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Sammanfattning 
 

Examensarbetets titel: Kapitalstrukturens inverkan på Earnings Management i svenska  
  börsföretag 
 
Seminariedatum:  2008-01-16 
 
Ämne/kurs:  FEKP01, Examensarbete på Magisternivå, Finansiering,  
  15 akademiska poäng (ECTS), Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 
 
Författare:  Jenni Pietilä, André Weich 
 
Handledare:  Maria Gårdängen 
 
Fem nyckelord:  Earnings management, Kapitalstruktur, Paneldata, Accruals,  
  Discretionary Accruals    
 
Syfte:  Syftet med examensarbetet är att tillföra ny kunskap inom den  
  svenska earnings management forskningen genom att undersöka  
  kapitalstrukturens eventuella korrelation med earnings management. 
 
Metod:   Uppsatsen har en kvantitativ metodansats, paneldata   
  regressionsanalys används för att genomföra studien.  
 
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen grundar sig i tidigare forskning på earnings management 
  området. Vidare prövas Debt-to-Equity teorin mot den svenska  
  marknaden 
 
Empiri:   Den empiriska undersökningen utgår från 231 företag listade på den 
  svenska börsen under tidsperioden 2003-2007. En negativ korrelation 
  konstateras mellan earnings management och kapitalstruktur 
 
Slutsatser:  Efter känslighetsanalyser i form av urvalsreduktion samt OLS- 
  regression för varje år, konstateras att sambandet mellan  
  kapitalstruktur och earnings management ej kan anses vara statistiskt 
  signifikant. Den negativa tendensen förklaras med ny   
  redovisningslagstiftning samt ökad kontroll från kreditgivare. 
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Summary 
 

Title:   Capital Structure and its impact on Earning Management 
 
Seminar date:  2008-01-16 
 
Course:   FEKP01, Master Thesis in Business Administration, Finance,  
  15 ECTS credits, School of Management and Economics, Lund  
  University  
 
Authors:   Jenni Pietilä, André Weich 
 
Advisor:   Maria Gårdängen 
 
Five key words: Earnings Management, Capital structure, Panel Data,  Accruals  
  Discretionary Accruals, 
 
Purpose:   The purpose of this thesis is to contribute to the Swedish  
  earnings management research by examining possible  
  correlation between capital structure and earnings management.  
 
Methodology:  A quantitative approach is used throughout the thesis.  
  Regression analysis is used on panel data in order to conduct the  
  study. 
 
Theoretical perspectives:  The thesis follows previous studies and research conducted on  
  earnings management. The Debt-to-Equity hypothesis is tested on the 
  Swedish market. 
 
Empirical foundation: The empirical investigation is based on a total of 231 companies  
  listed on the Stockholm Stock Exchange between the years 2003- 
  2007. A negative correlation between capital structure and earnings 
  management is found.  
 
Conclusions: After conducting sensitivity analysises in the form of sample  
  reduction and OLS regressions for each year, it is determined that the 
  correlation is not statistically significant. The negative tendency is  
  explained by newly implemented accounting laws and increased  
  monitoring.  
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1. Inledning 
I kapitlet introduceras ämnet earnings management. Kapitlet presenterar undersökningens bakgrund 
som därefter följs av problemdiskussion, problemformulering, syfte, avgränsningar, målgrupp och 
definition av centrala begrepp. 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Earnings management (EM) är ett hett omdiskuterat ämne alltsedan företag som Enron och 

Worldcom gjorde det plågsamt uppenbart hur lätt det är att styra finansiella resultat i önskvärd 

riktning. Även om dessa ekonomiska härdsmältor må vara undantagsfall visar tidigare 

forskningsmaterial inom att earnings management förekommer i ganska stor utsträckning, så 

även i Sverige (Leuz et al, 2003; Chih et al, 2008; Mattson et al, 2007). Earnings 

management är något som påvisats av ekonomiska katastrofföretag som Invest, Trustor, och 

inte minst Prosolvia som i det närmaste var ett skolboksexempel på resultatmanipulering i 

form av vinstuppskrivning (Andersson et al, 2004). Trots dessa uppmärksammade skandaler 

finns det förvånansvärt få svenska uppsatser och artiklar som behandlar ämnet.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det första man slås av inom earnings management forskningen är svårigheten att få fram 

entydiga resultat. Det land som har upplevt de mest omtalade resultatmanipuleringarna i 

modern tid, USA, är det land där företag anses vara minst benägna att använda sig av earnings 

management enligt vissa undersökningar (Leuz et al, 2003). Gemensamt för nästan all 
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kvantitativ forskning på området är användningen av accruals1, och framför allt discretionary 

accruals2. Denna grund lades av Jones (1991) och är något som diskuteras senare i 

examensarbetet. Ett antal undersökningar har gjorts med syfte att jämföra earnings 

management mellan olika länder (Leuz et al, 2003; Battacharya et al, 2002; Othman et al, 

2006). Sverige är en del av dessa undersökningar, men det finns begränsat med forskning som 

har fokuserat enbart på företag noterade på den svenska börsen. Sverige nämns som en 

variabel i ett makroperspektiv och Leuz et al (2003) räknar in Sverige i ett cluster av länder 

och beräkningarna räknas på Sverige som helhet. Ett undantag presenterades nyligen av 

Mattsson et al (2007) där författarna konstaterar betydande förekomst av earnings 

management i Sverige. Även om denna undersökning är stort steg framåt finns det fortfarande 

hål i forskningen. Mer ingående earnings management undersökningar av den svenska 

marknaden är behövligt. Huvudämnet för examensarbetet är förhållandet mellan 

kapitalstruktur och earnings management då det är en variabel vars resultat är intressant även 

utanför den akademiska världen. Frågan om kapitalstrukturens relevans för earnings 

management har varit en ganska frekvent undersökt variabel utomlands med varierande 

resultat. Mycket forskning på området utgår från Watts et al (1986) resonerande. Iqbal et al 

(2008) undersöker brittiska företag och konstaterar i enlighet med Watts et al’s (1986) 

argumenterande en positiv korrelation mellan hög skuldsättningsgrad och användande av 

earnings management. Rodriguez et al (2006) finner liknande resultat vid en undersökning av 

den spanska marknaden och liknande resultat finnes även vid andra nationella jämförelser 

(Defond et al, 1994; Sweeney, 1994). Det finns dock även motsatta resultat som pekar på en 

negativ korrelation mellan skuldsättningsgrad och earnings management (Becker et al, 1998, 

Chung et al, 2005) där författarnas resonemang innefattar att ökad kontroll från långivare 

försvårar earnings management. De olika resultaten är intressanta och kan möjligen förklaras 

av nationella skillnader i redovisningsseder och lagstiftning. Ett för oss intressant inslag är 

Glaums (2004) artikel som behandlar den tyska marknaden. Då svensk och tysk 

redovisningssed är liknande (Smith, 2006) kan det möjligen ge oss en fingervisning av 

förväntade resultat. Även Leuz (2003) drar paralleller mellan den svenska och tyska 

företagsmiljön.  
                                                             
1 Accruals är de kostnader och intäkter som kan flyttas i tid genom periodiseringar, se kap 1.7.2  

2 Discretionary Accruals är den andelen accruals som ej går att förklara, d.v.s. potentiell EM, se kap 1.7.4  
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Efter genomgång av tidigare forskning anser vi att uppsatsen är av akademiskt intresse med 

hänsyn till den skrala tillgång av earnings management forskning som behandlar den svenska 

marknaden. Det faktum att det nyligen konstaterats statistiskt säkerställd användning av 

earnings management i Sverige (Mattsson et al, 2007) vidare legitimerar undersökningen. 

Resultat kan även vara intressant ur investerarsynpunkt då eventuell korrelation mellan 

earnings management och kapitalstruktur är till hjälp vid riskbedömning. 

 

1.3 Problemformulering  
 

Genom att applicera tre olika beräkningsmodeller för earnings management är vår intention 

att finna den modell som anses mest robust. Därefter implementeras utvald modell för att 

besvara uppsatsens forskningsfråga; Står ett samband att finna mellan kapitalstruktur och 

användande av earnings management bland företag som är listade på OMX Stockholm?  

 

1.4 Syfte  
 

Syftet med examensarbetet är att tillföra ny kunskap inom den svenska earnings management 

forskningen genom att undersöka kapitalstrukturens eventuella korrelation med earnings 

management. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Undersökningen avgränsas till företagen på OMX Stockholm Large-, Mid- och Small-Cap. 

Avgränsningen till OMX Stockholm görs på grund av att endast den svenska marknaden 

undersöks. Den undersökta tidsperioden omfattar åren 2003 – 2007 för att en så aktuell 

tidsperiod som möjligt ska kunna undersökas. Banker och finansiella institutioner exkluderas 



 

9 

 

från undersökningen i enlighet med tidigare forskning (Leuz, 2003; Alcarria, 2004) då de 

lyder under en annan redovisningsstandard (Mattson et al, 2006). 

 

1.6 Målgrupp 
 

Uppsatsen riktar sig framförallt till individer med ett intresse för finans, och earnings 

management i synnerhet, såväl inom den akademiska världen som utanför densamma. 

Uppsatsens disposition är medvetet upplagd på ett relativt enkelt och förklarande sätt i syfte 

att göra den mer lättillgänglig.  Även om definitioner och förklaringar av begrepp presenteras 

genom uppsatsen är finansiella och statistiska förkunskaper att rekommendera för full 

förståelse. 

 

1.7 Definitioner 
 

Av publicerade böcker och artiklar på earnings management området är lejonparten skrivna 

på engelska. Även om examensarbetet skrivs på svenska görs bedömningen att det ej finns 

adekvata översättningar för samtliga termer inom området. Vidare är risken för missförstånd 

överhängande vid en jämförelse med tidigare publikationer. Av dessa anledningar väljer vi att 

förklara frekvent förekommande uttryck då tillfredställande översättningar ej finns att tillgå. 

På ovannämnda vis hoppas vi dels att hjälpa den oinvigde läsaren, men också att legitimera 

vår lingvistiskt tveksamma språkblandning som en konsekvens av detta förekommer i vissa 

passager i undersökningen. 

 

1.7.1 Earnings Management (EM) 
 

Det finns många definitioner på earnings management, ofta beroende av författarens syn på 

legitimiteten av densamma. En definition presenteras av Healy et al (1999) som förklarar 
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earnings management som det förfarande när företagsledningen utövar sitt inflytande över 

redovisningen för att strukturera om transaktioner så att redovisningen uppnår den bild som 

eftersträvas. Vidare menar Healy et al (1999) att detta sker med intentionen att vilseleda yttre 

intressenter i företaget eller för att uppnå gränser för kontrakt som bygger på finansiella 

resultat. Det sistnämnda är något som senare testas med utgång från Debt-Covenant hypotesen 

(Watts et al, 1986). Även om earnings management kan översättas till resultatmanipulering 

väljer vi att genom hela examensarbetet använda det engelska uttrycket, då vi anser att 

earnings management har en betydligt mer neutral klang än det negativt associerade ordet 

resultatmanipulering. Något som poängteras väldigt sällan men som vi tycker bör nämnas är 

att earnings management inte är synonymt med lagbrott, även om etiken i förfarandet kan 

ifrågasättas. 

 

1.7.2 Accruals 
 

Accruals är kostnader och intäkter där möjlighet finns att flytta dessa mellan 

räkenskapsperioder, alltså genom periodisering. 

 

1.7.3 Total Accruals (TA) 
 

Total accruals kan definieras som skillnaden mellan årets resultat och rörelseresultatet i ett 

företag (Healy et al, 1999). Total accruals består av de nedan nämnda nondiscretionary 

accruals och discretionary accruals och TA som helhet är ej en användbar proxy för earnings 

management.  

 

1.7.4 Nondiscretionary accruals (NDAC) 
 

Nondiscretionary accruals är den del av total accruals som förklaras av variablerna som ingår 

i beräkningsmodellen. NDAC fungerar ej som proxy för earnings management.  
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1.7.5 Discretionary Accruals (DAC) 
 

Discretionary accruals är den del av total accruals som ej går att förklara med 

beräkningsmodellens variabler. Genom en regression av total accruals mot företagsspecifika 

variabler som agerar som proxy för nondiscretionary accruals, får man fram den andel av total 

accruals som ej går att förklara (Healy, 1999). Residualerna är identiska med discretionary 

accruals och används i sin tur som proxy för earnings management.  
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2. Metod  
I kapitlet presenteras undersökningens forskningsansats, insamling av data, reliabilitet och 

validitet. 

