att 

uppnå dessa resultat. Dagens vd:ar använder sin kunskap och erfarenhet för att överträffa 

dessa förväntningar istället för att göra vad som är bäst för företaget. Endast ett fokus finns, 

och det är att överträffa sig själv vad gäller resultaten och få bättre resultat än vad som 

förväntas. Dock kan detta mål göra att fokuset endast ligger på det kortsiktiga resultatet 

istället för att också se till vad som är mest lönsamt för företaget på lång sikt (Martin, 2011). 

 

Det finns många olika faktorer som påverkar vilka val en vd gör och vilka resultat 

organisationen levererar. Dessa faktorer kan till exempel vara ålder, socioekonomiska rötter, 

finansiell position och utbildning. En person med teknisk utbildning kan antas ha annorlunda 

psykologiska mönster än en person som till exempel är utbildad inom juridik (Hambrick & 

Mason, 1984). 

 

Tidigare studier har främst fokuserat på vd:ns tidigare arbetslivserfarenhet och dess samband 

med resultatmanipulering. Vd:ar med finansiell erfarenhet presenterar resultat där siffrorna i 

balansräkningen stämmer mer överens med det bakomliggande ekonomiska utfallet. 

Kvaliteten på företagens finansiella rapporter har även det ett samband med vilken bakgrund 

vd:n har. Detta eftersom kunskap inom ekonomi bidrar till en bättre förståelse för de 

finansiella rapporterna i bolaget (Matsunaga & Yeung, 2008; Jiang et al., 2013). Det finns 

även en annan synvinkel, om vd:n har stor kunskap inom området finns risken att denna 

kunskap utnyttjas för att försöka komma undan med att manipulera resultaten (Martin, 2011; 

Matsunaga & Yeung, 2008). 

 

Matsunaga och Yeung (2008) menar att om vd:n tidigare har arbetat som ekonomichef är det 

mindre sannolikt att denne ägnar sig åt resultatmanipulering via periodiseringar. De finner 

även att vd:ar med ekonomichef som tidigare yrke minskar problemet med asymmetrisk 

information. Jiang, Zhu och Huang (2013) finner inget samband mellan en tidigare anställning 

som ekonomichef och minskad resultatmanipulering via periodiseringar. Däremot finner de 

ett samband mellan minskad resultatmanipulering och finansiell bakgrund när de studerar 

manipulering via kassaflödespåverkande aktiviteter. Mey och de Klerk (2015) finner liknande 

resultat, de menar att om vd:n är en auktoriserad revisor tenderar detta att resultera i mindre 

manipulering av periodiseringar. Kvaliteten på de finansiella rapporterna är dessutom bättre, 
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eftersom om god redovisningssed bryts riskerar vd:n att bli av med sin titel som auktoriserad 

revisor. 

 

2.5 Modeller för att studera resultatmanipulering 

Det finns olika modeller för att skatta resultatmanipulering via justering av periodiseringar. 

Att använda totala periodiseringar är ett enkelt och bra sätt att identifiera godtyckliga 

periodiseringar eftersom totala och godtyckliga periodiseringar är positivt korrelerade 

(Dechow & Schrand, 2004, s. 46). Detta tydliggörs i en studie gjord av Dechow, Richardson 

och Tuna (2003) där de finner en korrelation som är högre än 80 % mellan de två variablerna. 

 

Det finns fem modeller som använts i tidigare forskning som alla fokuserar på godtyckliga 

periodiseringar: “The Healy Model”, “The DeAngelo Model”, “The Jones Model”, “The 

Modified Jones Model” och “The Industry Model” (Dechow et al., 1995). 

 

De två första modellerna använder båda totala periodiseringar från en bedömningsperiod som 

mått på förväntade icke-godtyckliga periodiseringar. Dessa två metoder tenderar att få mätfel 

då de icke-godtyckliga periodiseringarna ändras mellan perioderna och fungerar bäst när de 

icke-godtyckliga periodiseringarna är konstanta. Den sista modellen, “The Industry Model”, 

passar bäst för tester där alla företag är inom samma bransch (Dechow et al., 1995). 

 

“The Jones Model” går ifrån antagandet att icke-godtyckliga periodiseringar måste vara 

konstanta. Denna modell försöker istället styra för effekten på icke-godtyckliga 

periodiseringar. Ett antagande Jones gör i sin modell är att inkomster är icke-godtyckliga. Om 

inkomster är godtyckliga tenderar denna modell att få mätfel (Dechow et al., 1995; Jones, 

1991). Det har framförts kritik mot denna modell, ett exempel är att denna modell inte tar 

hänsyn till företagets tillväxt (Dechow & Schrand, 2004, s. 46). 

 

En ombearbetad version av “The Jones Model” är “The Modified Jones Model”. I denna 

modell, till skillnad från dess föregångare, justeras förändringen i intäkterna för förändringen i 

fordringar i undersökningsperioden för att slippa mätfelet som förekom i “The Jones Model”. 

I den nya modellen görs ett indirekt antagande att alla förändringar i kreditförsäljningen i 

undersökningsperioden kommer från manipulering av resultaten eftersom det är lättare att 
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manipulera resultaten vid kreditförsäljning än vid försäljning med kontanter. “The Modified 

Jones Model” är den modell, av dessa fem modeller, som är det bästa valet vid skattning av 

resultatmanipulering (Dechow et al., 1995). Det är även denna modell som är flitigast använd 

av akademiker världen över i olika försök att skatta manipulering av företagens resultat.

   

2.6 Sammanfattning av teorin 

Att manipulera resultaten innebär att företagen medvetet justerar resultaten i sina finansiella 

rapporter för att visa upp en bild som är bättre än det verkliga resultatet (Schipper, 1989). 

Företagen har möjlighet att manipulera resultaten eftersom de har kontroll över valet av 

redovisningsmetod (Healy & Wahlen, 1999). Företagen ska enligt lag (SFS 1995:1554, 

Årsredovisningslag) presentera en rättvisande bild av företagets ställning, men det finns 

utrymme för fri tolkning i denna lag. Ett principal-agentproblem uppstår i företag där 

agenterna, företagets vd och chefer, ska agera i samma riktning som principalens, 

aktieägarnas, för att uppfylla deras önskemål (Brealey et al., 2014, s. 7). Att justera resultaten 

kan då fungera som ett medel för agenten att visa upp önskat resultat för principalen. Agenten 

som ska arbeta för principalen har dock även ett eget intresse att se till och som denne 

försöker tillgodose i sitt arbete. För att undvika detta problem har inte aktieägarna den direkta 

kontroll av företagets vd som skulle behövas, men incitamentsprogram används som ett medel 

att få vd:n att arbeta i principalens intresse. Tidigare studier inom området 

resultatmanipulering har funnit blandade resultat. Några studier finner ett samband mellan 

vd:ns bakgrund och resultatmanipulering, andra gör det inte. Det finns olika val av modeller 

när resultatmanipulering ska försöka skattas och den modell som används i denna studie är 

“The Modified Jones Model”.  
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3. Metod 

3.1 Metodval och undersökningsstrategi 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en skillnad i förekomst av 

resultatmanipulering hos företag beroende på vd:ns utbildningsbakgrund. Vidare är syftet att 

försöka förklara vad dessa eventuella skillnader kan bero på. För att svara på syftet med 

undersökningen har vi valt en deduktiv metod med hypotesprövning. I en deduktiv metod 

samlas data in för att testa hypoteser baserade på tidigare teori och forskning. I denna metod 

visas att teorin antingen är sann eller falsk (Saunders et al., s. 145). 