 

 

 

 

2.1 Forskningsansats  
 

Vid kvantitativa undersökningar är den positivistiska metoden ett naturligt val då empiri och 

resultat mäts i siffror. En positivistisk metod involverar en ”objektiv verklighet som kan 

studeras med objektiva metoder och mått” (Jacobsen, 2002, s.38). Examensarbetet använder 

sig av vetenskapliga artiklar om tidigare forskning som referenser och stöttepelare. Vidare 

testas empiriska resultat mot tidigare teorier på området. Arbetet har således en deduktiv 

ansats. En stor del av kritiken som framförs mot de deduktiva ansatserna är risken att påbörja 

en datainsamling med ett subjektivt utgångsläge där empirin, medvetet eller omedvetet, väljs 

ut för att passa förväntade resultat (Jacobsen, 2002). Det faktum att vi arbetar med ett 

kvantitativt urval, gör att även vi är utsatta för denna risk. Då tidigare forskning på området 

har spretar åt olika håll (Becker et al, 1998; Chung et al, 2005 vs Defond et al, 1994; 

Sweeney, 1994) går vi dock in med öppna sinnen och kan inte på förhand säga vilka resultat 

som förväntas. Genom att vara medvetna om risken som föreligger vid en deduktiv ansats 

hoppas vi därmed kunna minska risken för subjektivitet. 
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2.2 Insamling av data  
 

Undersökningen kommer enbart att fokusera på företag noterade på de svenska börslistorna. 

Listan över de företag som är noterade på OMX Stockholm inhämtar vi från OMX hemsida 

(www.omx.com). Listan är uppdaterad senast den 30 september 2008. För att undvika 

överlevnads-bias har vi även valt att inkludera företag som har avnoterats under den 

tidsperiod som vi väljer att undersöka. Även denna information hämtas via OMX hemsida.  

 

För att räkna ut de värden som används som proxy för earnings management, samt till våra 

förklaringsvariabler; kapitalstruktur, förändring i skuldsättningsgrad och företagsstorlek 

behövs finansiell data från berörda företags balans- och resultaträkningar. Då detta klassas 

som sekundärdata är insamlingskällan mycket viktig. Databasen Datastream har konsekvent 

använts för att inhämta finansiella rapporter. Datastream är en av världens största finansiella 

databaser, enligt producenten (www.datastream.com). Med tanke på de åtskilliga universitet 

som har prenumerationer på Datastream, däribland Lunds universitet, ser vi Datastream som 

en erkänd källa för inhämtning av sekundärdata. En stor fördel med metoden för 

datainsamling är att finansiella rapporter för avnoterade företag fortfarande finns att tillgå, 

vilket avhjälper tidigare nämnda överlevnads-bias. 

 

 

2.3 Reliabilitet  
 

Det finns många sätt att definiera reliabilitet. Enkelt uttryckt handlar reliabiliteten i en 

undersökning om att undersökningen ska vara gjord på ett trovärdigt sätt. Ett mer vanligt 

förekommande synsätt är att om andra individer skulle upprepa undersökningen, skulle 

resultatet bli liknande (Jacobsen, 2002). I en kvantitativ undersökning skall alltså mätfel och 

subjektiva tolkningar minimeras. Som förklaras i tidigare avsnitt anses källan av 

sekundärdata som tillförlitlig. Skulle andra människor försöka återskapa urvalet skulle de 

med stor sannolikhet få liknande resultat som skulle vara rättvisande. Vad som därmed kan 

diskuteras här i samband med reliabilitet är vår analys och val av undersökningsmetod. Då vi 
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väljer bland flera beräkningsmodeller finns det därmed en uppenbar risk att senare 

undersökningar på samma ämne skulle få skiljande resultat. Detta är något vi är ytterst 

medvetna om och vi kommer argumentera för våra val senare under kapitlet 

undersökningsmetod. 

 

 

2.4 Validitet 
 

Jacobsen (2002) delar upp begreppet validitet i två komponenter, intern giltighet och 

relevans, samt extern giltighet och relevans. Intern giltighet handlar som namnet antyder om 

undersökningen verkligen mäter det som tanken är att mäta eller om eventuella resultat kan 

bero på andra variabler. För oss är detta en högst väsentlig punkt då vi har valt att inrikta oss 

på ett så pass abstrakt ämne som earnings management. Det faktum att earnings management 

är en bokföringsmässig åtgärd gör att exakta siffror på earnings management ej finns att tillgå 

i form av sekundärdata. Lika mycket som det gör ämnet intressant, lika mycket ökar det 

svårigheten att få konkreta resultat. Beräkningsmodeller på området är konstruerade för 

sekundärdata för att få fram discretionary accruals, som i sin tur används som en proxy för 

earnings management. Förfarandet är värt att diskuteras och kommer följaktligen diskuteras 

mer i detalj i kapitlet om undersökningsmetod. 

 

Extern giltighet och relevans kan sägas vara ett mått på undersökningens möjlighet till 

överförande till andra sammanhang (Jacobsen, 2002). Arbetet utför i det närmaste en 

totalundersökning av den svenska marknaden, om man bortser från de mindre etablerade 

marknaderna. Således bör den externa giltigheten vara mycket god mot andra undersökningar 

av den svenska marknaden. Då vi följer en deduktiv ansats baserad på internationella 

publikationer kan metoden sägas vara väldigt generaliserbar oavsett geografisk marknad. Vad 

resultaten anbeträffar kan den externa giltigheten diskuteras i ett internationellt perspektiv på 

grund av markanta skillnader i redovisningslagstiftningar, samt ej samstämmig forskning på 

området. 
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3. Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras examensarbetets teoretiska referensram. I kapitlet tas up diverse 
teorier, redovisningslagstiftningens roll och tidigare forskning.  

 

 

 

 

3.1 Kapitalstrukturens betydelse  
 

Kapitalstrukturens betydelse är ett ämne som har utvecklats radikalt sedan Miller et al’s (1958) 

arbete utkom. Arbetet stipulerar att i en perfekt reglerad marknad utan skatter, kostnader för 

likviditetskriser och asymmetrisk information, har kapitalstrukturen i ett företag ingen inverkan 

på företagets värde. Teorin går givetvis ej att applicera på verkligheten. Den senare Trade Off 

teorin (Kraus et al, 1973) som finslipats av Myers (1984) inriktar sig på att förklara förhållandet 

mellan skulder och eget kapital. Då räntekostnader är skatteavdragsgilla, innebär det en lägre 

kostnad för skulder i jämförelse med eget kapital. Med en ökad skuldsättningsgrad kommer 

dock kostnaden för skulder till slut att öka successivt då risken för insolvens blir större (Myers, 

1984). 

Den sistnämnda teorin kan jämföras med Debt-to-Equity hypotesen (Watts et al, 1986) som 

teoretiserar att ledningen i företag med hög skuldsättningsgrad kan skruva upp resultat genom 

earnings management i syfte att revidera marknadens syn på kreditrisken associerad med 

företaget. Genom resultatuppskrivning kan företaget dessutom behålla sin kreditvärdighet (credit 

rating), vilket även det ökar möjligheten att undvika framtida högre lånekostnader. 
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3.2 Watts et al’s (1986) Hypoteser 
 

3.2.1 Debt – Covenant hypotesen  
 

Idag har redovisningsmetoder och revisorer en stor del i utformningen av kredit-kontrakt för 

företag. Finansiell data från företagens balansräkningar och resultaträkningar används för att 

kontrollera om företaget uppfyller överenskommelserna i kreditkontraktet. För att få utforma 

olika typer av skuldebrev eller för att bli beviljade lån, måste företag uppfylla åtskilliga poster 

i sina finansiella rapporter. Watts et al’s (1986) olika covenants eller villkor som ett företag 

förbinder sig att uppfylla, kan beskrivas som;  

 

 Begränsning av utdelningar och köp av aktier  

 Uppsatta gränser för minimum av sysselsatt kapital 

 Restriktioner beträffande fusionsplaner 

 Restriktioner beträffande investeringar i företag 

 Restriktioner angående dispositionen av företagets tillgångar 

 Restriktioner beträffande upptagande av mer skuld i kapitalstrukturen 

           (Watts et al, 1986 s. 210-213) 

 

Debt-Covenant hypotesen stipulerar att företag på artificiell väg kan öka sin vinst för att ej 

bryta ingångna kreditkontrakt eller för att reducera sina finansiella kostnader (Watts et al, 

1986). Desto fler kontrakt eller desto hårdare satta covenants, desto större risk för avtalsbrott, 

och därmed uppkommer kopplingen till företagets skuldsättningsgrad, som behandlas i nästa 

hypotes. Svårigheten för forskning med denna hypotes som bakgrund är dock att uppfatta hur 

nära ett företag ligger uppsatta gränser för sina kreditkontrakt. 

 

3.2.2 Debt-to-Equity hypotesen  
 

Företag som finansierar sin verksamhet med lånat kapital är mer benägna att visa högre 

omsättning och tillgångar än företag som inte har några krediter. (Watts et al, 1986) 
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“Ceteris Paribus, desto större ett företags debt-to-equity ratio är, desto större är 

sannolikheten att företagets vd väljer redovisningsmetoder som flyttar framtida vinster till 

nuvarande period” (Watts et al, 1986, s. 216, fri översättning) 

 

Debt-to-Equity hypotesen är sprungen ur Debt-Covenant hypotesen men det är lättare att 

undersöka denna hypotes då ett företags debt-to-equity ratio är känd till skillnad från 

företagets klausuler på dess kreditkontrakt. Tankarna bakom Debt-to-Equity hypotesen är att 

ledare i företag med mycket skuld i kapitalstrukturen kan resultatmanipulera i syfte att 

reducera företags uppskattade riskbenägenhet, sett ur investerares och kreditgivares 

synvinkel. Syftet är att behålla sin kreditvärdighet och därmed undvika högre 

upplåningskostnader (Watts et al, 1986). Framtida inkomster kan därmed förväntas att 

bokföras till tidigare räkenskapsperioder. 

Hypotesen stipulerar därmed ett positivt samband mellan debt-to-equity ratio och företags 

användande av earnings management, och med ovannämnda teorier i åtanke kan vi konstatera 

att ett positivt samband mellan vår beroende variabel earnings management (EM) och debt-

to-equity ratio (DE) är att förvänta om hypoteserna ska hålla. 

 

 

3.3 Redovisningslagstiftningens roll i earnings management 
 

Två redovisningstraditioner har tidigare tydligt kunnat urskiljas bland de industrialiserade 

länderna, den anglosaxiska traditionen samt den kontinentala traditionen. Den kontinentala 

traditionen omfattar större delen av Europa med undantag för Storbritannien, Irland och 

Holland (Smith, 2006), medan den anglosaxiska traditionen innefattar nämnda länder, USA 

och de brittiska samväldesländerna. Den kontinentala redovisningstraditionen bygger på att 

redovisningen ska följa bestämda lagar, jämfört med den anglosaxiska grenen som 

traditionellt förespråkat mer fokus på att presentera en rättvisande finansiell bild av företaget. 

En rättvisande finansiell bild ska innefatta resultat- och balansräkningar som speglar 

företagets nuvarande finansiella position. Den anglosaxiska redovisningsteorin har de senaste 

decennierna blivit dominerande och begreppet rättvisande bild är numera den praxis som följs 

i majoriteten länder, så även i Sverige (Smith, 2006). Uppkomsten av multinationella företag 
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noterade på flera marknader har gjort att behovet av internationella redovisningsstandarder 

har ökat markant. Inom EU är numera International Financial Reporting Standards (IFRS) och 

International Accounting Standards (IAS) lagstadgade sedan 2005. Syftet med dessa principer 

är att verka för en internationell harmonisering av redovisningsprinciper på en global marknad 

(IFRS/LAS, 2007). Värt att notera är att även innan implementeringen av ovanstående lagar, 

bestod redovisningsrådets rekommendationer till stora delar av rena översättningar av tidigare 

EU-direktiv. Som en följd av IFRS och IAS har värderingen av vissa typer av tillgångar i 

svensk redovisning blivit mer inriktad på verkligt värde, där det tidigare fanns ett viss spelrum 

mellan högsta och lägsta tillåtna värden (Smith, 2006). Denna harmonisering av 

redovisningsprinciper inom EU bör logiskt sett utmynna i att de bokföringsmässiga 

möjligheterna till earnings management kommer att jämställas inom EU, och därmed blir det  

lättare att jämföra företag över gränserna (Andersson et al, 2004). Då många av tidigare 

undersökningar inom earnings management behandlar tidsperioder innan implementeringen 

av dessa standarder (se Tabell 3.4.1.1) påverkas dock jämförbarheten för vår undersökning då 

dessa undersökningar spänner över perioder som präglas av mer nationell redovisningspraxis. 

Hur denna ändring av redovisningsstandard kommer att påverka vårt regressionsresultat är 

svårt att förutse. Grundtanken bakom de internationella lagarna är att transparensen i 

företagens redovisning ska öka och håller denna tanke bör det leda till en negativ korrelation 

mellan EM och DE då ökad transparens gynnar kreditgivares möjlighet till kontroll. 

 

 

3.4 Tidigare forskning  
 

Kapitlet behandlar tidigare forskning som undersökt kapitalstrukturens påverkan på earnings 

management. Även tidigare forskning som jämför de olika Jones modellerna3 i sina 

undersökningar tas upp och diskuteras. 

 

 

                                                             
3 Jones modeller är beräkningsmodeller för earnings management. Genom regression fås discretionary accruals som 
används som proxy för earnings management.  
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3.4.1 Kapitalstrukturens påverkan på earnings management 
 

Flera studier om earnings management har haft kapitalstrukturen som en av 

undersökningsvariablerna. Andra undersökningar har variabeln som kontrollvariabel. 

Resultaten i de olika undersökningarna är icke-samstämmiga. Några av undersökningarna 

finner ett positivt samband mellan kapitalstruktur och earnings management medan andra 

finner ett negativt samband eller icke-signifikant samband.  

 

Tabell 3.4.1.1 om tidigare forskning 

Författare Marknad Variabel Resultat  (Adj. ) 

Moreira et al (2007) USA, 
1976 - 1994 Change in Debt Icke-Signifikant -  

Othman et al (2006) Canada, 
1996 - 2000  Debt/Equity Icke-Signifikant 0,1881 

Othman et al (2006) Frankrike, 
1996 - 2000 Debt/Equity Positivt samband 0,1854 

Rodriquez et al 
(2006) 

Spanien, 
1992 - 2002 Debt Negativt samband 0,17 

Strong et al (2005) UK, 
1991-1995 Debt/Equity Positivt samband  - 

Chung et al (2005) Hong Kong, 
1984-1996 Debt/Assets Negativt samband 

0,237 – 0,242 
(Adj. ) 

Glaum et al (2004) Tyskland,  
1991-2000 BVDebt/MVEquity+BVDebt Positivt samband - 

Masako (1998) Japan, 
1989-1992 Debt/Equity Icke-Signifikant 0,17 (Adj. ) 

Becker et al (1998) USA, 
1989-1992 Debt Dummy Negativt samband 0,01 

DeFond et al (1994) USA, 
1985-1988 Debt/Asset Positivt samband - 

Tabellen 3.4.1.1 sammanfattar tidigare forskning som ligger till grund för undersökningen. Första kolumnen 
visar vem som genomförde undersökningen. I andra kolumnen visas vilken marknad som undersöks och vilken 
tidsperiod som används i undersökningen. Kolumnen Variabel visar vilka oberoende variabler som används i 
undersökningen. I Resultat visas om variabeln är positivt eller negativt korrelerad med den beroende variabeln 
earnings management. En del undersökningar visar att variabeln är icke-signifikant. I sista kolumnen presenteras 
undersökningens förklaringsgrad (justerad förklaringsgrad). Resultaten i de olika undersökningarna är icke- 
samstämmiga och därmed är det svårt att bilda en hypotes hur kapitalstrukturen borde påverka earnings 
management i Sverige.  

 

DeFond et al (1994) samt Sweeney (1994) visar i sina undersökningar empiriska resultat om 

att företagen använder sig av earnings management för att undvika att bryta mot de covenants 
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som företagen måste uppfylla. Till följd därav undviker företagen även straffet som skulle 

påverka företagens kapitalkostnad för lånat kapital negativt.   

 

I Moreira et al’s (2007) undersökning testas hur företagens behov av nya krediter påverkar 

användning av earnings management hos företagen. Enligt författarna reflekterar variabeln 

trycket som företaget kan uppleva för att undvika ökning av kapitalkostnader för lånat 

kapital. Sådant tryck förväntas emellertid bara finnas i situationer där ingen negativ signal 

har hunnit sändas till kreditmarknaden. Enligt teorin förväntas variabeln vara statistiskt icke-

signifikant. Författarnas empiriska resultat visar ett positivt samband mellan företagens 

behov av nya krediter och earnings management men variabeln är icke-signifikant. 

Beräkning av variabeln förklaras mer ingående i undersökningsmetodskapitlet.  

 

Rodriguez et al (2006) undersöker de spanska börsföretagen och om företagens skuldsättning 

och diversifiering har inverkan på earnings management. Enligt författarna har ledningen i ett 

företag, som finansieras delvis med lånat kapital, incitament att justera företagets resultat för 

att visa bästa möjliga bild av företagets finansiella läge. En av undersökningshypoteserna är 

att företag som finansieras med krediter är mer benägna att använda sig av earnings 

management. Hypotesen förkastas då författarna finner ett negativt samband mellan 

företagens skuldsättningsgrad och earnings management. Resultatet förklaras genom att 

företagen övervakas, vilket minskar framgångsrikt användning av earnings management i 

företagen.  

 

Othman et al (2006) undersöker företag på den franska och kanadensiska marknaden.  Syftet 

med studien är att undersöka faktorer som påverkar earnings management avseende 

angloamerikanska och euro-kontinentala redovisningsprinciper. Användning av earnings 

management anses bli påverkad av specifika socioekonomiska egenskaper i de 

angloamerikanska respektive euro-kontinentala omgivningarna. Finansiering genom 

kapitalmarknaden anses ha större påverkan på earnings management i kanadensiska företag. 

Däremot anses debt-to-equity ratio ha större påverkan på earnings management i de franska 

företagen. Othman et al (2006) antar att ju högre debt-to-equity ratio företag innehar desto 

större sannolikhet finns det att managers på företagen manipulerar företagens resultat. 

Författarna förväntar sig att det är mer sannolikt att debt-to-equity rations påverkan på 
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earnings management är signifikant på den franska marknaden än på den kanadensiska 

marknaden. Undersökningen finner ett positivt samband mellan debt-to-equity ratio och 

earnings management på den franska marknaden. Inget samband finnes på den kanadensiska 

marknaden.  

 

Chung et al (2005) inriktar sig på att visa samband mellan långsamt växande företag med 

investeringar med negativa nettonuvärden, och användandet av earnings management. Chung 

et al (2005) utgår från den modifierade Jones (1991) modellen konstruerad av Dechow 

(1995), för att beräkna en proxy för earnings management. Skuldsättningsgrad används i 

undersökningen som kontrollvariabel. Författarna konstaterar en negativ korrelation mellan 

skuldsättningsgrad och discretionary accruals. Korrelationen är även statistiskt säkerställd 

och förklaras med att företagen utsätts för större kontroll av dess kreditgivare vilket försvårar 

användandet av earnings management. 

 

Ännu ett negativt samband mellan användandet av earnings management och hög 

skuldsättningsgrad presenteras av Becker et al (1998) i strävan att dokumentera eventuella 

samband mellan val av revisionsbolag och användande av earnings management. 

Skuldsättningsgrad används även här som en kontrollvariabel. Värt att notera är dock att 

Becker et al (1998) använder sig av en dummy-variabel där de 10 % av företagen i 

populationen med högst skuldsättningsgrad utgör ena delen av dummy-variabeln.  

 

Glaum et al (2004) presenterar en alternativ metod för att påvisa earnings management. 

Genom att påvisa asymmetrisk distribution i urvalet kring kritiska gränsvärden, såsom vid +/- 

0 beträffande resultat, ska earnings management kunna identifieras. Genom att jämföra 

resultat mellan Tyskland och USA hoppas författarna även identifiera skillnader länderna 

emellan. Glaum et al (2004) teoretiserar att en hög skuldsättningsgrad sätter press på 

företagsledningen att uppvisa positiva resultat för att legitimera den högre risk företaget 

anses ha med mycket skulder i kapitalstrukturen. Resultaten visar högre grad av earnings 

management användning i USA än Tyskland. Förhållandet är dock det omvända när tyska 

företag med hög skuldsättningsgrad jämförs med amerikanska företag med hög 

skuldsättningsgrad. Därmed konstateras ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och 

användande av earnings management i Tyskland. 
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Strong et al (2005) presenterar en studie utförd på den brittiska marknaden där earnings 

management kopplas till nyemissioner i företag. Skuldsättningsgrad används som en av 

förklaringsvariablerna och en klassisk Debt-to-Equity ratio används som proxy för 

kapitalstrukturen. Resultatet visar att året innan emissionen är företag med hög Debt-to-

Equity ratio mer benägna att skruva upp resultatet genom earnings management användning 

än vad företag med låg skuldsättningsgrad är. Resultatet förklaras även här med oviljan att 

bryta debt-covenants. 

 

Masako (1998) undersöker den japanska marknaden för att påvisa förekomsten av earnings 

management. Även här används Debt-to-Equity ratio som en förklaringsvariabel. Masako 

(1998) lägger fram hypotesen om ett positivt samband mellan hög Debt-to-Equity ratio och 

användande av earnings management. Författaren markerar dock att hypotesen mycket väl 

kan förkastas då japanska företag ej förlitar sig på företagsobligationer i samma utsträckning 

som amerikanska företag och därmed ej möter samma krav på kortsiktiga resultat. Därmed 

ställer författaren sig tveksam till att Debt-Covenant hypotesen (Watts et al, 1986) förväntas 

hålla på den japanska marknaden. Datan i undersökningen har en intressant mittpunkt med 

tanke på den japanska börskraschen 1990, vilket även återspeglas i resultaten. Före kraschen 

hittas inga signifikanta samband mellan kapitalstruktur och earnings management, efter 

kraschen hittas ett signifikant positivt samband mellan Debt-to-Equity ratio och earnings 

management. Förklaringen här anses vara ett behov av att visa positiva resultat för att få ny 

finansiering i en tid när kredittillgången var restriktiv. Som helhet över tidsperioden är dock 

resultaten icke-signifikanta. 

 

3.4.2 Jämförelse mellan de olika Jones modellerna 
 

Siregar et al (2008) jämför de olika Jones modellerna4 i sin undersökning och kommer fram 

till att Jones Cash Flow modell som används av Kasznik (1999) är bästa modellen när 

                                                             
4 Författarna jämför den ursprungliga Jones modellen som konstruerades av Jones 1991 med Dechows (1995) 
modifikation av den ursprungliga Jones modellen och Jones Cash Flow modell som används av Kasznik (1999). 



 

23 

 

variabeln earnings management ska räknas ut då modellen har högst justerad förklaringsgrad. 

Författarna gjorde undersökningen genom att använda tvärsnittsdata regression år för år under 

tidsperioden 1995 - 2002. De justerade förklaringsgrader som författarna fick i sin 

undersökning visas i tabellen 3.4.2.1. (Siregar et al, 2008) 

Även Alcarria et al (2004) och Jones (2007) jämför de olika Jones modellerna i sina 

undersökningar. Båda undersökningar kommer fram till att Jones Cash Flow modell är den 

mest effektiva av de testade Jones modellerna för att räkna ut earnings management. 