 

För att undersöka sambandet mellan resultatmanipulering och vd:ns utbildningsbakgrund har 

vi valt en kvantitativ metod med kvalitativa inslag. Den kvantitativa biten består av 

datainsamling från bolagens balansräkningar som finns i ett flertal databaser. Det kvalitativa 

inslaget består av manuella kontroller av bolagens årsredovisningar och i vissa fall hemsidor 

för att kunna utläsa vilken utbildningsbakgrund vd:n för bolaget har. Detta inslag ger oss ett 

djup i undersökningen vilket en helt kvantitativ undersökning inte hade kunnat bidra med. 

Enbart kvantitativa eller kvalitativa data var inget alternativ då detta inte hade gett oss hela 

bilden av resultatmanipuleringen eftersom utbildningsbakgrund inte kan definieras genom att 

enbart kolla på siffror. 

 

Vi använder oss av sekundärdata i form av data från databasen Retriever Business, vilken vi 

har getts tillträde till genom Uppsala universitet. För att säkerställa att de data vi exporterat 

från Retriever Business är korrekt har vi gjort stickprov där vi kontrollerat data mot 

företagens data som finns att tillgå i deras årsredovisningar på respektive företags hemsida. 

Fördelar med att använda sekundärdata är att åtkomst fås till en stor mängd data från ett och 

samma ställe och andra kan komma åt exakt samma data om så önskas (Saunders et al., s. 

331). För att behandla insamlad data och utföra beräkningar och statistiska tester har vi använt 

kalkylbladsprogrammet Microsoft Office Excel. För att säkerställa att de beräkningar 

programmet gjort är korrekta har vi gjort stickprov då vi manuellt utfört samma beräkningar. 

 

3.2 Urval 

Denna undersökning grundar sig på ett icke-slumpmässigt urval eftersom vi begränsat vårt 

urval till börsnoterade bolag i Sverige. Vi har riktat in oss på bolag på börslistorna Large Cap, 
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Mid Cap och Small Cap. Sedan valde vi att begränsa vårt urval ytterligare till bolag med en 

omsättning högre än 500 000 tkr. Detta val gjorde vi på grund av denna uppsats 

tidsomfattning, då vi manuellt kontrollerar varje bolags årsredovisningar för respektive år, 

vilket är tidskrävande. Dessa begränsningar ger oss ett ursprungsurval på 204 stycken bolag. 

Bolagen är fördelade på svenska börslistan enligt Tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1: Undersökta företag 

Tabellen visar fördelningen av det totala ingående stickprovet där företagen är uppdelade på de svenska 

börslistorna Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Resultatet ges i två kolumner där den vänstra kolumnen visar 

fördelningen av bolagen i absoluta tal medan den högra kolumnen visar denna fördelning i procent där samtliga 

204 bolag utgör det totala stickprovets storlek. 

Börslista Antal bolag Andel i % 

Small Cap 57 27,94 % 

Mid Cap 81 39,71 % 

Large Cap 66 32,35 % 

Summa 204 100 % 

 

3.2.1 Tidsintervall 

Det som passar bäst för en uppsats på denna nivå gällande tidsperspektiv är att utföra en så 

kallad tvärsnittsstudie, där ett visst fenomen studeras vid en angiven tidpunkt (Saunders et al., 

2015, s. 714). Det alternativa tidsperspektivet är longitudinella studier, som är ett perspektiv 

som passar bra vid en tidsserieanalys när en förändring skett. Vi har dock valt att göra en 

tvärsnittsstudie i denna uppsats då detta lämpar sig bra för att undersöka ett fenomen och ett 

samband mellan olika variabler (Saunders et al., s. 200-201). 

 

Vi har valt att i denna studie undersöka tidsintervallet 2012-2014. Vi valde detta tidsintervall 

eftersom det är det senast tillgängliga intervall hos databasen Retriever Business och för att få 

ett så aktuellt resultat som möjligt. Vi avgränsade oss till denna tidsperiod för att, i den mån 

det går, kunna undvika att det skett ett vd-byte under den valda perioden. Ett byte kan 

innebära att den nya vd:n har en annan utbildning än den föregående. Trots detta skedde flera 

byten under tidsperioden. I de fall då den nya vd:n hade en annan utbildning än den 
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föregående har detta fått behandlas som ett bortfall då vi inte kan veta vilken av vd:arna som 

påverkat resultatet. Då vd:n för ett företag haft flera utbildningar har vi fått göra en avvägning 

där branschen vd:n var verksam i hade en avgörande roll. I de fall den nya vd:n hade liknande 

utbildningsbakgrund som sin företrädare har de naturligt fallit inom samma kategori. 

 

3.2.2 Bortfall 

Utifrån det ursprungliga urvalet på 204 bolag har vi ett antal bortfall. Orsakerna till bortfallen 

var att information om utbildningsbakgrund saknades, att information om bolaget saknades 

för vårt tidsintervall samt att det saknades uppgifter om vem som varit vd under perioden 

2012-2014. Efter datainsamlingen i Retriever Business och exportering till Excel tillkom 

ytterligare bortfall. Orsakerna till dessa bortfall var att det saknades data för en del av 

posterna eller för hela år. Efter dessa bortfall kvarstod 122 bolag. 

 

3.2.3 Stickprov 

De 122 företag i datainsamlingens slutgiltiga urval delas sedan in i de tre olika grupper som 

ska undersökas beroende på vd:ns utbildningsbakgrund. Resultatet visas i Tabell 3.2 nedan. 

 

Tabell 3.2: Fördelning av stickprov och utbildningsbakgrund 

Tabellen visar fördelning av företagen på börslistorna Small Cap, Mid Cap och Large Cap efter det att det 

ingående stickprovet reviderats på grund av bortfall. Företagen är även uppdelade beroende på vd:ns 

utbildningsbakgrund med två kolumner per kategori, där den första kolumnen visar en uppdelning i absoluta tal 

och den andra uppdelningens andel i procent. Det totala urvalet består av 122 företag. 

Börslista Ekonom Andel i % Ingenjör Andel i % Övrig Andel i % 
Total 

fördelning 

 

Small Cap 18 26,87 % 7 17,50 % 2 13,33 % 21,95 %  

Mid Cap 22 32,84 % 16 40,00 % 9 60 % 38,21 %  

Large Cap 27 40,30 % 17 42,50 % 4 26,67 % 39,84 %  

Summa 67 100 % 40 100 % 15 100 % 100 % 122 
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67 bolag har en vd med eftergymnasial ekonomiutbildning, 40 bolag har en vd med en 

eftergymnasial ingenjörsutbildning och 15 bolag har en vd med övrig utbildningsbakgrund 

såsom andra eftergymnasiala utbildningar eller endast en gymnasieutbildning. Fördelningen 

mellan börslistorna är liknande mellan företagen med en vd med antingen en ekonomi- eller 

ingenjörsutbildning, där störst andel företag finns på Large Cap och minst andel på Small 

Cap. Gruppen som representerar en vd med en annan utbildningsbakgrund skiljer sig dock en 

aning där störst andel bolag finns på Mid Cap och minst andel på Small Cap. Till absoluta tal 

är dock denna grupp mindre än de två övriga vilket leder till att resultaten i procent blir mer 

extrema. Den totala fördelningen följer även den de två stora grupperna men med en 

utjämnande effekt från övrigt-gruppen. Detta skiljer sig dock från vårt ursprungurval (Se 

Tabell 3.1) där störst andel företag fanns på Mid Cap och minst andel på Small Cap, men 

skillnaderna är inte enorma. 

 

Att en större andel företag finns på Large Cap-listorna kan ha en betydelse som kan påverka 

uppsatsens resultat. De största bolagen har oftast ett större antal intressenter än de mindre, 

vilket kan leda till att incitamenten till att manipulera de visade resultaten kan vara förstärkta 

hos dessa. En medvetenhet kring detta är därmed viktigt att ha vid analys av undersökningens 

resultat. 

 

3.3 Avgränsningar 

Som tidigare nämnts finns det två kända sätt att manipulera resultaten, antingen genom 

kassaflödespåverkande aktiviteter eller genom att justera periodiseringarna. Att manipulera 

periodiseringar är idealiskt för företagen då periodiseringar baseras på uppskattningar och 

bedömningar som görs av företaget själv. Det är dock större risk att denna typ av 

manipulering blir uppmärksammad än användandet av kassaflödespåverkande aktiviteter 

(Bjurman & Weihagen, 2014). I denna studie har vi därför valt att endast undersöka 

resultatmanipulering via periodiseringar. 

 

Hambrick och Mason (1984) skriver att andra faktorer än bakgrunden har betydelse för vilka 

beslut en vd eller chef tar, ett exempel kan vara om rekryteringen har skett internt eller 

externt. I denna studie har vi dock valt att bortse från detta då det inte faller inom tidsramen 

för en kandidatuppsats och därför likställer vi intern- och extern rekrytering. 
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3.4 Modell 

Vi har valt att försöka skatta graden resultatmanipulering med hjälp av “The Modified Jones 

Model”. Denna modell är frekvent använd i tidigare studier (Matsunaga & Yeung, 2008; 

Jiang et al., 2013), och det finns studier som bevisar att denna modell är den mest effektiva i 

försök att skatta graden resultatmanipulering för företag (Bartov et al., 2001; Dechow et al 

1995; Cornett et al., 2008). Modellen innebär att totala periodiseringar delas upp i godtyckliga 

och icke-godtyckliga periodiseringar (Jiraporn & DaDalt, 2009). Huvudekvationen i modellen 

för studien blir därför: 

                                                                                                         

där: 

TA = totala periodiseringar (Total accruals) 

NDA = icke-godtyckliga periodiseringar (Non-discretionary accruals) 

DA = godtyckliga periodiseringar (Discretionary accruals) 

Vi kommer därefter att använda de godtyckliga periodiseringarna som ett mått för 

resultatmanipulering (Jiraporn & DaDalt, 2009). De totala periodiseringarna beräknas enligt 

formeln nedan. Vi använder data från bolagens balansräkningar. 

      

    
                             

      
 

där: 

∆CAt = Förändring i omsättningstillgångar (Change in current assets) 

∆CLt = Förändring i kortfristiga skulder (Change in current liabilities) 

∆Casht = Förändring i likvida medel (Change in cash and cash equivalents) 

∆STDt = Förändring i långfristiga skulder (Change in debt included incurrent liabilities) 

Dept = Avskrivnings- och amorteringskostnader (Depreciation and amortization expence) 

At-1 = Totala tillgångar i slutet av år t-1 (Total assets) 

(Dechow et al., 1995) 

 

När de totala periodiseringarna är beräknade för respektive företag och år delar vi upp dem i 

godtyckliga periodiseringar och icke-godtyckliga periodiseringar. De godtyckliga 

(2) 

(1) 
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periodiseringarna är skillnaden mellan de totala och de icke-godtyckliga periodiseringarna 

(Cornett et al., 2008) och beräknas enligt formeln nedan. 

 

          

där: 

TA= Totala periodiseringar (Total accruals) 

NDA= Icke-godtyckliga periodiseringar (Non-discretionary accruals) 

 

För att kunna beräkna de godtyckliga periodiseringarna enligt formeln ovan behöver vi först 

beräkna de icke-godtyckliga periodiseringarna, enligt formeln nedan. Vi kommer att, till 

skillnad från DeFond och Park (1997), att inkludera dummyvariabler i regressionen för att 

även ta hänsyn till vilken bransch företaget är verksamt i. Vi gör detta därför att vi endast 

kommer att utföra regressioner för varje år och inte för varje år och bransch. Vi använder 

dessa dummies eftersom periodiseringar kan vara drivna av både år och bransch och inte 

enbart av vilken utbildningsbakgrund vd:n har. Företagen är indelade i sex olika 

huvudgrupper för dess bransch, dessa är tillverkning och industri, informationsteknik, bank 

och finans, fastighet, handel och en övrig grupp. Varje enskild variabel i ekvationen divideras 

med företagets tillgångar för föregående år, detta gör det möjligt för oss att göra en rättvis 

jämförelse mellan företagen oberoende av dess storlek. 

 

      
 
 

 

    
   

 
 
             

    
   

 
 
    

    
          

där: 

  1,   2,   3 = Det skattade förhållandet mellan de oberoende och den beroende variabeln 

At-1 = Totala tillgångar i slutet av år t-1 (Total assets) 

∆REVt = Intäkter år t minus intäkter år t-1(Change in revenues) 

∆RECt = Nettofordran år t minus nettofordran år t-1 (Kundfordringar) (Change in net 

receivables) 

PPEt = Materiella anläggningstillgångar i slutet av år t (Gross property, plant and equipment) 

bransch = Representerar den dummyvariabel som tillhör respektive bransch 

(DeFond & Park, 1997) 

(4) 

(3) 
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  1,   2,   3 beräknas genom det skattade förhållandet mellan den oberoende och den beroende 

variabeln (Dechow et al., 1995). För att skatta förhållandet utförs en regression enligt formeln 

nedan. 