 

Tabell 3.4.2.1 Siregar et al (2008) resultat 

 1995 1996 1999 2000 2001 2002 Medelvärde 

Jones 

(1991) 
0.2005 0.0900 0.0300 0.0265 0.1520 0.0380 0.0895 

Dechow 

et al 

(1995) 

0.1845 0.0625 0.0250 0.0250 0.1240 0.0345 0.0759 

Kasznik 

(1999) 
0.5220 0.5290 0.4145 0.1650 0.3790 0.1030 0.3521 

 
Tabellen 3.4.2.1 visar Siregar et al’s (2008) resultat när de jämförde den standardiserade Jones modellen (Jones, 
1991) med den modifierade Jones modellen som användes av Dechow (1995) och Jones Cash Flow modellen 
som användes av Kasznik (1999).  Tabellen visar den justerade förklaringsgraden från tvärsnittsdata regression 
som är genomförd år för år under en tidsperiod på sex år. Den sista kolumnen visar ett medelvärde. Enligt 
Siregar et al’s (2008) undersökning är Jones Cash Flow modellen mest effektiva för att räkna ut earnings 
management då modellen har högst justerad förklaringsgrad. Källa: Siregar et al (2008) s. 16 
 

 

3.5 Teori – Sammanfattning  
 

En avslutande återblick på nämnda teorier och tidigare forskning ger indikationer på förväntade 

resultat. Håller Watts et als (1986) hypoteser kan vi förvänta oss ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgrad och earnings management. Det positiva sambandet kan dock ifrågasättas i 

ljuset av de nya redovisningsstandarderna vårt urval hamnar under. Tidigare forskning ger inga 
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klara besked då resultaten ej är konsekventa. För de länder som kan sägas tillhöra den 

kontinentala redovisningsseden, är resultaten väldigt skiftande och både positiva (Glaum et al, 

2004; Othman et al, 2006) och negativa (Rodriguez et al, 2006) korrelationer förekommer, såväl 

som icke-signifikanta resultat (Masako, 1998). Vad gäller val av beräkningsmodell indikerar 

tidigare tester att Kaszniks (1999) modifierade kassaflödesmodell är  mest effektiv vad gäller 

särskiljandet av discretionary accruals och därmed är denna modell den som förväntas prestera 

bäst förklaringsgrad i senare tester. 
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4. Undersökningsmetod 
Kapitlet inleds med ett avsnitt om urval av företag, val av tidsperiod och bortfall. Därefter 
presenteras beräkningar av earnings management, paneldata och förklaringsvariablerna. 
Kapitlet avslutas med ett avsnitt om metodproblem. 

 

 

 

 

4.1 Inledning 
 

Kapitlet ger en förklaring till den metod som valts att arbeta utifrån i undersökningen. 

Ambitionen är att ge en översikt över allt från dataurval till slutliga beräkningar, i kronologisk 

ordning. Då beräkningsmodellerna för earnings management inte är de mest frekvent 

förekommande modellerna i finansundervisning, samt det faktum att modellerna är relativt 

komplexa, har vi valt att integrera hela tankekedjan fram till slutgiltigt val av modell. Då 

earnings management beräkningar lätt kan te sig väldigt abstrakta ser vi detta som en fördel 

för de läsare som ej är specialiserade mot earnings management. I kombination med 

bakgrundsdiskussionen av beräkningssätt och framlagda modeller är vår förhoppning att 

kapitlet ska bli lättare att ta till sig som läsare. 

 

 

4.1.1 Urval av Företag 
 

I undersökningen är kapitalstrukturens påverkan på earnings management i Sverige av 

intresse. Därmed inkluderas endast företag på OMX Stockholm Large-, Mid- och Small-Cap i 

undersökningen. Även avnoterade företag inkluderas i undersökningen. Företag som 

avnoterats innan införandet av ovannämnda listor har inhämtats från dåvarande A-listan samt 

O-listan. Banker och finansiella institutioner såsom försäkringsbolag utelämnas från studien 

på grund av svårighet att anpassa modellerna till dessas finansiella rapporter då finansiella 



 

26 

 

företag lyder under en annorlunda redovisningsstandard (Mattson et al, 2006). Förfarandet är i 

enlighet med tidigare forskning (Leuz, 2003, Alcarria 2004). I tabell 4.1.1.1 sammanfattas 

urvalets storlek mätt i antal företag samt antal paneldata observationer. 

 
Tabell 4.1.1.1 Urvalsprocess 2003-2007  

 Antal Företag Antal Observationer 
 

Large Cap, Mid Cap, Small 
Cap 

 

261 1305 

+ Avnoterade Företag 2003-
2007 + 44 

 
+ 220 

 
 
– Banker och finansiella 
institutioner 
 

- 51 - 255 

– Bortfall - 23  - 115 
– Antal NA Observationer – - 122 
Urvalsstorlek  231 1033 
Tabellen 4.1.1.1 visar urvalets storlek. Undersökningen innefattar företag listade på OMX Stockholm Large, Mid eller 
Small Cap mellan åren 2003 och 2007. Listan på företag som är listade på OMX Stockholm hämtas från OMX hemsida 
och innehåller totalt 261 företag. Även 44 avnoterade företag inkluderas i studien. Banker och finansiella institutioner 
exkluderas från undersökningen. Totalt 51 banker/finansiella institutioner tas bort. Bortfallet i undersökningen är 23 
företag. I den slutgiltiga undersökningen finns 231 företag med vilket leder till 1033 panelobservationer. Då ett 
balanserat paneldataurval kräver identiskt antal årsobservationer för varje företag, har företagsår utan observationer 
fyllts ut med NA för att Eviews ska kunna bearbeta informationen. NA observationer är alltså ej ett bortfall. 

 

4.1.2 Val av tidsperiod 
 

Den undersökta tidsperioden omfattar åren 2003 - 2007. Anledningarna till det relativt korta 

tidsspannet är flera. Närheten i tid garanterar en stor mängd data då tillgängligheten av data är 

mycket god. Mängden beräkningar kombinerat med en kort uppsatsperiod gör även att det ej 

finns någon möjlighet att använda av en längre tidsperiod. Även om tidsperioden är kort 

anses studien innehålla tillräckligt många observationer för att kunna genomföra 

undersökningen.  
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4.1.3 Bortfall 
 

Ett visst bortfall av företag konstateras under datainsamlingen. Närmare bestämt 23 företag 

faller bort från undersökningen vilket utgör 9,06 % av urvalet (Se bilaga 1). Av de bortfallna 

företagen är tre företag noterade på Large Cap (7,5 %), ett på Mid Cap (1,6 %) och åtta på 

Small Cap (7,6 %). Resterande elva företag är avnoterade företag (25 %). Bortfallet kan 

härledas till otillräcklig eller ej existerande företagsinformation i Datastream. Vi väljer att 

inte försöka fylla dessa luckor manuellt med hjälp av årsredovisningar från de bortfallna 

företagens hemsidor. Anledningen till detta är att redovisningsinformationen i Datastream är 

justerad för att passa in i distinkta kategorier som är anpassade efter internationella standarder 

(Mattson et al, 2006). Material från svenska årsredovisningar kan ej lyftas rätt in i 

Datastreams mallar och därför väljs det att avstå från detta moment som är ett försök att hålla 

undersökningen konsekvent beträffande insamlingen av data.  

 

Det faktum att bortfallet innehåller ungefär en tiondedel av observationerna kan leda till att 

resultatet sneddrivs och därmed inte fullt ut speglar verkligheten. Det största bortfallet 

förekommer bland avnoterade företag där 25 % av företagen faller bort. Den absoluta 

majoriteten av företag som förekommer bland bortfallet är dock ej avnoterade på grund av 

insolvens eller konkurs, utan snarare på grund av fusioner eller uppköp (www.omx.se). Detta 

leder till att endast ett fåtal av de avlistade företagen i vårt bortfall har ansökt om avnotering 

relaterat till insolvens. Därmed är överlevnads-bias ej ett stort problem. 

 

 

4.2 Beräkning av Earnings Management  
 

En tillbakablick mot earnings management forskningen bekräftar att earnings management 

beräkning är något som är väldigt omdiskuterat. Nutida modeller fokuserar ofta på att 

uppskatta discretionary accruals, som traditionellt används som en proxy för earnings 

management (Jones, 2007). En förutsättning för att få rättvisande resultat är dock modellens 

kapacitet att särskilja discretionary accruals och nondiscretionary accruals (Subramanyam, 

1996).  
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Tidiga modeller har presenterats av Healy (1985) och DeAngelo (1986) men dessa används 

sällan i senare studier. Grunden för senare discretionary accruals modeller lades av Jones 

(1991) och senare modeller är ofta modifieringar av hennes ursprungsmodell (Dechow, 1995; 

Kasznik, 1999).  Guay et als (1996) studie i det närmaste förkastar Healys (1985) och 

DeAngelos (1986) modeller då dessa ej anses klara uppdelningen av total accruals på ett 

tillfredställande sätt. Jones modellen (1991) och dess efterföljare visar dock statistisk 

relevans även om modellen till en viss del kan ifrågasättas (Guay et al, 1996). Även Dechow 

et al (1995) listar Jones modellen och dess modifieringar som det mest relevanta redskapet 

vid beräkning av earnings management. Med detta som bakgrund väljer vi att gå vidare med 

Jones modellen. För att hitta den variant av Jones (1991) modell som är mest lämplig för 

undersökningen kommer nedan de mest frekvent förekommande beräkningsmodellerna att 

introduceras. Därefter testas de i syfte att utröna vilken modell som presterar den högsta 

förklaringsgraden. För att få fram den modell som erbjuder högst förklaringsgrad av 

resultatet, kommer den högsta justerade förklaringsgraden att ligga som grund för valet i 

enlighet med tidigare forskning (Siregar et al, 2008). Den modell som presterar högst 

justerad förklaringsgrad kommer därmed att användas i den slutgiltiga regressionen där 

discretionary accruals kommer att fungera som beroende variabel mot våra undersöknings- 

och kontrollvariabler.  

 

 

4.2.1 Jones Modell (1991) 
 

För att räkna ut earnings management använder sig Jones (1991) av total accruals5 som 

beroende variabel. Nondiscretionary och discretionary variabler är oberoende variabler som 

förklarar total accruals. Jones modell kan beskrivas med följande formel där residualen 

betecknar discretionary accruals och används som proxy för earnings management. (Jones, 

1991:211) 

                                                             
5  Enligt Kasznik (1999) beräknas Total Accruals (TAit) som skillnaden mellan resultat från fortlöpande verksamhet 
och kassaflöden från verksamheten delat med totala tillgångar år t - 1. Även Siregar et al (2008) använder samma mått 
när Total Accruals ska räknas ut. Detta beräkningssätt används även i denna undersökning.  
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     (Ekvation 4.2.1.1) (Jones 1991:211) 

 

 

  

 

 

 

 
 

4.2.2 Modifierade Jones Modellen (1995) 
 

Den enda modifikationen Dechow et al (1995) tillför är att dra ifrån skillnaden i 

kundfodringar mellan år t och år t-1 från skillnaden i intäkter mellan år t och år t-1. Enkelt 

uttryckt ser författarna alla förändringar i kundfodringar som ett resultat av earnings 

management inom företaget. Teorin bakom detta är att det är betydligt lättare att styra 

kreditintäkter än direkta intäkter. Även om det kan kännas aningen abstrakt så realiserar 

denna modell möjligheten till earnings management genom en manipulering av intäkter. Det 

är något Jones modellen (1991) nonchalerar och resultatet av modifikationen blir att earnings 

management resultat ej går mot noll i de fall då earnings management har utförts genom 

intäktsmanipulering (Dechow et al, 1995) 

 

 

    (Ekvation 4.2.2.1) (Dechow et al 1995:199) 
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4.2.3 Jones Cash Flow Modell (1999) 
 

I sin undersökning använder Rodriquez et al (2006) Jones Cash Flow modell som 

rekommenderas av Shivakumar (1996) och som används av bland annat Kasznik (1999) och 

Alcarria et al (2004) för att räkna ut discretionary accruals. Att använda operationell Cash 

Flow som en oberoende variabel är ett försök att förbättra den traditionella Jones modellen 

(Rodriquez et al, 2006). Modellen är i det närmaste identisk med Dechow et al’s (1995) 

modifiering med tillägget förändring i Cash Flow (År t - år t-1). Alcarria et al (2004) testar ett 

tiotal modeller för beräkning av earnings management och konstaterar att Jones Cash Flow 

Modell är den modell som genererar bäst resultat i samtliga kategorier av 

resultatmanipuleringar. 

 

 

             (Ekvation 4.2.3.1) (Kasznik 1999:64) 

 

 
 

 

4.3 Paneldata  
 

Paneldata (Longitudinal data) är tvärsnittsdata som undersöks under flera tidsperioder. 

Kombinationen av tidsseriedata och tvärsnittsdata ökar både kvantiteten och kvaliteten på 

data som behövs för undersökningen vilket skulle vara omöjligt om bara en av metoderna 

skulle användas.6 I undersökningen finns totalt 231 företag med som följs under en 5 års 

period (2003-2007).  

 

                                                             
6 http://www.nyu.edu/its/pubs/connect/fall03/yaffee_primer.htm 
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Flera tidigare forskare använder sig antingen av tvärsnittsdata eller tidseriedata för att räkna 

ut earnings management, men enligt Rodriquez et al (2006) är det mer korrekt att använda sig 

av paneldata regression när det finns flera observationer för varje företag. Även Othman et al 

(2006) använder sig av paneldata i sin undersökning. Både Rodriquez et al (2006) och 

Othman et al (2006) delar in företagen efter olika branscher och sedan genomförs paneldata 

regressionen. I examensarbetet kommer företagen inte delas in i olika branscher när earnings 

management ska räknas ut. Orsaken till detta är att Sverige utgör en för liten marknad. Den 

minsta branschen Energy innehåller bara 25 paneldata observationer och de näst minsta 

branscherna Telecommunication Services och Consumer Staples innehåller båda 30 

paneldata observationer. Antalet observationer inom de branscherna anses inte vara 

tillräckliga och därför kommer paneldatan ej att indelas i branscher, regressionen kommer 

istället att genomföras årsvis. Sammanlagt innehåller paneldata regressionen 1033 paneldata 

observationer.   

 

Innan paneldata regressionen genomförs ska ett Hausman test utföras. Testets syfte är att 

påvisa om en random eller fixed modell ska användas.7 Eftersom testet ej går att applicera i 

den Eviews version som universitet tillhandahåller (v. 5.0) genomförs paneldata 

regressionerna både med random modell och med fixed modell. Den modell som påvisar 

orimliga resultat kommer därefter att förkastas. 

 

 

4.4 Regressionen  
 

Efter att ha räknat ut variabeln earnings management (EM) genom att använda de tre valda 

varianterna av Jones modellen, väljs residualvärdena från den Jones modell som uppvisar 

högsta justerade förklaringsgrad. Residualen mäter earnings management och är den beroende 

variabeln i regressionen där kapitalstrukturens påverkan på earnings management undersöks. 

De förklarande variablerna i undersökningen är företagets debt-to-equity ratio (DE), 

                                                             
7 http://www.nyu.edu/its/pubs/connect/fall03/yaffee_primer.htm 
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företagets behov av nya krediter (CHDEBT), företagets storlek (TILLG) och en dummy 

variabel för varje bransch där företagen är verksamma.  

EM = β0+ β1 x DE + β2 x CHDEBT+ β3 x TILLG+ β4 x Dummy Bransch + u   

    (Ekvation 4.4.1) 

Paneldata regression används även när kapitalstrukturens påverkan på earnings management 

testas, men för att undersöka hur robusta resultaten är testas de även med hjälp av olika 

varianter av känslighetsanalyser. I första steget tas extremvärdena av discretionary accruals 

bort. Fördelen med förfarandet är att höga siffror, på grund av nyemissioner och liknande 

exceptionella händelser i balans- och resultaträkningarna, som beräkningsmodellerna ej klarar 

av att filtrera bort, elimineras. Nackdelen är att högre nivåer av discretionary accruals, 

oberoende av speciella händelser, riskerar att plockas bort, det vill säga att det förekommer en 

risk att höga värden genererade av enbart earnings management användning filtreras bort. 

Som en konsekvens av nerskalningen av urvalet förväntas residualspridningen minska. Vidare 

utförs en OLS regression separat för varje år i undersökningen som ytterligare en form av 

känslighetsanalys 

 

4.4.1 Undersökningsvariabeln kapitalstruktur (DE) 
 

Kapitalstruktur är undersökningsvariabeln som är av primärt intresse i undersökningen. I 

beräkningarna följs tidigare forskning (Chih et al, 2008; Richardson et al, 2002) som använder 

sig av Debt-to-Equity ratio för att mäta kapitalstruktur. Då vi har kapitalstruktur som en 

huvudvariabel i vår undersökning är det av yttersta vikt att få en rättvisande bild av 

kapitalstrukturen. Vi väljer att använda oss av en Debt-to-Equity ratio i enlighet med tidigare 

forskning inom samma område (Iqbal et al, 2006). Då majoriteten av tidigare akademiska 

undersökningar använder sig av bokförda värden, troligtvis på grund av svårighet att få fram 

marknadsvärden över längre perioder (Sonesson et al, 2008), anser vi det vara en legitim väg att 

gå. En tidigare undersökning utförd av Sweeney (1997) påvisar dessutom en korrelation mellan 

marknadsvärde och bokförda värden på närmare 0,95 över ett stort antal observationer. Vår 

proxy för kapitalstruktur kommer därför att vara; 
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Totala skulder (bokvärde slutet av året) / Totalt Eget kapital (bokvärde slutet av året) 

 

4.4.2 Val av kontrollvariabler 
 

4.3.2.1 Företagets ökning av kredit (CHDEBT) 
 

Moreira et al (2007) mäter företagens ökning av krediter genom att använda sig av en 

dummy variabel som får värdet 1 om den procentuella förändringen av företagens totala 

skulder är positiv, det vill säga företaget har tagit up mer skulder under året. I övriga fall får 

variabeln värdet 0. Variabeln förväntas vara positivt korrelerad med earnings management i 

enlighet med Moreira et al’s (2007) undersökning.  

 

 

4.3.2.2 Företagsstorlek (TILLG)   

 

Flera undersökningar om earnings management (Chih et al, 2008, Othman et al, 2006) har 

företagsstorleken som förklaringsvariabel. I beräkningar om företagsstorlek följs bland annat 

Chic et al’s (2008) undersökning där en naturlig logaritm av företagens tillgångar används. 

Size hypotesens grundtanke som presenteras av Watts et al (1986) är att större företag följs 

noggrannare av marknaden och dess analytiker. Vidare möter större företag högre politiska 

kostnader, såsom högre skattetryck, enligt Watts et al (1986). Därmed finns ett incitament att 

hålla vinsterna låga. 

 

“Ceteris Paribus, desto större företag, desto mer benägen är dess ledning att välja 

redovisningsmetoder som håller ner inkomster i syfte att flytta dessa till framtida 

räkenskapsperioder” (Watts et al, 1986, s. 235 fri översättning) 

 

Enligt teorin borde företagsstorleken vara positivt korrelerad med earnings management, men 

tidigare forskning påvisar att resultaten är icke-samstämmiga.  
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4.3.2.3 Bransch  

 

Earnings management variabeln räknas ut utan att ta hänsyn till hur branschindelningen påverkar 

discretionary accruals. För att inte ignorera branschens inverkan på earnings management 

inkluderas de olika branscherna som dummy variabel i undersökningen. Teorin är att företag i 

vissa branscher kan vara mer benägna att använda sig av earnings management än företag 

verksamma i andra branscher.(Othman et al, 2006) Därmed anses det relevant att ha variabeln 

som kontrollvariabel. Branschindelningen följer OMX:s branschindelning som delar in företagen 

i branscher. Följande åtta branscher inkluderas i undersökningen; Consumer Discretionary (CD), 

Consumer Staples (CS), Energy (EN), Health Care (HC), Industrials (IN), Information 

Technology (IT), Materials (MT) och Telecommunication Services (TE).  

 

 

4.6 Metodproblem 
 

Även om earnings management är ett ämne som det forskats kring under en längre period har 

ingen fullkomligt robust modell om hur earnings management ska räknas ut funnits. Jones 

(1991) utvecklade den första modellen om discretionary accruals. Sedan dess har modellen 

kritiserats och modifierats. De modifierade modellerna (Dechow, 1995 och Kasznik, 1999) 

anses fungera bättre vad gäller särskiljningen av discretionary accruals från total accruals 

(Siregar, 2008), men fortfarande finns det en diskussion om discretionary accruals är en 

fullgod proxy för earnings management (Jones, 2007). Även om diskussionen pågår ska det 

också nämnas att accruals baserade modeller än idag är de dominerande 

beräkningsmodellerna vad gäller Earnings Management. Discretionary Accruals baserade 

modeller är med andra ord omdiskuterade men samtidigt finns inga bevisat bättre alternativ att 

tillgå. 

 

Vi har dessutom valt att undersöka en förhållandevis kort tidsserie och därmed kan en hel 

konjunkturcykel med upp- och nedgångar inte undersökas. Vidare innefattar den valda 

tidsperioden en lagändring vad gäller redovisningsprinciper, vilket med den korta tidsserien 

kan göra resultaten svårjämförbara med tidigare forskning som ofta baseras på längre 
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tidsperioder med förankring längre bak i tiden. Undersökningen innehåller dock 1033 

paneldata observationer vilket anses vara tillräckliga för att kunna genomföra de olika 

regressionerna och presentera resultat med tillräcklig statistisk precision.  
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5 Empiri 
I kapitlet presenteras undersökningens resultat. Först visas resultat från den ursprungliga 
Jones modellen samt de modifierade Jones modellerna. Kapitlet avslutas med resultat från 
regressionen som mäter kapitalstrukturens inverkan på earnings management.  

 

 

 

 

5.1 Paneldata regression för earnings management 
 

Som tidigare förklarats testas tre olika Jones modeller för att få fram en variabel som fungerar 

som proxy för earnings management. Resultaten från en paneldataregression som görs med 

random modell visar negativa förklaringsgrader medan resultaten från fixed modellen påvisar 

positiva förklaringsgrader. En fixed effects modell kommer hädanefter att användas i arbetet.8 

Resultaten från paneldata regressionerna visas i tabell 5.1.1. Jones (1991) modells 

förklaringsgrad är 30,62 % vilket är liknande resultat som den modifierade Jones Modellen 

introducerad av Dechow (1995) visar. Dechow’s (1995) modell har en förklaringsgrad på 

30,29 %. Jones Cash-Flow modell som används av Kasznik (1999) påvisar en betydligt högre 

förklaringsgrad i jämförelse med de andra Jones modellerna. Kasznik (1999) modells 

förklaringsgrad är 62,99 %. Skillnaderna mellan Kaszniks (1999) modell och de två andra 

Jones modellerna blir tydligare när de justerade förklaringsgraderna jämförs med varandra. 

Jones (1991) modells justerade förklaringsgrad är 10,23 % och Dechow modells (1995) 

justerade förklaringsgrad är 9,26 %. Kaszniks (1999) Cash Flow modell visar sig vara relativt 

robust då dess justerade förklaringsgrad håller sig vid 51,97 %. Med empiriska resultat från de 

tre olika paneldata regressionerna som bakgrund konstateras att Kaszniks modell (1999) 

fungerar bäst när discretionary accruals ska räknas ut. Därmed används värdena på residualen 

från Kaszniks (1999) paneldata regression som proxy för earnings management variabeln.  

                                                             
8 Valet mellan random modell regression och fixed modell regression analyseras mer ingående i Analys kapitlet.  
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Tabell 5.1.1 Paneldataregressionens resultat för de tre olika Jones modellerna  

 Jones (1992) Dechow (1995) Kasznik (1999) 
    
C -0,016370 -0,020449 -0,030204 
REV      0,042852**   
PPE   -0,187140* -0,153814 -0,119121 
REVREC  0,032566      -0,151532*** 
CFO         1,114339*** 
    

 0,306223 0,302952 0,629968 
Adj.  0,102324 0,096289 0,519656 
Prob. (F-Statistic) 0,000027 0,000076 0,000000 
Antal Observationer 1033 1033 1033 

Tabell 5.1.1 visar paneldata regressionens resultat från Jones (1991) modell, modifierad Jones modell som används 
av Dechow (1995) och den modifierade Jones modell som introduceras av Kasznik (1999). Dessa modeller används 
för att få fram variabeln earnings management (EM). Alla regressioner innehåller 1033 paneldata observationer 
mellan år 2003 och 2007. Jones (1991) modells förklaringsgrad är 30,6 % och den justerade förklaringsgraden är 
10,23%. Dechows (1995) modell får liknande värden som den ursprungliga Jones modellen. Förklaringsgraden i 
modellen är 30,3 % och den justerade förklaringsgraden är 9,63 %. Kaszniks (1999) modells förklaringsgrad är 63 
% och den justerade förklaringsgraden 52 %. Kaszniks modell fungerar bäst när earnings management ska räknas ut 
och därmed används residualen från modellen som proxy för EM. Variabeln är den beroende variabeln i 
undersökningen när kapitalstrukturens påverkan på earnings management undersöks.  