         

 

     (DeFond & Park, 1997) 

 

Ett negativt värde på de godtyckliga periodiseringarna tyder på inkomstminskande 

resultatmanipulering och ett positivt värde tyder på inkomstökande resultatmanipulering 

(Jiraporn & DaDalt, 2009). Vi kommer däremot att använda det absoluta värdet av de 

godtyckliga periodiseringarna i likhet med tidigare studier (Jiraporn & DaDalt, 2009; Cornett 

et al., 2008). Det absoluta värdet av de godtyckliga periodiseringarna används eftersom 

periodiseringar är något som efter en tid kommer att återföras och det absoluta värdet visar 

den totala existensen av resultatmanipulering (Cornett et al., 2008). Vi är inte intresserade av 

vilken riktning resultatmanipuleringen har, utan endast om den förkommer eller inte. 

 

Vi kommer att börja med att utföra en univariat analys för att analysera skillnader mellan våra 

tre undersökningsgrupper
1
. Vi kommer att analysera den deskriptiva statistiken både för 

urvalet och för periodiseringarna. I den deskriptiva statistiken för urvalet kommer vi att 

analysera och jämföra eventuella skillnader i antalet bolag, totala tillgångar, omsättning, 

skuldkvot, likvida medel och kundfordringar. I den deskriptiva statistiken för 

periodiseringarna kommer vi att jämföra och analysera eventuella skillnader för godtyckliga 

periodiseringar och det absoluta måttet godtyckliga periodiseringar för de tre olika 

undersökningsgrupperna. Jämförelsen kommer att ske både genom att se på skillnader mellan 

övrigt-gruppen och gruppen där vd:n antingen har en ekonomisk utbildning respektive 

ingenjörsutbildning, men även genom att jämföra de två senare grupperna med varandra. Vi 

kommer även att göra tre olika t-test för att statistiskt säkerställa om skillnaderna mellan 

grupperna är signifikanta. 

 

I linje med Jiraporn och DaDalt (2009) kommer vi att utföra en regressionsanalys för att 

undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan resultatmanipulering och vd:ns 

                                                           
1
 Denna typ av analys inom detta område stöds av tidigare studier som även de använt univariat analys för att 

undersöka skillnader mellan undersökningsgrupperna (Bartov et al., 2001; Jiraporn & DaDalt, 2009). 

(5) 
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utbildningsbakgrund. Den beroende variabeln i regressionen är godtyckliga periodiseringar 

och den oberoende variabeln är vd:n utbildningsbakgrund som ersätts av en dummyvariabel 

där 0 är övrigt-gruppen och 1 står för eftergymnasial ekonomiutbildning respektive 

eftergymnasial ingenjörsutbildning i de första två regressionerna. I den tredje regressionen där 

vi jämför ingenjörer med ekonomer kommer ekonomiutbildning att betecknas med 1 och 

ingenjörsutbildning med 0. Vi kommer att använda två kontrollvariabler i regressionen för att 

se om det kan finnas andra faktorer som påverkar resultatmanipuleringen. Våra 

kontrollvariabler kommer i enlighet med Jiraporn och DaDalt (2009) att vara totala tillgångar 

och skuldkvoten. Totala tillgångar används som uppskattning av storleken på företaget och 

som den naturliga logaritmen “Ln”. 

 

3.5 Operationalisering 

Personer med olika utbildningsbakgrund tenderar att ha olika psykologiska mönster och 

agerar olika i diverse situationer (Hambrick & Mason, 1984). En vd med finansiell bakgrund 

borde ha en djupare förståelse för de finansiella rapporterna eftersom de vet hur det fungerar 

och besitter kunskap inom ämnet. De har på så vis en annan synvinkel än en vd med annan 

erfarenhet och bakgrund (Matsunaga & Yeung, 2008). Studien som gjorts i Kina pekar på att 

vd:ar med finansiell erfarenhet tenderar att visa mer precisa resultat än dem utan erfarenhet av 

finansiering (Jiang et al., 2013). Studier visar att en vd med finansiell bakgrund eller som 

samtidigt innehar titeln som auktoriserad revisor är mindre benägen att manipulera resultaten 

via justering av periodiseringar (Matsunaga & Yeung, 2008; Mey & de Klerk, 2015). 

 

Som hjälp till att svara på studiens syfte, om det finns en skillnad i förekomsten av 

resultatmanipulering hos företag beroende på vd:ns utbildningsbakgrund, leder ovan nämnd 

teori och tidigare gjorda studier inom området först fram till följande hypotes: 

 

H1: En vd med eftergymnasial utbildning inom ekonomi tenderar att resultatmanipulera i en 

mindre utsträckning än en vd med en övrig utbildning. 

 

Tidigare studier har kommit fram till att en vd med finansiell bakgrund visar mer precisa 

resultat i företagens finansiella rapporter än en vd med annan bakgrund, och borde således 

manipulera resultaten i en mindre utsträckning. En vd med teknisk bakgrund kan antas ha 

annorlunda psykologiska mönster och kunskap än en vd med en annan bakgrund (Hambrick 
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& Mason, 1984; Martin, 2011). Ett eget antagande vi gör är att en person utbildad inom 

ekonomi har större förståelse och inblick i de finansiella rapporterna än en person med en 

ingenjörsutbildning. Då en vd med utbildning inom ekonomi antas manipulera i en mindre 

utsträckning än övriga vd:ar provas även denna hypotes: 

 

H2: En vd med eftergymnasial utbildning inom ekonomi tenderar att resultatmanipulera i en 

mindre utsträckning än en vd med en utbildning till ingenjör. 
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4. Resultat 

4.1 Univariat analys 

I Tabell 4.1 presenteras den deskriptiva statistiken för urvalet där vi jämför våra urvalsgrupper 

med hänsyn till antalet bolag, totala tillgångar, omsättning, skuldkvot, likvida medel och 

kundfordringar. De två senare är justerade med totala tillgångar. Vi undersökte och jämförde 

varje urvalsgrupp och variabels medelvärde för att utvärdera eventuella skillnader. 

Medianvärdet finns med i tabellen för att ge en ytterligare syn på fördelningen mellan 

grupperna. Vi utförde ett t-test för att statistiskt kunna säkerställa om skillnaderna mellan 

grupperna och respektive variabel är signifikanta. I t-testet jämförde vi först företagen med en 

vd med eftergymnasial ekonomiutbildning med övrigt-gruppen, sedan jämförde vi företagen 

med en vd med eftergymnasial ingenjörsutbildning med övrigt-gruppen. Den tredje 

jämförelsen gjordes mellan företag med en vd med eftergymnasial ekonomiutbildning och 

eftergymnasial ingenjörsutbildning. Den övre raden i kolumnerna för t-testen visar skillnaden 

i medelvärde samt anger signifikansnivån, den undre raden anger t-värdet för det utförda 

testet. 
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Tabell 4.1: Univariat analys för stickprovet 