***Signifikant på 1% nivå , ** Signifikant på 5% nivå, * Signifikant på 10% nivå 

 

 

5.2 Kapitalstrukturens inverkan på earnings management 
 

DE (företagets debt-to-equity ratio) är av intresse i undersökningen när kapitalstrukturens 

inverkan på användandet av earnings management undersöks. Medelvärdet av företagens 

debt-to-equity ratio är 27,92% och medianen är 16,98 %.  Under den undersökta tidsperioden 

2003 – 2007 har 446 företagsår präglats av ökad andel lånat kapital i företaget vilket 

kontrollvariabeln CHDEBT (företagets behov av nya krediter) mäter.  

Resultaten från paneldata regressionen där earnings management är beroende variabel och 

CHDEBT; DE, TILLG och Dummyvariabel för varje bransch (CD, CS, EN, HC, IN, IT, MT 

och TE) är förklaringsvariabler visas i tabell 5.2.1. Regressionen bygger på 1026 paneldata 
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observationer mellan åren 2003 och 2007. 231 företag som är eller har varit noterade på den 

svenska börsen under den undersökta tidsperioden har inkluderats i undersökningen.  

 

Tabell 5.2.1 Kapitalstrukturens påverkan på användandet av earnings management 

Variabel Koefficient Medelfel t-värde p-värde 
     
CHDEBT  0,080032 0,021799 3,671298 0,0003 
DE -0,136423 0,027483 4,963855 0,0000 
TILLG  0,020002 0,006060 3,300622 0,0010 
CD -0,259688 0,086835 2,990576 0,0029 
CS -0,264260 0,112972 2,339166 0,0195 
EN -0,125545 0,113412 1,106973 0,2686 
HC -0,288059 0,082491 3,492026 0,0005 
IN -0,257665 0,089868 2,867157 0,0042 
IT -0,302860 0,079959 3,787716 0,0002 
MT -0,283285 0,101961 2,778378 0,0056 
TE -0,454968 0,128323 3,545477 0,0004 

 
Adj.  

0,050936 
0,041586 

Prob. 0.000000  

Tabell 5.2.1 visar resultatet från panel data regressionen. 231 företag som är eller har varit noterade på den svenska 
börsen mellan 2003 och 2007 inkluderas i undersökningen. Regressionen bygger på 1026 panel observationer.  Den 
beroende variabeln EM är ett mått på earnings management. EM är residualen som fåtts fram genom att följa den 
modifierade Jones modellen som Kasznik (1999) använder sig av i sin studie 

(( ). De oberoende variablerna 

förklarar den beroende variabeln. CHDEBT är en dummy variabel som visar företags upptag av nya krediter under 
året. Variabeln får värdet 1 om företaget ökat sina skulder. I övriga får variabel värdet 0. DE är företagens debt-to-
equity ratio som tas fram genom att använda bokförda värden från företagens årsredovisningar. TILLG är ett mått 
på företagets storlek och variabeln räknas ut genom att ta den naturliga logaritmen av företagets tillgångar. De olika 
branscherna har lagts till som dummy variabler: Consumer Discretionary (CD), Consumer Staples (CS), Energy 
(EN), Health Care (HC), Industrials (IN), Information Technology (IT), Materials (MT) och Telecommunication 
Services (TE). Undersökningens förklaringsgrad är 5,09 % och den justerade förklaringsgraden är 4,16 %.  

 

Paneldataregressionens förklaringsgrad är 5,09 % och den justerade förklaringsgraden är 

4,16%. De flesta av variablerna (ej branschen EN som betecknar Energy) är signifikanta i 

regressionen. Undersökningsvariabeln DE är signifikant och en negativ korrelation med 

earnings management kan konstateras. Kontrollvariablerna CHDEBT är positivt korrelerad 

och TILLG svagt positivt korrelerad med EM. Även dessa variabler är signifikanta.  

Branscherna är negativt korrelerade med EM.  
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I nästa steg görs en paneldataregression utan extremvärden då det undersöks hur robusta 

resultaten i den första regressionen är. I regressionen är förklaringsgraden 3,03 % och den 

justerade förklaringsgraden 2,0 %. DE är fortfarande negativt korrelerad med earnings 

management men i detta fall är undersökningsvariabeln icke-signifikant. Kontrollvariablerna 

CHDEBT och TILLG är positivt korrelerade, men bara CHDEBT är statistiskt signifikant. 

Branscherna är negativt korrelerade med earnings management. Av åtta branscher är två 

branscher signifikanta. (Se bilaga 2.) 

Efter paneldata regressioner genomförs tvärsnittsdata regression för varje år. EM är den 

beroende variabeln och CHDEBT, DE och TILLG fungerar som oberoende variabler. Dummy 

variablerna för varje enskild bransch tas inte med då branschtillhörigheten inte förändras 

genom åren. Linjäritetstest, residualtest och Ramsey’s RESET test görs för samtliga 

regressioner.9 Resultaten från OLS regressioner år för år visas i tabell 5.2.2 10. Resultaten från 

regressionerna varierar år för år, men förklaringsgraden och den justerade förklaringsgraden 

förblir låga. Förklaringsvariablernas koefficienter ändrar tecken beroende på vilket år 

regressionen görs. DE är signifikant under år 2006 och variabeln tenderar att vara negativt 

korrelerad med earnings management. Under år 2004 kan en positiv korrelation dock skönjas. 

Kontrollvariabeln CHDEBT är signifikant år 2004, 2006 och 2007 och variabeln tenderar att 

vara positivt korrelerad med EM. TILLG är svagt positivt korrelerad med EM men alltid icke-

signifikant när regressionen görs år för år. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Se bilaga 3 och 4 

10 Utförligare resultat från OLS regressionen kan läsas i bilaga 5 
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Tabell 5.2.2 Resultat från tvärsnittsdata regression för varje år 

Variabel 2003 2004 2005 2006 2007 
C -0.106836 0.075584 -0.093588 0.079164 -0.100778 

DE -0.024363 0.012372   -0.026190  -0.038233* -0.030507 
CHDEBT -0.007729       0.044905**       0.065333** 0.026735    0.043107* 

TILLG 0.005828 -0.005224 0.004830 -0.003416 0.008996 
      

 
Adj.  
Observationer 

0.010761 
-0.004536 

198 

0.032987 
0.017135 

187 

0.049255 
0.033837 

189 

0.019409 
0.003156 

185 

0.036787 
0.021083 

188 
Tabell 5.2.2 visar resultaten från OLS regressionen som gjorts år för år. White Heteroskedasticity-Consistent 
Standard Errors & Covariance metod används då denna tar hänsyn till heteroskedastisiteten. Den beroende 
variabeln i regressionen är earnings management (EM). De oberoende variablerna i regressionen är: företagens 
upptag av nya krediter (CHDEBT), Debt-to-Equity ratio (DE) och företagens storlek (TILLG). Dummy variablerna 
för de olika branscherna tas inte med som kontrollvariabel eftersom företagens branschtillhörlighet inte förändras 
mellan åren. Resultaten från regressionerna varierar år för år, men förklaringsgraden och den justerade 
förklaringsgraden förblir låg. Förklaringsvariablernas koefficienter ändrar tecken beroende på vilket år regressionen 
görs. DE är signifikant bara år 2004 och variabeln tenderar att vara negativt korrelerad med earnings management. 
CHDEBT är signifikant år 2004, 2006 och 2007 medan TILLG är alltid icke-signifikant när regressionen görs år för 
år. För att koefficienterna förändrar tecken mellan olika år och att de i flesta fall inte är signifikanta kan det inte 
påstås att det finns något samband mellan förklaringsvariablerna och earnings management. Resultaten från tabell 
5.2.2 kan jämföras med resultaten i tabell 5.2.1 i vilken alla tre förklaringsvariabler är signifikanta.  

***Signifikant på 1 % nivå, ** Signifikant på 5 % nivå, * Signifikant på 10 % nivå 

 

Resultaten i tabell 5.2.2 kan jämföras med resultaten i tabell 5.2.1 I tabell 5.2.1 är alla tre 

förklaringsvariabler (CHDEBT, DE och TILLG) signifikanta men förklaringsgraden förblir 

låg. Resultaten i tabell 5.2.2 visar att förklaringsvariablerna i de flesta fall är icke-signifikanta 

och då koefficienterna ändrar tecken mellan olika år kan det inte påstås att det finns något 

samband mellan förklaringsvariablerna och earnings management. Därmed hävdas det att 

undersökningsvariabeln DE och kontrollvariablerna CHDEBT samt TILLG är icke-

signifikanta när det gäller användandet av earnings management i företagen som är eller har 

varit listade på OMX Stockholm under tidsperioden 2003-2007.  
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6 Analys 
I kapitlet kommer undersökningens resultat att analyseras. Först analyseras resultaten från 

de olika Jones modellerna och därefter analyseras kapitalstrukturens påverkan på 

användande av earnings management. 

 

 

 

 

6.1 Resultat från Jonesregressionerna 
 

När paneldataregression för de olika Jones modellerna genomförs testas först både random 

modell regression och fixed modell regression för att sedan kunna välja vilken av modellerna 

som ska användas i den slutgiltiga undersökningen. Det faktum att random modell 

regressionen visar negativa förklaringsgrader gör att resultaten i modellen ej anses troliga. Ett 

sådant scenario skulle innebära att modellerna ej är applicerbara i Sverige, vilket i sin tur 

skulle implicera att Sverige skiljer sig markant från alla andra länder där Jones modeller 

används för att räkna ut earnings management.  

Paneldataregression som genomförs med hjälp av fixed modell regression visar stabilare 

resultat vilka i hög grad går att jämföra med tidigare forskning. Därmed anses det vara 

legitimt att använda fixed modell regression i undersökningen. Resultatet av den ursprungliga 

Jones modellen (1991) är en justerad förklaringsgrad på 10,23 %, Dechows (1995) 

modifierade Jonesmodells justerade förklaringsgrad är 9,63 % och Jones Cash Flow modells 

(1999) 51,97 %. Tidigare forskning som jämför de olika modellerna kommer fram till att 

Jones Cash Flow modell som används av Kasznik (1999) fungerar bäst för att räkna ut 

earnings management. Siregar et al (2008) jämför de tre modellerna med varandra genom att 

göra en tvärsnittsdataregression år för år. Medelvärdet av de olika modellernas justerade 

förklaringsgrad visar att den standardiserade Jones modellen (1991) och Dechows modell 

(1995) har liknande justerade förklaringsgrader. Jones Cash Flow modell däremot skiljer sig 
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markant från de två andra Jones modellerna. Enligt författarnas undersökning är medelvärdet 

av Jones (1991) modells justerade förklaringsgrad 8,95 %, Dechows (1995) modells 7,59 % 

och Jones Cash Flow modells 35,21 %.  

Även om det ej direkt går att jämföra resultaten från Siregar et al (2008) undersökning då den 

genomförs med tvärsnittsdata regression, medan denna undersökning är gjord med paneldata 

regression, ger den ändå en fingervisning hur modellerna kan förväntas fungera. Siregar el als 

(2008) slutsats stöds även av tidigare forskning från Alcarria (2004) och Jones (2007) som 

båda finner att Jones Cash Flow modell är överlägsen äldre Jones modeller. Våra 

undersökningsresultat, utförda på den svenska marknaden, styrker tidigare forskning då Jones 

Cash Flow modellen visar högst förklaringsgrad.  

Frågetecken som fortfarande består med Jones modeller är om modellerna lyckas sortera ut 

discretionary accruals från total accruals på ett rättvisande sätt. Därmed kvarstår även 

funderingar om discretionary accruals, det vill säga residualen som fås genom regressionen, 

verkligen mäter earnings management fullt ut. Dock kan modellerna legitimeras med det 

faktum att de har utvecklats genom åren, samt att de fortfarande idag är de vanligaste 

verktygen för att beräkna earnings management. Därmed anser vi att modellen kan ses som 

applicerbar även på den svenska marknaden 

 

 

6.2 Kapitalstrukturens påverkan på earnings management 
 

I undersökningens första regression som görs med hjälp av paneldataregression är de flesta 

variablerna signifikanta. Förklaringsgraden är 5,09 % och den justerade förklaringsgraden 

4,16 %. Debt-to-Equity ration är signifikant och negativt korrelerad med earnings 

management. Resultatet från hur företagens kapitalstruktur påverkar användningen av 

earnings management i företag på den svenska marknaden anses vara oväntat även om 

resultaten i tidigare forskning pekar åt olika håll. Beroende på vilken marknad och vilken 
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tidsperiod som undersöks visar tidigare forskning både positivt, negativt och icke-signifikant 

samband mellan kapitalstruktur (debt-to-equity ratio) och earnings management. 