Siffrorna på den övre raden i respektive cell visar medelvärdet och siffrorna inom parentes visar medianvärdet. I 

kolumnerna för t-test visas skillnaden i medelvärde samt signifikansnivå på övre raden och t-värdet på den 

undre. ”Ekonomi-Övrig” betecknar en jämförelse mellan företag med en vd med eftergymnasial 

ekonomiutbildning och övrigt-gruppen. ”Ingenjör-Övrig” betecknar en jämförelse mellan företag med en vd med 

eftergymnasial ingenjörsutbildning och övrigt-gruppen. ”Ekonomi-Ingenjör” betecknar en jämförelse mellan 

företag med en vd med eftergymnasial ingenjörsutbildning och eftergymnasial ingenjörsutbildning. Skuldkvoten 

beräknades som totala skulder dividerat med totala tillgångar. Signifikansnivån betecknas enligt följande: 

***=1%, **=5% och *=10%. 

 

 

(mdkr) 

 

Ekonomi-

utbildning 

 

Ingenjörs-

utbildning 

 

Övrig 

utbildning 

t-test 

Ekonomi-

Övrig 

Ingenjör-

Övrig 

Ekonomi- 

Ingenjör 

Antal företag 67 40 15  

Totala tillgångar 34, 64 

(5,15) 

17, 95 

(6,60) 

15,29 

(3, 98) 

19, 35*** 

2,664 

2, 66 

0,458 

16, 69*** 

– 3,036 

Omsättning 

 

21,78 

(3,31) 

18,90 

(5,47) 

9,8 

(2,53) 

11,95 ** 

2,443 

9,08** 

2,032 

2, 86 

– 0,634 

Skuldkvot 0,562 

(0,589) 

0,560 

(0,585) 

0,510 

(0,555) 

0,052* 

1,680 

0,049 

1,553 

0,002 

– 0,100 

             

                 
 

0,071 

(0,041) 

0,097 

(0,082) 

0,124 

(0,065) 

– 0,053** 

– 2,361 

– 0,027 

– 1,171 

– 0,026*** 

– 2,767 

              

                 
 

0,133 

(0,162) 

0,163 

(0,043) 

0,071 

(0,088) 

0,062*** 

4,163 

0,093*** 

6,813 

– 0,031** 

– 2,381 

 

Utifrån medelvärdena presenterade för respektive urvalsgrupp i Tabell 4.1 finner vi en 

skillnad mellan urvalsgrupperna. Företagen med en vd som innehar eftergymnasial 

ekonomiutbildning har större tillgångar, omsättning och kundfordringar justerat för tillgångar 

än övrigt-gruppen. Även skuldkvoten är högre för dessa företag. Likvida medel justerat för 

företagets tillgångar är däremot lägre än övrigt-gruppen. Alla dessa observerade skillnader är 

statistiskt signifikanta på de signifikansnivåer som Tabell 4.1 anger. Företagen med en vd som 

innehar eftergymnasial ingenjörsutbildning har även de större tillgångar än övrigt-gruppen 

men denna skillnad är inte statistiskt signifikant. Omsättningen och kundfordringar justerat 

för tillgångar är även de högre för denna grupp än för övrigt-gruppen och är statistiskt 

signifikanta. Skuldkvoten är högre än övrigt-gruppens skuldkvot, men denna skillnad är inte 
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statistiskt signifikant. Likvida medel justerat för tillgångar är lägre i ingenjörsgruppen än i 

övrigt-gruppen och är även den inte statistiskt signifikant. En anledning till att både företagen 

med eftergymnasial ekonomi- och ingenjörsutbildning har ett högre värde på de undersökta 

variablerna än övrigt-gruppen kan bero på att den största andelen i dessa företag befinner sig 

på Large Cap-listan och den största andelen för övrigt-gruppen återfinns på Mid Cap-listan (se 

Tabell 3.2). Företag på Large Cap-listan är företag med ett högt börsvärde och kan därför 

tänkas ha större tillgångar, omsättning osv. Detta kan förklara varför övrigt-gruppen har ett 

lägre värde på de undersökta variablerna än de två andra urvalsgrupperna. 

 

Vid en jämförelse mellan företag med en vd som innehar eftergymnasial ekonomiutbildning 

och företag med en vd som innehar eftergymnasial ingenjörsutbildning kan vi observera att 

företagen med en vd med eftergymnasial ingenjörsutbildning har lägre tillgångar men högre 

kundfordringar och likvida medel justerat för tillgångarna i företagen. Omsättningen och 

skuldkvoten är lägre, men dessa skillnader är inte statistiskt signifikanta. Denna skillnad kan 

inte förklaras av fördelningen på börslistan då fördelningen för dessa två grupper är liknande. 

Något som däremot kan förklara dessa skillnader kan vara vilken bransch företagen är 

verksamma i, eftersom vissa branscher kräver fler tillgångar och får på så vis ett högre värde 

på de totala tillgångarna medan andra branscher säljer mer på kredit vilket ökar 

kundfordringarna. Men detta är något vi i denna uppsats valt att inte undersöka närmre då vi 

inte studerar specifika branscher. 

 

I Tabell 4.2 presenteras resultaten för periodiseringarna. Här presenteras medelvärdet och 

medianen för godtyckliga periodiseringar och för det absoluta värdet av godtyckliga 

periodiseringar. Det absoluta värdet av godtyckliga periodiseringar likställs i denna studie 

med graden resultatmanipulering. Även här utförde vi t-test för respektive företag och 

variabel för att statistiskt kunna säkerställa om de skillnader vi finner är signifikanta. I ett t-

test jämförde vi först företagen med en vd med eftergymnasial ekonomiutbildning med övrigt-

gruppen, sedan jämförde vi företagen med en vd med eftergymnasial ingenjörsutbildning med 

övrigt-gruppen. Den tredje jämförelsen gjordes mellan företag med en vd med eftergymnasial 

ekonomiutbildning och eftergymnasial ingenjörsutbildning. Den övre raden i kolumnerna för 

t-testen visar skillnaden i medelvärde samt anger signifikansnivån, den undre raden anger t-

värdet för det utförda testet. 
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Tabell 4.2: Univariat analys för periodiseringar 

Siffrorna på den övre raden i respektive cell visar medelvärdet och siffrorna inom parantes visar medianvärdet. I 

kolumnerna för t-test visas skillnaden i medelvärde samt signifikansnivå på övre raden och t-värdet på den 

undre. ”Ekonomi-Övrig” betecknar en jämförelse mellan företag med en vd med eftergymnasial 

ekonomiutbildning och övrigt-gruppen. ”Ingenjör-Övrig” betecknar en jämförelse mellan företag med en vd med 

eftergymnasial ingenjörsutbildning och övrigt-gruppen.”Ekonomi-Ingenjör” betecknar en jämförelse mellan 

företag med en vd med eftergymnasial ingenjörsutbildning och eftergymnasial ingenjörsutbildning.  DA står för 

godtyckliga periodiseringar och |DA| betecknar det absoluta värdet på godtyckliga periodiseringarna. 

Signifikansnivån betecknas med * enligt följande: ***=1%, **=5% och *=10%. 

 Ekonomi-

utbildning 

 

Ingenjörs-

utbildning 

Övrig 

utbildning 

t-test 

Ekonomi- 

Övrig 

Ingenjör- 

Övrig 

Ekonomi- 

Ingenjör 

DA 0,035 

(– 0,001) 

0,136 

(0,003) 

0,016 

(– 0,036) 

0,019 

0,434 

0,12** 

2,349 

– 0,101** 

2,545 

|DA| 0,193 

(0,110) 

0,246 

(0,106) 

0,188 

(0,144) 

0,005 

0,165 

0,058 

1,536 

– 0,053* 

1,660 

 

I denna studie har vi valt att endast fokusera på de absoluta godtyckliga periodiseringarna 

(|DA|) då uppsatsens syfte är att studera resultatmanipuleringens förekomst, inte om den är 

positiv eller negativ. 

 

Vid jämförelsen mellan företag med en vd utbildad inom ekonomi och företag med en vd med 

en övrig utbildning kan vi observera en skillnad där de förstnämnda företagen har en något 

högre siffra gällande godtyckliga periodiseringar i absoluta tal än övrigt-gruppen. Denna 

observerade skillnad är inte statistiskt signifikant, därför gäller den endast för stickprovet och 

inte för hela populationen. Vi får därför förkasta H1, att en vd med eftergymnasial utbildning 

inom ekonomi tenderar att resultatmanipulera i en mindre utsträckning än en vd med en övrig 

utbildning. Det finns därmed ingen skillnad mellan dessa två gruppers grad av 

resultatmanipulering. Detta resultat är i likhet med studien av Jiang, Zhu och Huang (2013), 

som inte fann något samband mellan resultatmanipulering och om vd:n hade ekonomisk 

erfarenhet när de studerade periodiseringar. Varför denna skillnad inte är signifikant kan ha 

olika anledningar som diskuteras längre ned. 

 

Mellan företag där vd:n antingen har en ingenjörsutbildning eller en övrig utbildning kan vi 

även här identifiera en skillnad mellan stickproven där företag med en vd med 
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ingenjörsutbildning har en högre siffra på det absoluta värdet på de godtyckliga 

periodiseringarna än övrigt-gruppen. Inte heller denna skillnad är statistiskt signifikant. Det 

finns därmed ingen bevislig skillnad i graden resultatmanipulering mellan dessa två grupper.  

 

Anledningen till att vi inte får signifikanta resultat i de båda jämförelserna ovan kan bero på 

att vårt stickprov innehåller för få observationer då fler observationer hade gett en bredare 

bild av företagen. En alternativ förklaring till detta kan vara att det inte finns något statistiskt 

samband mellan dessa olika utbildningsbakgrunder och resultatmanipulering. Eftersom det är 

blandade branscher och inte specificerat i vårt urval kan detta vara något som påverkar då 

vissa branscher har större press på sig från intressenter än andra. 

 

Vid jämförelsen mellan företag med en vd med eftergymnasial ekonomiutbildning respektive 

eftergymnasial ingenjörsutbildning finner vi en statistiskt signifikant skillnad. Företagen med 

en vd som innehar ekonomiutbildning har en lägre siffra på det absoluta värdet av godtyckliga 

periodiseringar än gruppen företag som har en vd med ingenjörsutbildning. Vi finner därmed 

stöd för H2, att en vd med eftergymnasial utbildning inom ekonomi tenderar att 

resultatmanipulera i en mindre utsträckning än en vd med en utbildning till ingenjör. Dock är 

denna skillnad statistiskt signifikant på 10 % -nivån, vilket leder till ett minskat stöd för 

hypotesen. Detta resultat ligger i linje med tidigare studier av Matsunaga och Yeung (2008) 

och Mey och de Klerk (2015) som observerar att det är mindre sannolikt att en vd med 

erfarenhet av ekonomi manipulerar resultaten. 

 

Vid fördelningen på börslistorna i Tabell 3.2 kan vi se att fördelningen är snarlik mellan dessa 

två grupper. Vad som kan utläsas är att andelen företag på Large- och Mid Cap-listan för 

företag med en vd utbildad inom ekonomi är 73.14 % medan andelen företag på samma 

börslistor för företag med en vd utbildad i ingenjörsyrket är 82.5 %. Detta ger en skillnad på 

drygt 10 %. Ett företag på Large Cap och Mid Cap kan antas ha fler intressenter som har 

ögonen på företaget vilket leder till att företagen kan känna sig pressade att leverera resultat 

som ligger över förväntan. Att leverera resultat som gör intressenterna nöjda är inte alltid fullt 

möjligt och en möjlig konsekvens av detta är att företag då tar till resultatmanipulering i sitt 

försök att imponera på företagets intressenter. Andelen på Large- och Mid Cap är större i 

företagen med en vd med ingenjörsutbildning och detta kan vara en förklaring till varför 
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denna grupp företag tenderar att manipulera resultaten mer än de företag som har en vd med 

ekonomiutbildning. 

 

Bjurman och Weihagen (2014) förklarar att justering av resultatet via periodiseringar inte sker 

i lika stor utsträckning som förr. Företagen är idag under en allt striktare granskning från dess 

revisorer vilket leder till att användandet av denna typ av manipulation skulle öka kostnaderna 

för företaget i fråga. Eftersom en vd utbildad inom ekonomi kan antas ha större inblick och 

förståelse för de finansiella rapporterna kan dessa även antas ha större respekt för de lagar och 

regler som finns på området. Att manipulera resultaten via periodiseringar bryter inte mot 

svensk lag, men kanske kan det vara så att de moraliska reglerna slår in och vd:n gör vad 

denne tidigare i sin utbildning lärt sig är rätt och följer vad som anses vara god 

redovisningssed. En anledning till detta kan vara för att inte hamna i konflikt med kolleger 

inom samma yrkeskategori och bryta mot inlärda principer. Detta beteende kan tänkas vara 

svagare hos en ingenjörsutbildad vd då denne inte har samma kunskap inom området och 

känner sig lika pressad att följa god redovisningssed vad gäller de finansiella rapporterna. 

Detta kan förklara varför en vd med ingenjörsutbildning manipulerar resultaten mer än en vd 

med ekonomiutbildning gör. 