Det faktum att en negativ korrelation finnes mellan Debt-to-Equity ratio och earnings 

management är intressant då Debt-Covenant hypotesen (Watts et al, 1986) och Debt-to-equity 

hypotesen (Watts et al, 1986) stipulerar att D/E ration förväntas vara positivt korrelerade med 

earnings management. I Debt-Covenant teorins fall eftersom företagsledningar vill undvika att 

bryta sina kreditvillkor.  Enligt Watts et al’s (1986) Debt-to-Equity hypotes förväntas företag 

med större skulder vara mer benägna att använda sig av earnings management för att minska 

företagets riskbenägenhet ur investerarnas synvinkel, samt undvika högre kreditkostnader. 

Regressionens negativa samband påvisar tvärtom att desto mer krediter ett företag innehar, 

desto mindre använder de sig av earnings management.  

En möjlig förklaring till det negativa sambandet som uppstår, går att finna i 

redovisningslagstiftningen. År 2005 infördes IFRS/IAS som lagstadgad redovisningsstandard 

i Sverige, vilket har inneburit skillnader i värderingsmetoder. Värt att notera är att åren innan 

2005 också präglades av samma internationella lagar då redovisningsrådets 

rekommendationer i mångt och mycket var översättningar av detta regelverk. Vårt urval kan 

med andra ord anses vara hårt präglat av denna nyare lag. Dessa internationella 

redovisningsprinciper uppkom i syfte att underlätta jämförelser mellan företag på en global 

marknad, men även att öka transparensen i företag efter tidigare års redovisningsskandaler i 

multinationella bolag. En möjlighet är att det negativa sambandet avspeglas i detta, företag 

har inte längre samma kreativa möjligheter i bokföringen och företag med hög 

skuldsättningsgrad möter så mycket övervakning från kreditgivare och andra intressenter att 

earnings management inte är möjligt i samma utsträckning som hos bolag med mindre 

övervakning från kreditgivare. Denna teori är också flitigt förekommande i tidigare forskning 

som påvisar negativ korrelation (Becker et al, 2006, Chung et al, 2005, Rodriguez et al, 

2006). 

Andra undersökningar på de marknader som präglas av euro-kontinentala redovisningsseder 

har, som tidigare nämnts, påvisat positiva resultat (Glaum, 2004; Othman, 2006). Det faktum 

att de tidigare resultaten spretar åt olika håll innebär att, om resultaten och de använda 

beräkningsmodellerna kan anses giltiga, så ska skillnaderna vara av nationell karaktär. 



 

44 

 

Eventuella skillnader ska alltså kunna förklaras av dels skiljda redovisningsseder, men även 

av faktorer som tradition, kultur och syn på earnings management. Att resultaten kan skifta så 

markant mellan länder som kan sägas tillhöra samma redovisningsgrupp, och detta under 

samma tidsperiod, är anmärkningsvärt. Resultaten borde logiskt sett ha en konsekvent 

genomlöpande röd tråd om skillnader ej kan förklaras helt och hållet av tradition och kultur i 

de aktuella länderna. Det hade med andra ord varit väldigt intressant att se aktuella 

undersökningar i olika EU-länder för att se om resultaten har blivit mer homogena. 

I ett andra steg har vi valt att implementera känslighetsanalyser för att testa tidigare nämnda 

resultat. Genom dessa känslighetsanalyser11 fås en annorlunda bild av resultatet. 

Förklaringsgraden och den justerade förklaringsgraden förblir låga. I paneldataregression som 

genomförs utan extremvärden är  3,03 % och den justerade  2,01 %. DE är fortfarande 

negativt korrelerad med earnings management, men i det fallet är variabeln icke-signifikant. 

Även OLS regressionen som görs år för år visar en tendens att DE är negativt korrelerad med 

EM, men den negativa korrelationen kan inte helt styrkas då DE under år 2004 är positivt 

korrelerad med EM. I de flesta fall är variabeln även icke-signifikant vilket betyder att 

kapitalstrukturens påverkan på earnings management ej går styrka. Vad beträffar 

kontrollvariablerna visar CHDEBT en positiv tendens som under tre år visar statistisk 

signifikanta samband med EM. TILLG är positivt korrelerad men icke-signifikant när 

påverkan på earnings management undersöks.  

Vid båda känslighetsanalyserna utan extremvärden, är alltså den statistiska signifikansen som 

finns i den första regressionen försvunnen. Där vi tidigare hade ett klart statistiskt signifikant 

samband mellan skuldsättningsgrad och användande av earnings management har vi nu ett 

icke-signifikant samband. Det icke-signifikanta sambandet är inget anmärkningsvärt då 

tidigare forskning såsom Masako (1998) konstaterar liknande skillnader urvalet delas upp i 

två tidsperioder. Masako (1998) undersöker den japanska marknaden och visar i sin 

undersökning att det under olika tidsperioder finns positivt och icke-signifikant samband 

mellan DE och EM. När de olika tidsperioderna läggs ihop är variabeln icke-signifikant. 

Resultaten kan med andra ord skilja markant mellan åren.  Det icke-signifikanta resultatet är 

dock oväntat i och med att det liknar undersökningsresultaten som presenterats i USA 
                                                             
11  Paneldata regression utan extremvärden och tvärsnittsdata regression år för år.  
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(Moreira et al, 2007), Kanada (Othman et al, 2006) och Japan (Masako, 1998) och inte 

resultaten som åstadkommits i Europa.  

Då kapitalstrukturens påverkan (DE) på earnings management är icke-signifikant kan det även 

här, precis som i analysavsnittet där det första paneldata regressionens resultat analyseras, 

påstås att Watts el a’ls (1986) Debt Covenant hypotes och Debt-to-Equity hypotes inte är 

relevanta för företag listade på Small, Mid och Large Cap i Sverige. DEs negativa tendens kan 

förmodligen förklaras av redovisningsseder som inneburit att företagens 

redovisningsprocedurer blivit mer transparenta. En ökad kontroll från kreditgivares sida kan 

även förklara den negativa tendensen (Rodriquez et al, 2006; Chung et al, 2005) 

Det faktum att undersökningsvariabeln DE ej är statistisk signifikant när OLS regressioner 

görs år för år är undersökningens resultat. Resultatet är inte anmärkningsvärt vid en anblick av 

den tidigare forskning som uppsatsen grundat sig på. Även om vi har arbetat med ett relativt 

litet urval i en internationell jämförelse har vi visat hur val av regressionsmetod och val av 

urval kan resultera i distinkta skillnader i resultaten. Detta är något som troligtvis även är 

fallet med tidigare studier. De stora möjligheterna till val av metod och urval har även lett till 

att direkta jämförelser mellan undersökningar är problematiskt att genomföra då metoder och 

uppdelning av data skiljer sig markant. Gemensamt för alla undersökningar är att alla är 

övertygade att just deras val är det mest logiska. Detta gör jämförbarheten ganska låg. Att vårt 

urval befinner sig i ett tidsspann som karakteriseras av en lagstiftad övergång till 

internationella redovisningslagar gör också att vår undersökning blir svårjämförd med tidigare 

forskning. Vi har dock i ett första steg testat oss fram till den mest applicerbara 

beräkningsmodellen, i ett andra steg utfört en panelregression, samt i ett avslutande steg 

applicerat multipla känslighetsanalyser. Med detta i åtanke ser vi därmed våra resultat som 

rättvisande. 
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7 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
I kapitlet presenteras undersökningens slutsatser och  förslag till fortsatt forskning ges. 

 

 

 

 

7.1 Slutsatser 
 

Undersökningen visar att de tre olika Jones modellerna (Jones, 1999; Dechow, 1995; Kasznik, 

1999) som används för att räkna ut earnings management är applicerbara även i Sverige. Den 

justerade förklaringsgraden i Jones (1991) modell är 10,23 % och i Dechow’s (1995) modell 

9,26 %. Kasznik’s (1999) Cash Flow modell visar den högsta justerade förklaringsgraden 

51,97 % när de tre modellerna jämförs. Därmed styrker våra undersökningsresultat tidigare 

forskningsresultat som hävdar att Jones Cash Flow modell är den mest effektiva modellen.  

 

Undersökningen visar att företagets kapitalstruktur (Debt-to-Equity ratio) tenderar att vara 

negativt korrelerad med earnings management. Det går dock inte styrka resultatet då 

variabeln inte är signifikant när regressionerna genomförs med OLS år för år. Kapitalstruktur 

variabeln är till och med positivt korrelerad under år 2004. Därmed resulterar 

undersökningen i att kapitalstrukturen är icke-signifikant när det gäller påverkan på earnings 

management användande.  

 

Debt-to-Equity ratios negativa tendens kan inte förklaras genom Watt et als (1986) Debt-

Covenant hypotes och Debt-to-Equity hypotes då hypoteserna stipulerar att företagets 

kapitalstruktur ska vara positivt korrelerad med earnings management, våra resultat snarare 

motsäger teorin. De nya redovisningslagarna IFRS/IAS är något som kan förklara det 

negativa sambandet, vilket är dock svårt att påvisa då tidigare forskning som jämfört 

redovisningsseder och earnings management i olika länder har undersökt en tidsperiod innan 

införandet av de nya redovisningssederna. Enligt tidigare forskning (Rodriquez et al, 2006; 
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Chung et al, 2005) kan det negativa tendensen förklaras av ökad kontroll från kreditgivarnas 

sida.  

 
 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

Earnings management är ett väldigt intressant ämne att studera. Då ämnet är väldig abstrakt 

finns det inte någon enstämmig modell för att räkna ut variabeln. I vår undersökning använder 

vi oss av tre olika Jones modeller som konstruerats under åren 1990, 1995 och 1999. I en 

nyare undersökning genomförd av Chih et al (2008) räknas tre variabler ut som kännetecknar 

earnings management (earnings smoothing, earnings aggressiveness samt earnings losses and 

decreases avoidance). Då Chic et al’s (2008) undersökningsmetod när det gäller uträkning av 

earnings management variabel skiljer sig från vår undersökningsmetod skulle det vara 

intressant att genomföra en total undersökning av den svenska marknaden med denna metod 

och se om resultaten blir liknande. 

 

Då undersökningen resulterar i att kapitalstrukturen inte är signifikant när det gäller 

användande av earnings management i svenska företag, skulle det vara intressant att 

undersöka om andra variabler än kapitalstruktur påverkar variabeln. Det skulle även vara 

intressant att studera earnings management under en längre tidsperiod än fem år och se om 

earnings management använts mer under vissa tidsperioder än andra.  
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Appendix 
Bilaga 1. Lista över bortfallna företag 

LARGE CAP MID CAP SMALL CAP AVNOTERADE FTG 

Autoliv Hexpol AB Rejlerkoncernen AB 24 Poker Holding AB 

Lundin Mining 
Corporation  Tilgin AB 

Altima AB 

Milicom International 
Cellular  Uniflex AB 

Bostads AB Drott 

  ACAP Invest AB Labs2 Group AB 

  Carl Lamm Holding AB LB Icon 

  DGC One AB LGP Allgon Holding 

  Global Health Partner AB Maxim Pharmaceutical Inc 

  HMS Networks AB Nokia Abp 

   Norsk Hydro ASA 

   North Atlantic Resouces AB 

   Närkes elektriska 
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Bilaga 2. Paneldata regression utan extremvärden 

Metod: 
Beroende Variabel: 
Antal 
Tvärsnittsdata: 
Antal panel 
observationer: 

Panel Least 
Square 
EM 
229 
 
959 

   

Variabel Koefficient Medelfel t-värde p-värde 
     
CHDEBT 0.039473 0.010630 3.713331 0.0002 
DE -0.016234 0.013487 -1.203659 0.2290 
TILLG  0.004275 0.002981 1.434229 0.1518 
CD -0.050154 0.043063 -1.164652 0.2445 
CS -0.045322 0.054772 -0.827463 0.4082 
EN -0.094365 0.058020 -1.626429 0.1042 
HC -0.074887 0.040715 -1.839294 0.0662 
IN -0.052058 0.044198 -1.177828 0.2392 
IT -0.083123 0.039713 -2.093095 0.0366 
MT -0.067208 0.049844 -1.348368 0.1779 
TE -0.140726 0.064916 -2.167799 0.0304 

 
Adj.  