 

En ytterligare förklaring till varför vd:ar med ingenjörsutbildning tenderar att manipulera 

resultaten mer än en vd utbildad inom ekonomi kan vara att deras beteende och psykologiska 

mönster skiljer sig åt. Som tidigare nämnts i teorin har en person med teknisk utbildning 

andra psykologiska mönster än en person utbildad inom ett annat område. Detta har ett 

samband med diskussionen i stycket ovan, eftersom en person får intryck och erfarenheter 

både från sin utbildning och från sin omgivning. Årsredovisningslag 2 kap. 3§ fastslår att 

företagen ska uppvisa en rättvisande bild av företaget gentemot intressenter. Som tidigare 

nämnts ger dock denna lag utrymme för fri tolkning då begreppet rättvisande inte förklaras 

närmre. Denna fria tolkning leder till att företagen och vd:arna ensamma får avgöra vad som 

är en rättvisande bild av företaget. Eftersom dessa vd:ar med två olika utbildningsbakgrunder 

kan antas bete sig olika och ha olika psykologiska mönster kan de även antas tolka denna lag 

på olika vis. I den grupp där vd:arna har en ingenjörsutbildning kan de tänkas ha en mer bred 

tolkning av begreppet rättvisande och på så vis förekommer det mer resultatmanipulering i 

denna grupp. I den andra gruppen, med ekonomiutbildade vd:ar, kan vd:arna ha en snävare 

uppfattning av vad en rättvis bild av företaget egentligen är. 
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Lagar och regler i Sverige kring redovisning är principstyrda vilket betyder att det finns 

utrymme till egen tolkning. Agentteorin anger att företagets aktieägare vill ha en vd som 

agerar i samma riktning som deras intresse, eftersom det annars kan leda till problem då vd:n 

agerar i eget intresse istället för företagets och aktieägarnas intresse. Det finns ett flertal 

områden vd:n har en betydande roll inom i sin arbetsroll, men när det kommer till valet kring 

periodiseringar i redovisningen är vd:n den person inom företagets ledning som har en 

avgörande roll (Mey & de Klerk, 2015). Gällande ekonomin och resultatmanipulering visar 

våra resultat att en vd med ekonomiutbildning faktiskt tenderar att manipulera resultaten i en 

mindre grad än en vd med ingenjörsutbildning. I valet kring periodiseringar kan en vd med en 

ekonomiutbildning därför agera mer i aktieägarnas intresse än en vd med ingenjörsutbildning 

i och med sin djupare förståelse för finansiella rapporter och följande av principer. Inom andra 

områden kan det te sig annorlunda, men särskilt när fokus ligger på ekonomi kan en vd med 

ekonomiutbildning göra att agentkostnaderna i företagen blir så låga som möjligt. 

 

4.2 Regressionsanalys 

I Tabell 4.3 visas resultatet från regressionsanalysen som utfördes för att dels studera om det 

finns ett statistiskt samband mellan resultatmanipulering och vd:ns utbildningsbakgrund, dels 

för att se om det kan finnas andra faktorer som påverkar resultatmanipuleringen. Den 

beroende variabeln i modellerna är resultatmanipulering och den oberoende variabeln är vd:ns 

utbildningsbakgrund. Vi använde oss även av två ytterligare kontrollvariabler, totala 

tillgångar och skuldkvot för att se om dessa kunde ha ett samband med 

resultatmanipuleringen. Vd:ns utbildningsbakgrund ersattes av en dummyvariabel i 

regressionen, där eftergymnasial ekonomi- eller ingenjörsutbildning betecknas 1 och övrig 

utbildning betecknas 0 i de två första regressionerna. I den tredje regressionen betecknas 

eftergymnasial ingenjörsutbildning med 0 och eftergymnasial ekonomiutbildning med 1. Den 

övre raden i cellerna visar sambandet och den undre raden visar p-värdet. 
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Tabell 4.3: Regressionsanalys 

   är beteckningen för förklaringsgraden. |DA| betecknar det absoluta värdet på godtyckliga periodiseringarna. 

Skuld kvoten beräknades som totala skulder dividerat med totala tillgångar. Den övre raden i cellerna visar 

sambandet och den undre raden visar p-värdet. Signifikansnivån betecknas med * enligt följande: ***=1%, 

**=5% och *=10%. 

 Ekonomi (1)- 

Övrigt (0) 

Ingenjör (1)- 

Övrigt (0) 

Ekonomi (1)- 

Ingenjör (0) 

 |DA| 

Utbildning 0,0108 

0,821 

0,1152* 

0,057 

– 0,1023*** 

0,006 

Ln (Totala tillgångar) – 0,1032 

0,174 

0,0015 

0,812 

0,0121*** 

0,001 

Skuldkvot 0,0052 

0,242 

– 0,0053 

0,974 

– 0,0964 

0,286 

   2,0 % 10,5 % 7,5 % 

 

Förklaringsgraden för dessa tre regressioner i Tabell 4.3 ovan är relativt låg. Därför bör dessa 

resultat tolkas med en viss försiktighet. Värt att påpeka är att förklaringsgraden för denna 

studie är högre än förklaringsgraden i en liknande studie (Jiraporn & DaDalt, 2009).  

 

I de första två regressionerna kan vi utläsa ett positivt samband mellan utbildningsbakgrunden 

och måttet på resultatmanipulering, detta visar att ekonomiutbildade och ingenjörsutbildade 

vd:ar tenderar att manipulera i större utsträckning än övrigt-gruppen. I den första regressionen 

finner vi ett negativt samband mellan totala tillgångar och resultatmanipulering vilket tyder på 

att manipuleringen minskar med företagets storlek. Sambandet mellan skuldkvoten och 

resultatmanipuleringen är positivt, det tyder på att manipuleringen ökar med skuldkvoten. I 

den andra regressionen är resultaten det motsatta, manipuleringen ökar med företagets storlek 

och minskar när skuldkvoten ökar. Vi kan utläsa att de flesta resultaten inte är statistiskt 

signifikanta, därför läggs ingen vikt vid dessa resultat. 

 

 I den tredje regressionen finner vi ytterligare stöd för H2, att en vd med eftergymnasial 

utbildning inom ekonomi tenderar att resultatmanipulera i en mindre utsträckning än en vd 
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med en utbildning till ingenjör. Vi observerar ett negativt samband mellan vd:ns utbildning 

och det absoluta måttet på resultatmanipulering (|DA|), detta samband tyder på att det sker 

mindre resultatmanipulering i företag med en vd med ekonomiutbildning än i företag med en 

vd med ingenjörsutbildning. Sambandet med totala tillgångar (Ln) är positivt vilket tyder på 

att resultatmanipuleringen ökar med företagets storlek. Detta kan få sin förklaring från 

agentteorin. Agenter har, inom incitamentsprogram för att agera mer i principalens intresse, 

sin lön kopplad till en bonus som är baserad på företagets prestation. Då en vd arbetar i ett 

större företag har denne därför möjlighet till en större egen vinning vid manipulering av det 

redovisade resultatet. Sambandet mellan skuldkvot och resultatmanipulering är negativt vilket 

tyder på att resultatmanipuleringen minskar när skuldkvoten ökar. Det finns dock ingen 

statistisk signifikans för detta samband, därför gäller detta resultat endast för stickprovet och 

inte hela urvalet. Det är därmed fler faktorer än vd:ns utbildningsbakgrund som påverkar 

resultatmanipuleringen. 

 

De resultat vår studie indikerar är att en vd med utbildning inom ekonomi tenderar att 

manipulera resultaten i mindre utsträckning än en vd med ingenjörsutbildning. Att en vd 

utbildad inom ekonomi kan antas manipulera resultaten i mindre utsträckning tyder på att 

dessa företags finansiella rapporter kan uppfattas som mer pålitliga, om siffrorna i dessa inte 

blivit justerade i lika hög grad som om vd:n skulle haft en ingenjörsutbildning. Intressenterna 

kan därför känna sig säkrare på att de resultat dessa företag visar verkligen stämmer, vilket i 

sin tur gör att intressenterna kan känna sig säkrare att de beslut de tar är fattade på rättvisa 

grunder. 

 

4.3 Studiens trovärdighet 

Vi är medvetna om att användandet av studier från andra länder inte kan användas fullt ut för 

att dra generella slutsatser. Graden av resultatmanipulering kan ha andra förklaringar än 

endast vd:ns bakgrund och erfarenheter. Skillnader hos svenska företag gentemot företag i 

andra länder kan till exempel bero på skillnader i rådande redovisningsregler. I USA är 

flexibiliteten i finansrapportering begränsad i och med att U.S. GAAP är regelstyrt. IFRS i 

Europa är mer principstyrt och lämnar således utrymme till att påverka hur de finansiella 

rapporterna utformas (Bjurman & Weihagen, 2004). 
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Det finns en del kritik mot att mäta resultatmanipulering då modellerna inte anses tillräckligt 

pålitliga för att kunna skatta resultatmanipulering (Healy & Wahlen, 1999). I denna studie har 

vi dock valt den modell som anses mest effektiv och pålitlig, och det är även denna modell 

som är mest frekvent använd världen över i liknande studier med målet att försöka skatta 

graden resultatmanipulering i bolagen (Dechow et al., 1995). 
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5. Slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en skillnad i förekomst av 

resultatmanipulering hos företag beroende på vd:ns utbildningsbakgrund. Ett ytterligare syfte 

med studien är att analysera vad dessa eventuella skillnader kan bero på. 

 

För att skatta resultatmanipulering inom företag har vi urskiljt mängden godtyckliga 

periodiseringar från de totala periodiseringarna hos företag enligt “The Modified Jones 

Model”. Företagen i vårt urval har en omsättning på över 500 000 tkr och är börsnoterade i 

Sverige på listorna Small Cap, Mid Cap och Large Cap. 

 

Vi finner ingen statistiskt signifikant skillnad av förekomst av resultatmanipulering vid 

jämförelsen mellan företag med en vd med ekonomiutbildning och företag med en vd med en 

övrig utbildning. Detta medför att vi får förkasta H1, en vd med eftergymnasial utbildning 

inom ekonomi tenderar att resultatmanipulera i en mindre utsträckning än en vd med en övrig 

utbildning. Detta resultat stöds av tidigare studier, Jiang, Zhu och Huang (2013) fann inte 

något samband på graden manipulering beroende på om vd:n har en bakgrund inom ekonomi 

eller inte när det gäller periodiseringar, men istället då manipulationen sker via 

kassaflödespåverkande aktiviteter. Vi finner dock en statistiskt signifikant skillnad gällande 

resultatmanipulering mellan företag där vd:n har en ekonomi- respektive ingenjörsutbildning. 

Detta samband är dock signifikant på en 10 % -nivå vilket ger ett svagare stöd för vår 

hypotes. Våra resultat antyder att en vd med ekonomiutbildning tenderar att manipulera 

resultaten i mindre utsträckning än en vd med ingenjörsutbildning. Dessa resultat ger oss stöd 

för H2, att en vd med eftergymnasial utbildning inom ekonomi tenderar att resultatmanipulera 

i en mindre utsträckning än en vd med en utbildning till ingenjör. Vi finner även stöd för detta 

i tidigare studier där Matsunaga och Yeung (2008) och Mey och de Klerk (2015) menar att en 

vd med ekonomisk bakgrund tenderar att manipulera de redovisade resultaten i en lägre grad 

än en vd med annan bakgrund. Detta ger oss ett svar på syftet, att det finns en skillnad i 

förekomsten av resultatmanipulering beroende på vd:ns utbildningsbakgrund. 

 

Vid ett litet urval som vår undersökning består av är det inte möjligt att dra en generell 

slutsats för en hel population. Värt att påpeka är dock att uppsatsen ändå kan bidra med en 

ytterligare insikt kring ämnet. Även om ett flertal av våra resultat inte visar ett statistiskt stöd 

för H1 och endast ett svagt stöd för H2, kan en förståelse kring vd:ns bakgrunds betydelse 

vara viktig vid beslut gällande investeringar i företag. Med stöd för H2 kan det antas att för 
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företag där vd:n har en ekonomisk utbildning kan investerare och andra intressenter i större 

utsträckning lita på att de redovisade resultaten är mer sanna och att de visar en mer rättvis 

ekonomisk bild, i relation till om vd:n har en ingenjörsutbildning. 
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6. Förslag till framtida studier 
Periodiseringar kan ske redan på en lägre nivå i företaget innan vd:n får tillgång till 

informationen. Att endast studera vd:ns påverkan på manipuleringen ger oss tyvärr inte hela 

bilden av resultatmanipulering då det inte endast är vd:n som har hela makten för sig själv. Att 

studera hela ledningen hade gett en mer rättvis bild av resultatmanipuleringen inom bolagen 

då de oftast samarbetar i team och tar beslut tillsammans inom gruppen (Hambrick & Mason, 

1984). 

 

Det kan finnas ett antal olika faktorer som påverkar resultatmanipuleringen såsom om vd:n är 

rekryterad externt eller internt, vd:ns ålder eller den finansiella positionen (Hambrick & 

Mason, 1984). I denna uppsats studerades endast variabeln utbildning men vi är väl medvetna 

om att andra förklaringar till manipulering av resultatet finns, därför är ett förslag till framtida 

studier att titta på en eller flera andra variabler som kan tänkas ha en påverkan. Om utbildning 

är det spår som ska studeras kan det även vara intressant att studera en annan 

utbildningsbakgrund än just de två som undersöktes i denna studie för att sedan jämföra med 

våra resultat. Utbildningsbakgrundens betydelse kan också undersökas hos andra delar i ett 

företag såsom hos styrelsen. Att rikta in sig på företag inom en specifik bransch eller jämföra 

företag inom två olika branscher är även något som skulle kunna studeras, för att undersöka 

skillnader i resultatmanipulering.  

 

Vårt urval i denna studie anser vi är relativt stort men ett förslag till framtida studier för att ha 

möjligheten att kunna dra mer generella slutsatser eller få en bättre bild av resultatet är att 

välja ett ännu större urval och studera flera år. I denna studie valde vi att endast studera 

resultatmanipulering via justering av företagets periodiseringar. Ett annat förslag till framtida 

studier är därför att även studera kassaflödespåverkande aktiviteter för att studera om det finns 

någon skillnad mellan de två olika alternativen att manipulera resultaten på ett lagligt sätt. Ett 

alternativ kan även vara att endast rikta in sig på kassaflödespåverkande aktiviteter och sedan 

jämföra med resultaten från denna studie för att analysera eventuella skillnader eller likheter. 
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