0.030303 
0.020074 
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Bilaga 3. Linjaritetstest och residual test 

2003 Linjaritetstest och residul test 

0
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-0.25 0.00 0.25

Series: Residuals
Sample 1 231
Observations 198

Mean       1.68e-17
Median   0.008415
Maximum  0.471729
Minimum -0.393810
Std. Dev.   0.160831
Skewness  -0.012148
Kurtosis   3.424671

Jarque-Bera  1.492719
Probability  0.474089

 

2004 Linjaritetstest och residul test 

0
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-0.25 0.00 0.25

Series: Residuals
Sample 1 231
Observations 187

Mean       2.95e-18
Median   0.000401
Maximum  0.329591
Minimum -0.370887
Std. Dev.   0.128926
Skewness   0.025564
Kurtosis   3.632885

Jarque-Bera  3.141273
Probability  0.207913
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2005 Linjaritetstest och residul test 
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-0.25 0.00 0.25

Series: Residuals
Sample 1 227
Observations 189

Mean      -1.98e-17
Median   0.003902
Maximum  0.406433
Minimum -0.432084
Std. Dev.   0.149921
Skewness  -0.022223
Kurtosis   3.613532

Jarque-Bera  2.979876
Probability  0.225387

 

2006 Linjaritetstest och residul test 
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Series: Residuals
Sample 1 227
Observations 185

Mean       1.34e-17
Median   0.001592
Maximum  0.319999
Minimum -0.429010
Std. Dev.   0.135311
Skewness  -0.196122
Kurtosis   3.388077

Jarque-Bera  2.346869
Probability  0.309303
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2007 Linjaritetstest och residul test 
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Series: Residuals
Sample 1 227
Observations 188

Mean      -1.46e-17
Median  -0.006584
Maximum  0.369492
Minimum -0.370352
Std. Dev.   0.147222
Skewness   0.056864
Kurtosis   3.163232

Jarque-Bera  0.310034
Probability  0.856401
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Bilaga 4. Ramsey’s RESET  test 

Ramsey RESET Test år 2003         
F-statistic 1.732627     Probability 0.115479 
Log likelihood ratio 10.65673     Probability 0.099583 
       
Test Equation:      
Dependent Variable: EM      
Method: Least Squares      
Sample: 1 231      
Included observations: 198      
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance   
       
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
       
C 3.469423 2.378672 1.458555 0.1464 
DE 0.794658 0.554811 1.432304 0.1537 
CHDEBT 0.266764 0.175871 1.516820 0.1310 
TILLG -0.196692 0.131763 -1.492778 0.1372 
FITTED^2 -1976.544 4149.073 -0.476382 0.6344 
FITTED^3 -32467.84 328962.1 -0.098698 0.9215 
FITTED^4 -137289.0 12763466 -0.010756 0.9914 
FITTED^5 -1,1E+07 2.57E+08 -0.043435 0.9654 
FITTED^6 -3.27E+08 2.59E+09 -0.126026 0.8998 
FITTED^7 -2.33E+09 1.03E+10 -0.225579 0.8218 
       

R-squared 0.062597     Mean dependent var 
-
0.037117 

Adjusted R-squared 0.017721     S.D. dependent var 0.161704 

S.E. of regression 0.160265     Akaike info criterion 
-
0.774796 

Sum squared resid 4.828732     Schwarz criterion 
-
0.608722 

Log likelihood 86.70479     F-statistic 1.394890 

Durbin-Watson stat 1.912397     Prob(F-statistic) 0.192903 
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Ramsey RESET Test år 2004         
F-statistic 0.174614     Probability 0.983386 
Log likelihood ratio 1.103609     Probability 0.981378 
       
Test Equation:      
Dependent Variable: EM      
Method: Least Squares      
Sample: 1 231      
Included observations: 187      
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance   
       
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
       
C 0.115689 0.209997 0.550905 0.5824 
DE 0.020398 0.064043 0.318506 0.7505 
CHDEBT 0.042808 0.177670 0.240943 0.8099 
TILLG -0.008249 0.014912 -0.553217 0.5808 
FITTED^2 46.25412 176.0027 0.262804 0.7930 
FITTED^3 -6607.646 17145.50 -0.385387 0.7004 
FITTED^4 33585.52 280781.4 0.119615 0.9049 
FITTED^5 7317978. 23470362 0.311797 0.7556 
FITTED^6 -1.63E+08 5.61E+08 -0.290562 0.7717 
FITTED^7 9.79E+08 3.95E+09 0.247853 0.8045 
       
R-squared 0.038677     Mean dependent var 0.021175 
Adjusted R-squared -0.010203     S.D. dependent var 0.131107 

S.E. of regression 0.131774     Akaike info criterion 
-
1.163462 

Sum squared resid 3.073503     Schwarz criterion 
-
0.990675 

Log likelihood 118.7837     F-statistic 0.791261 
Durbin-Watson stat 1.961833     Prob(F-statistic) 0.624760 
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Ramsey RESET Test år 2005         
F-statistic 2.526914     Probability 0.022598 
Log likelihood ratio 15.36653     Probability 0.017590 
       
Test Equation:      
Dependent Variable: EM      
Method: Least Squares      
Sample: 1 227      
Included observations: 189      
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance   
       
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
       
C 0.325119 0.355474 0.914608 0.3616 
DE 0.096989 0.108852 0.891013 0.3741 
CHDEBT -0.074126 0.161844 -0.458008 0.6475 
TILLG -0.017002 0.021220 -0.801243 0.4241 
FITTED^2 -86.50765 118.6105 -0.729342 0.4667 
FITTED^3 2307.253 3121.465 0.739157 0.4608 
FITTED^4 9413.868 75821.84 0.124158 0.9013 
FITTED^5 -568399.5 1017950. -0.558376 0.5773 
FITTED^6 1962233. 13291987 0.147625 0.8828 
FITTED^7 54174976 1.29E+08 0.419838 0.6751 
       
R-squared 0.123495     Mean dependent var 0.002554 
Adjusted R-squared 0.079425     S.D. dependent var 0.153755 

S.E. of regression 0.147523     Akaike info criterion 
-
0.938207 

Sum squared resid 3.895580     Schwarz criterion 
-
0.766686 

Log likelihood 98.66058     F-statistic 2.802251 
Durbin-Watson stat 1.833853     Prob(F-statistic) 0.004225 
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Ramsey RESET Test år 2006         
F-statistic 0.323914     Probability 0.923812 
Log likelihood ratio 2.043217     Probability 0.915681 
       
Test Equation:      
Dependent Variable: EM      
Method: Least Squares      
Sample: 1 227      
Included observations: 185      
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance   
       

Variable Coefficient 
Std. 
Error t-Statistic Prob.   

       
C 0.016408 0.156251 0.105008 0.9165 
DE 0.027332 0.068782 0.397367 0.6916 
CHDEBT -0.001222 0.051099 -0.023923 0.9809 
TILLG -0.000788 0.007949 -0.099163 0.9211 
FITTED^2 -60.97563 125.4894 -0.485903 0.6276 
FITTED^3 4201.777 4557.917 0.921863 0.3579 
FITTED^4 14297.37 83355.54 0.171523 0.8640 
FITTED^5 -2357826. 2986415. -0.789517 0.4309 
FITTED^6 5504109. 7355582. 0.748290 0.4553 
FITTED^7 2.69E+08 3.29E+08 0.817729 0.4146 
       
R-squared 0.030180     Mean dependent var 0.030009 
Adjusted R-squared -0.019697     S.D. dependent var 0.136644 

S.E. of regression 0.137983     Akaike info criterion 
-
1.070831 

Sum squared resid 3.331890     Schwarz criterion 
-
0.896758 

Log likelihood 109.0519     F-statistic 0.605087 

Durbin-Watson stat 1.901625     Prob(F-statistic) 0.791641 
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Ramsey RESET Test år 2007         
F-statistic 0.819676     Probability 0.555987 
Log likelihood ratio 5.123885     Probability 0.528025 
       
Test Equation:      
Dependent Variable: EM      
Method: Least Squares      
Sample: 1 227      
Included observations: 188      
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance   
       
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
       
C -0.389945 0.594563 -0.655852 0.5128 
DE -0.111008 0.166964 -0.664865 0.5070 
CHDEBT 0.118425 0.247573 0.478346 0.6330 
TILLG 0.031240 0.050545 0.618056 0.5373 
FITTED^2 113.5331 220.3768 0.515177 0.6071 
FITTED^3 -11594.85 13969.21 -0.830029 0.4076 
FITTED^4 389912.1 638720.4 0.610458 0.5423 
FITTED^5 -6169223. 11565914 -0.533397 0.5944 
FITTED^6 46053227 93108842 0.494617 0.6215 
FITTED^7 -1.31E+08 2.78E+08 -0.471080 0.6382 
       
R-squared 0.062685     Mean dependent var 0.043201 
Adjusted R-squared 0.015292     S.D. dependent var 0.150007 

S.E. of regression 0.148856     Akaike info criterion 
-
0.919956 

Sum squared resid 3.944122     Schwarz criterion 
-
0.747804 

Log likelihood 96.47583     F-statistic 1.322674 
Durbin-Watson stat 2.063702     Prob(F-statistic) 0.227943 
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Bilaga 5. Resultat från tvärsnittsdata regression år för år 

Tvärsnittdata regression år 2003 

Metod: 
Beroende Variabel: 

OLS 
EM 

   

Variabel Koefficient Medelfel t-värde p-värde 
C -0.106836 0.082016 -1.302625 0.1942 
DE -0.024363 0.023826 -1.022521 0.3078 
CHDEBT -0.007729 0.041277 -0.187252 0.8517 
TILLG 0.005828 0.005724 1.018061 0.3099 

 
Adj.  

0.010761 
-0.004536 

Antal 
Observationer: 

 
198 

 

 

Tvärsnittdata regression år 2004 

Metod: 
Beroende Variabel: 

OLS 
EM 

   

Variabel Koefficient Medelfel t-värde p-värde 
C 0.075584 0.063403 1.192115 0.2348 
DE 0.012372 0.041813 0.295877 0.7677 
CHDEBT 0.044905 0.019966 2.249010 0.0257 
TILLG -0.005224 0.004267 -1.224366 0.2224 

 
Adj.  

0.032987 
0.017135 

Antal 
Observationer: 

 
187 

 

 

Tvärsnittdata regression år 2005 

Metod: 
Beroende Variabel: 

OLS 
EM 

   

Variabel Koefficient Medelfel t-värde p-värde 
C -0.093588 0.081561 -1.147463 0.2527 
DE -0.026190 0.050601 -0.517581 0.6054 
CHDEBT 0.065333 0.025996 2.513164 0.0128 
TILLG 0.004830 0.005845 0.826394 0.4096 

 
Adj.  

0.049255 
0.033837 

Antal 
Observationer: 

 
189 
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Tvärsnittdata regression år 2006 

Metod: 
Beroende Variabel: 

OLS 
EM 

   

Variabel Koefficient Medelfel t-värde p-värde 
C 0.079164 0.075564 1.047644 0.2962 
DE -0.038233 0.022656 -1.687547 0.0932 
CHDEBT 0.026735 0.019622 1.362480 0.1747 
TILLG -0.003416 0.005066 -0.674306 0.5010 

 
Adj.  

0.019409 
0.003156 

Antal 
Observationer: 

 
185 

 

 

Tvärsnittdata regression år 2007 

Metod: 
Beroende Variabel: 

OLS 
EM 

   

Variabel Koefficient Medelfel t-värde p-värde 
C -0.100778 0.097253 -1.036241 0.3014 
DE -0.030507 0.029654 -1.028752 0.3049 
CHDEBT 0.043107 0.023910 1.802904 0.0730 
TILLG 0.008996 0.006855 1.312359 0.1910 

 
Adj.  

0.036787 
0.021083 

Antal 
Observationer: 

 
188 

 

 

Bilaga 6. Korrelationsmatris 

Korrelationsmatris om variablerna i Jones modeller 

 TA REVREC PPE CFO 

TA 1,000000 0,042666 -0,003639 0,660919 
REVREC 0,042666 1,000000 0,110946 0,440094 
PPE -0,003639 0,110946 1,000000 0,030144 
CFO 0,660919 0,440094 0,030144 1,000000 

 

Korrelationsmatris om variablerna EM, DE och TILLG 

 EM DE TILLG 

EM 1,000000 -0,087264 0,114798 
DE -0,087264 1,000000 0,243709 
TILLG 0,114798 0,243709 1,000000 

 

 


